
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

K I A D J A 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. 

MINISZTÉRIUM. 

1903. 

-IK* 

XXXVI. ÉVFOLYAM. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : 

UJVÁRY BÉLA. 
SEGÉDSZERKESZTŐ : 

GÖÖZ JÓZSEF DK 

Aj^Orsz. Paed. Könyvtár 
é s ^ M i s z e r n f á z e u m : 

BUDAPEST, 1903. 
NYOMATOTT A MAGYAR K I R À L Ï I TUDOMÁNY-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 



S 

: v> . 

50057 



/ 

TARTALOMJEGYZÉK. 

1. I rányc ikkek . 

A Ferenc József Tanítók Háza 

Lap-

41 
A fizetésrendezés 13 
Aglicser Bémusz : Szent fogadás . . . 43 
A székesfőváros környéke 32 

• - - - - _ 1 4 

. 12 

45 
19 
44 
46 

29 

17 

42 
51 
15 

47 
50 

43 
38 
40 
sz. 
28 

35 

32 

17 

18 
23 

33 
48 

Oldal 

1—2 
1—3 
3 - 6 
1 - 3 
1 - 3 
1—2 

3—7 
2 - 3 
1 - 2 
1 - 4 

A tanfelügyelők fizetésrendezése . . . 
Az iskolai új helyesírás 
Barabás Endre : A nemzeti egység ná-

lunk és külföldön . < . . 
Bányai Jakab : A nemzeti ünnepélyekről 
Beney Antal : A magyar föld 
í)r. Berzeviczy Albert (Arcképpel) . . 
Bite Pál : Neveljük a magyar fiatalságot 

a kézműipar megbecsü-
lésére 

Burián Albert: A magyar nép olvas-
mányairól 

Cséplő Ernő: A tanító társadalmi sze-
replése . . • 

— — Tanító a szövetkezetben . . 
Cs. P. J. : Háztartás az iskolában . . . 
Dobó Sándor : Dr. Berzeviczy Albert 

tanügyi politikája . . . . 
— — Az iskolafönntartás joga . . 

D. S. : Nyugdíjjárulékaink pontos be-
fizetése 

Ember János : Az Eötvös-alap reformja 
— — Újítások 

Fizetésrendezés rendi. 
Földes Ferenc: A jövő iskolája . . . . 
Farkas Imre : Tanítói továbbképző tan-

folyamok 
Felméri Albert: Sok az okleveles taní-

tónő 
Göóz József dr. : Elemi iskolai tanítás-

módunk reformja . . . . 
— — Elemi iskolai tanításmódunk 

reformja 
— — Szeressük a gyermeket . . 
— — A M . Tanítók Orsz. Bizott-

sága 
— — Szeretettel való nevelés . . 

Grcguss Gyula: Tanítótestületek az'egye-
sületekben . . . . ' . . . 38 1—3 

1 - 5 

1—2 

3 - 4 
5 

1—2 

4 - 6 
1—3 

1 - 2 
3 - 4 
1—3 
1 - 8 
4 - 8 

5 - 6 

3 - 5 

2—5 

3—9 
7 - 9 

1—2 
1 - 3 

0, vó G. Lajos : Tanítóegyesületek nem-
zetiségi vidékeken . . . 

Gyermekvédelem 
György Aladár : A magyar óvónők ön 

védelmi harca . . . . 
Halász Ferenc: Új állami népiskolák 

— — Új Utasítás a kir. tanfel 
ügyelők számára . . . 

— — Állami népoktatás . . . 
— — Állami népoktatás . . . 

Havas Mihály .-Megfigyelések . . . . 
Hetényi Bódog : Res Hungarica . . . 
Hoffmann Ferenc : A kivándorlás . . 
— i. : Új iskolai év küszöbén . . . 
Jánossy Gyula: Felekezeti iskolák segé 

lyezése 
Két új szövetség 
Kiss Endre : Testi nevelés 
K. Nagy Sándor : A nők választási jog 
Kovács Sándor : Hosszá vakáció . 
Kozma László : Eötvös - alap — Tanítók 

Háza 
— — Népiskolai anyakönyvek . 
— — Szabad iskolák . . . . 

Makay Béla dr. : Népnevelési egye 
sületek 

— — Népnevelési egyesületek . 
Margitai József : Egy fontos lap a szo 

. ciálpedagógiából . . . 
Marikovszky Gyula: A hazai ipar és 

tanítóság 
Marikovszky Pál: Az alkohol ellen . 
Mencsey Károly : A magyar népiskola 

különös hivatása . . . 
Meszlényi Zoltán : Hol kezdjük ? . . 
Mihály Ferenc : A magyar hazáért . 

— — Nemzeti népoktatásunk ér 
dekében 

Murányi Ede : Felvidéki tanügyi kér 
détek 

Nagy Béla : A magyarosodás nehézsége 
— — Szent fogadás . . . . 

P. G. : Megnyugvás 
— — Egységes tanítói közvélemény 
— — A határszél védelme . . . 

Lap-
szám 0 1 d a l 

22 5—7 
10 1—2 

34 4—5 
7 1—6 

24 
5 

16 
43 
19 
27 
36 

48 
51 
39 
50 
26 

20 
36 

52 
16 
41 

1 
2 

11 

1—3 
1—2 
1 - 5 
2 - 3 
1—2 
8 - 1 0 
1—2 

3 - 5 
1 - 4 
1—2 
3 - 4 

1 

3 6—7 
4 1—2 

47 1 - 4 

6 1 — 1 0 
23 1—7 

42 1 - 3 

1—2 
8 - 9 

45 1 - 3 
50 4 - 7 
42 4 - 5 

49 1—2 

3 - 4 
7 - 9 
2 - 3 
2—4 
7 - 1 0 
8 - 5 



— I V — 

\ 

P. G. : Osztályérdek, osztálypolitika . 
— — Tanítótestületekről . . . 

Péterfy Sándor : Karácsony ünnepén . 
Homhányi Sándor: A honorárium 
Sassi Nagy Lajos: Kötelező alkohol 

ellenes oktatáB . . . . 
Schlosz Lajos : Nemzeti kultúránk és a 

külföld 
— — Tudomány és erkölcs . 
— •— Pályaválasztás . . . . 

Schön József: Állami népiskolák . • 
Szentgyörgyi Lajos: Tanítók a huma 

nizmus szolgálatában 
— — A hazai ipar pártolása 
— — A dilettantizmus 

Szvoboda Román: Tanítótestületi gyű 
lések 

Tanfelügyelők és tanítók fizetésrende 
zése 

Tanítók fizetésrendezése 
Tarcsafalvi Albert : Hazafias Szövetség 
Tóth György : Reflexiók 

— — Nemzeti önérzet . . . . 
Tóth József : A kir. tanfelügyelők hiva 

tásos működésének hajnal 
hasadása 

Dr. Tóth Rezső: Az ifjúsági könyvtá 
rákról 

U. Deák Ferenc emlékezete . . . 
— — Népnevelő egyesületek 

Ujlaky Géza : Az alkoholizmus és a 
iskola 

Új tanterv 
Ujváry Béla : Viszhang 

— — Az Eötvös-alap (Elnöki meg 
nyitó beszéd) . . . . 

Vaday József: Teendőink a tanügy é 
magunk érdekében 

Vaskó László : Hivatásunk az iskolán 
kívül 

Verrier Jenő : Ki és milyen legyen a 
igazgató-tanító . . . 

— — A tanító legigazibb hivatási 
Végh István: Néptanítók a magya 

nemzeti eszme szolgálatá 
ban  

Wéber János : A kivándorlás . . . . 
Wlassics Gyula munkássága . . . . 
— y. — : Vitás ügyek 
Zrínyi Károly : Milyen legyen a kezdő 

tanító 
— — A szünidei továbbképző tan 

folyamokról 

Lap-
szám 

12 
26 
5 2 
3 9 

11 

2 
20 
3 1 
4 9 

7 
3 0 
4 4 

18 
1 4 
3 3 
2 7 
3 5 

22 
3 7 
5 3 

18 
8 

2 4 

3 4 

3 1 

2 4 
28 

2 5 
16 
4 6 
4 0 

2. Gyakorlat i szakcikkek. 

Adorján Zoltán : Egy évig falun . . 
A Néptanítók Lapja szerkesztősége : 

téli szünidő 
Az új helyesírás szabályzata, . . . 
Bakó Béla : Magyar szavak és szólás-

módok jegyzéke . . . 
Balog Kálmán : A magyar nyelv ter 

jesztéséhez 
Baumanné-Krocsán Irma : A leányol 

neveléséről 
Bányai Jakab: Az évi vizsgálatok után 
Bíró Samu : A Diebold-féle számoló 

gépről 

Oldal 

3 - 6 
3 — 7 
1 - 3 
2 - 5 

1 — 3 

1 — 5 
3 - 6 
2 4 
2 - 3 

7 
1 - 2 
6 - 7 

3 5 4 - 5 

1 - 3 
3 - 4 
2 - 3 
1 - 2 
1 - 2 

1 1—2 

1 - 5 
1 — 3 
1—2 

9 - 1 0 
1 - 4 

3 - 4 

1 — 4 

1 - 3 

1 - 2 

10 1 - 2 

1 - 3 
5 — 7 
5 - 7 
3 — 4 

2 5 3 — 5 

3 6 2 - 5 

Lap-
szám Oldal 

3 3 9 

to
 0

0 6 - 9 
2 - 3 

1 6 

3 6 9 - 1 1 

3 3 
3 1 

6 - 8 
4 - 5 

1 7 

Biró Samu : A téli szünidő . . . . . . 
Blázsik Mihály : Szegény - gyermek-

konyhák kezelési szabály-
zata 

Bodiss Géza : Falusi iskolák szorgalom-
ideje 

Borbély József: A beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanít ásáról . 

— — A gimnáziumi tantervhez ki-
adott Utasításnak a nép-
iskolai tanítókat érdeklő 
része 

— — A gimnáziumi tantervhez ki-
adott Utasításnak a nép-
iskolai tanítókat érdeklő 
része 

— — A gimnáziumi tantervhez ki 
adott Utasításnak a nép 
iskolai tanítókat érdeklő 
resze 

Botos Imre: Egy évig falun . . . . 
Bournáz József : A mértékjelekről 
Bökényi Dániel : Szemléltető oktatás 
Cságoly József: Anyagbeosztás, óra 

rendkészítés 
Csáky Elek: Külföldi tanulmányút tanul 

ságai 
Dezső Lipót : A magyar beszéd sikere 

tanításának egyes folté 
telei 

Drágán Tamás : A magyar nyelv ter 
jesztéséről 

E Keményffy Katinka : Falusi iskolák 
szorgalomideje . . . . 

— — Falusi iskolák szorgalom 
ideje 

Klek Gyula : A téli szünidő . . . . 
Éles Károly : A mértékjelekről . . 

— Súlyos hiba az olvastatásban 
— — Súlyos hiba az olvastatásban 

G. J. dr. : Tanítói továbbképző-tanfo-
lyam 

Gorzó Dénes: A téli szünidő . . . . 
— — A tankönyvek 
— — Az egységes és alapo 

tanítás érdekében . . 
Gorzó Dénesné : A női kézimunka okta 

tása 
Göőz József dr. : Napközi otthonok 

székesfővárosi községi isko 
Iákban 

— — Az elemi iskolai rajztanítás 
reformja 

Gregus Gyula : Iskolamulasztósok . 
Gregussné - Csery Zsófia : Történelem 

tanítás az elemi iskolában 
Hámos Nándor : A téli szünidő 
II. M. : Az angol elemi oktatásügyi 

törvényjavaslat 
Holzmann Ignác : Gyermekmegfigyelés 
Horváth Endre : Súlyos hiba az olvasta-

tásban 
Horváth István : Hangutánzó olvasás- és 

írástanítás 
Janda Ferenc : A téli szünidő . . . . 

— — Az iskolai nevelés akadályai 
Káth József: A magyar nyelv terjeszté-

séről 
Kelemen Gizella : Történelem-tanítás az 

elemi iskolában . . . . 
K. Nagy Sándor : A törvények ismer-

tetéséről 

Lap-
szám Oldal 

4 9 — 1 0 

4 5 9 - 1 0 

3 0 8 — 9 

10 5 — 7 

29 5 - 7 

3 0 3 — 4 

3 1 5 — 7 
3 4 8 — 9 

3 9 
4 5 7 — 9 

2 4 7 - 9 

4 1 8 — 1 0 

3 5 2 — 4 

4 1 6 — 8 

2 8 2 - 4 

3 9 5 — 7 
2 1 0 — 1 1 

1 3 9 
3 4 7 — 8 
4 0 7 - 8 

3 3 8 — 9 
4 8 - 9 

17 7 - 8 

3 6 5 - 7 

11 8 - 3 

8 5 — f l 

9 1 — 9 
4 6 . 8 — 1 0 

3 9 7 — 1 0 
4 1 0 — 1 1 

2 6 — 7 
4 2 8 - 9 

3 8 8 — 1 0 

27 7 — 8 
5 7 — 8 

3 3 3 - 4 

3 3 4 — 5 

3 9 1 0 

4 0 4 - 5 



31 

44 
10 
12 

Lap-
szám 

Kovács Sámuel: Iskolai mulasztások . 45 
Körösi Henrik : A beszéd- és értelem-

gyakorlatok tanítása a 
szászországi népiskolákban 4 

Le »de Rezső : Falusi iskolák szorgalom-
ideje 

— — A falusi iskolák szorgalom-
ideje 

L. K. : Ifjúsági egyesületek 
Lengyel József: Népiskolai anyakönyvek 
Leviczky Miklós: Az elköltözött tan-

kötelesek beiskolázása . . 
Lind Gyula : A beszéd- és értelem-

gyakorlatok tanításának 
reformjához 

— — A beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításának reform-
jához 

Magyar László : A mértékjelekről . . 
— — Az időszámításról 23 

Mészáros Sándor : Miképen volna át-
hidalható a népiskolák 
negyedik és a közép-
iskolák első osztálya . . 

Munkácsi Antal: Új tanítási_mód . . 
Kádas Kálmán : Magy. találmányú új 

rajztömb 
Nagel Sándor: Magyar szó a magyar 

iskolában 
Kegy Béla : Iskolai ifjúsági könyvtár-

szabályzat 
— — Űj rend az iskolamulasztások 

elbírálása körül 
— — óvatosság a működési bizo-

nyítványok kiállításánál . 
— — Egy évig falun . . . . • 
— — Iskolamulasztások . . . . 

Nagy Sámuel : A téli szünidő . . . . 
Nisztor Joachim : Az „Előmeneteli és 

mulasztási napló" tökéle-
tesítése . . . . . . • . 

Nóvák Mihály : Az erkölcsi nevelés 
anyaga 

— — Hogyan támogassa a család 
az iskolát 

— — Egy évig falun 
— — Továbbképző-tanfolyam . . 

Oszoly Jolán: Történelemtanítás az elemi 
népiskolában 

Ősz János: Szeretet az iskolában . . 
Palásti Gusztáv : Az évi tananyag föl-

osztása 
Perr Gyula : Szkioptikon az iskola szol-

gálatában 41 
P. G. : A téli szünidő 7 

— — Beszéd- és értelemgyakor-
latok a vegyesajkú nép-
iskolákban 

P.-né : Az elemi iskolai rajztanítás 
reformja 20 

PodMadzky Lajos: Gyűjtési módok 
Kákodczay Pál : Amit nem tanítunk 

— — A magyar nyelv alkalma a 
számtanításban 

PéztoUi M. : Forradalom az ábécé körül 
Schön József: Kisegítő iskolák . . . . 

— — A tanulók hallása . . . 
— — Az elköltözött tankötelesek 

beiskolázása 
— — A lélektan köréből . . . . 

Schramm Tamás : A fogalmazás nevelői 

48 
5 

30 
5 

17 

10 

1 

24 
27 
42 

15 

19 
30 
37 

42 
34 

36 

Oldal 

7 

2 - 8 

7 - 8 

7—9 
4 - 5 
8—9 

22 8 - 9 

43 6—8 

5—6 
8 - 9 
9—11 

4 - 6 
9 

7 

3—4 

5 - 6 

4 - 5 

5 - 6 
6—7 
5 - 6 

7 

35 6—7 

3 - 4 

3—5 
7 - 8 
4 — 6 

7 
5—7 

4 - 6 
8 — 1 0 

16 9 - 1 2 

38 
25 

6 - 8 
7—8 
5—7 

Lap-
szám Oldal 

Simon Lajos: A tanítói önképzés irá-
nyairól 49 4 - - 5 

Szabó Kálmán : A nyelvtanítás az elemi 
iskolában 47 6 - - 8 

— — Nyelvtanítási botlások az 
elemi iskolában 52 7 -- 9 

Székely Árpád: Szükséges-e a kézi-
könyv 

— — Egészségtani oktatás anyák 
5 5 -6 könyv 

— — Egészségtani oktatás anyák 
számára 21 3 -- 4 

Szentgyörgyi Lajos: Van-e szabadakarat? 3 8 -- 9 
— — Utazás a fonomimika körül 10 7 -- 8 
— — A természettudományok ele-

mei a népiskolában . 12 3-- 5 
— — Az évi tananyag felosztása 40 5 -- 7 
— — A „Hymnus" más megvilá-

gításban 52 6-- 7 
Szentlereszty Tivadar: Az egységes és 

alapos tanítás érdekében . 36 7-- 8 
Szigethy Imre : A tanulók szórakozottsá-

gának megszüntetéséről . 19 6-- 7 
Téglás Lajos : A magyar nyelv tanítása 

érdekében 13 5-- 9 
Tomcsányiné-Czukrnsz Póza : A fonomi-

mika forrásai 20 8-- 9 
Ujlaky Géza : Gyakorlati oktatás és a 

földrajz 21 4-- 5 
Vaday József: Az ú j rajztanítás reformja 

köréből 24 9-- 1 0 
Vécsey József: Képek a 6-éves gyer-

mek lelkivilágából . . . 21 5-- 9 
Veress Károly: Népiskolai anyakönyvek 9 11 - 1 2 
Verger Tamás : A gyermekek tanulmá-

nyozása 32 5-- 8 
— — Egy kegyetlen gyermek . . 53 8 - 1 0 

Várösváry Béla : Az állatvédelem és az 
iskola • . • . • . . . . 4 11 

— — A tapasztalat iskolája . 22 7 
Vörösváryné : Az erkölcsös nevelés az 

iskolában 1 4 - 5 
Zádor Gyula :• A jótékonyság gyakor-

lása 21 9 - 1 0 
Zorányi Lajos : Az időszámítá ról . . 14 5-- 6 

— — A népiskolai anyakönyvekről 15 6 -- 7 
— — Az iskolamulasztások elbírá-

lása 21 1 - 3 
— — Az időszámításról . . . . 26 7-- 8 
— — A helyesírás tanításáról . . 38 4 - 7 
— — Alkotmánytan 
— — Történelem tanítása . • . . 

41 3-- 4 — — Alkotmánytan 
— — Történelem tanítása . • . . 53 5-- 7 

Zsigmond Konrád : Az egységes és ala-
pos tanítás érdekében . . 33 5 - 6 

Zsoldos Károly : Néhány szó a társa-
dalmi pedagógiáról . . . 3 7-- 8 

— — - A tanítás őszhangja . . 27 2 —4 
Zrínyi Károly : Az iparos tanonciskolák 

új érája 5 2 - 4 
— — Napközi otthonok a kül-

földön 11 i - 8 

3. V e g y e s tar ta lmú cikkek. 
53 
10 

7-
11 

- 8 
- 1 2 

Lap-
szám Oldal 

3 4-- 6 A biharmegyeiek védekezése 2 5 - 6 
9 10 - 1 1 A fiuk hadserege 8 9 

A gyermektanulmányi érteke/.h't . . . 20 9 
24 4 - 5 A k.ith. Tanügyi Tanács 29 7 
51 5-- 6 A Magyar Gazdaszövetség és a taní-

tóság 10 10 
40 8 - 1 0 A Magyar Nyelvőr 40 10 



— V I — 

A magyarországi vármegyék, törvény-
hatósági jogú, valamint 
rendezett tanácsú városok 
hivatalos neveinek jegyzéke 

A M. T Orsz. Bizottsága . . . . 
A „Népiskolai Tanügy" 
A római katholikus és görög katholiku 

kántorok figyelmébe 
A Szeretetházi Nevelők országos egye 

siilete 
A tanfelügyclőségi tollnokok . . . . 
A tanító-sorsjáték 
A távozó kormány tagjai 
A vallás- és közoktatásügyi költségvetés 
Az Eötvös-alap érdekében . . . . 
Az Eötvös-alap jótéteményei . . . 
Az ifjúsági egyesületek 
Az ifjúsági egyesületekre vonatkozólag 
Az iszákosság ellen 
Babel és Bíbel 
Bertalan Vince: A hercegprímás kör 

levele 
„Deák Ferenc emlékezete" . . . . 
Egy székesfővárosi tanítóözvegy nyűg 

díja 
Ember János : Nyomorult gyermekei 

iskolája 
Felvétel a Tanítók Házába . . . 
Ferenc József Tanítók Háza . . . 
Fodor Ignác: Wechselmann és az Eötvös 

alap 
Fölvétel tanítóképző-intézetekbe . 
Gazdasági tanfolyam 
Gönczi Ferenc : A tanító a népismer 

tetés szolgálatában . . 
Göőz József clr. : Nyugdíjilleték fizetése 

és késedelmi kamat . 
_ _ „Gyakorlati Útmutató" 

„Gyűjtési módok" 
Hajós Mihály : A tanítói oklevél értéke 
H. M.: Egy német nevelő . . . . 
• — — Az észszerű pedagógia lélek 

tani megokolása . . 
K. Nagy Sándor : Két feleség nyugdíja 

— — A részegség elleni törvények 
Knopfler Sándor : Szegény tanulók gyá-

Köszönet 
Léderer M.. : A német városok kiállítása 

Drezdában 
Magyar Tanítók Naptára . . ; . . . 49 
Mintatanítás a betübonctanból . . . . 
í)r. Nyáry Albert báró : Emlékezzünk 

régiekről 
Petites János: „Legyező számológép" . 
Róm. és gör. kath. kántortanítók nyug-

díjügye 
Sághy Mihály : Napközi otthon Csong-

rádon 

Sassi Nagy Lajos : Egy nagy népbarát 
eszméiről . . . . . . . . 

Schlosz Lajos : Gyermekbíróság . . . . 
Dr. N. Szabó Sándor : Az iskola és ne-

velés az alkoholizmus ellen 
Súlyos hiba az olvastatásban 
Székely Árpád: Kép egy község életéből 
Szlávik Sándor : Szegénysorsú iskolás-

gyermekek segélyező egye-
sülete 

Tanítók névmagyarosítása 
Téli fölolvasások 

Lap- Oldal szám Oldal 

2 4 1 7 - 1 9 
10 2 - 3 

1 7 

3 6 1 1 

3 0 1 0 
7 1 0 
7 1 0 

4 6 1 0 
3 3 - 4 

18 1 0 
19 7 — 9 
2 0 9 
12 9 
21 1 0 
17 8 

7 6 — 7 
3 7 9 

10 9 

4 4 2 - 3 
14 7 
4 1 1 1 — 1 3 

14 6 - 7 
17 8 
2 6 2 

4 4 3 - 6 

1 2 8 
1 3 9 
4 1 1 0 

7 7 - 8 
4 3 9 — 1 1 

5 1 6 - 9 
12 6 - 8 
4 9 5 - 6 

19 5 - 6 
2 11 

37 6 - 9 
4 9 8 
16 12 

14 8 - 1 1 
5 0 7 - 8 

3 8 10 

1 4 4 - 5 
1 6 9 

6 1 2 - 1 4 
4 6 7 - 8 

5 3 2 - 5 
4 3 3 
2 7 4 - 6 

3 7 3 - 4 
2 1 1 

U. : Tanszerkiállítás Bécsben 

Váguölgyi Béla : Spencer  
Verner Jenő: A tanfelügyelők velünk 

vannak 
— — A tankötelezettség végrehaj-

tása 

4. Elbeszé lések , rajzok, é le tképek , 
é letrajzok. 

Lap- Oldal szám Oldal 

10 1 0 - 1 1 
2 8 8 
5 2 4 — 6 

1 5 7 - 8 

2 0 2 - 3 

4 8 

Dr. Berzeviczy Albert : Gróf Szécheny 
István 

Bite Pál : Kaszások 
Csulak Lajos : „Érti egy szikrát" . . 
Elek Gyula: Képek 
Földes Ferenc: A pásztorfiu . . . . 
G. J. dr.: XIII. Leo pápa (Arcképi el 
Hoffmann Mór : Pestalozzi meséi . . 
Kátli József : Kis emberek gondjai . 

— — A lajtahidi csata . . . . 
K. Nagy Sándor : A madarak a bogáncs 

kóróról 
Körösi-Bosegger : Apai szó . . . . 
K. S. : Réthy Lajos (Arc-képpel) . 
Marczali Henrik : Rudolf királyfi . 
Móra István : Deák Ferenc emlékezete 

— — Levelek Józsi fiamhoz . . 
Nagy Sándor : Lemákné 
Oszoly Jolán : Kis emberek világából 
Péterfy Sándor : Egy szerencsétlen tani 

tói család bajairól . . 
— — Keszthelyi kirándulásunkró 
— — Az egyik szent estémről 
— — Egyetemi tanulók otthona 

Bécsben 
— — Bél Mátyásról . . . • 
— — Bél Mátyásról . . . . 
—- — Tanítói nyugdíjtörvényül^ 

történetéből . . . . 
Béztolli M. : Kántortanító-választás falun 

— — A gondnok koma . . . . 
Sretvizer Lajos: Francke Ágoston Her 

mann  
Sz. : Az iskola világából . . . . 
Székely Árpád: Politikai akció . . 
Vaday József: Végrehajtó a Mennye 

Birodalomban . . . 
V . . a. : Emlékezés egy 50-éves tanítóról 
Vargyas Endre : Tanítók tízparancso-

latja 
Verner Jenő : A csoda-gyermekek . 

— —• Nehéz napok 
— — A fönséges nép 
— — Legendás Szent Erzsébet . 
— — Jézus 

Végh István : Pedagógiai esetek . . 
Dr. Végh Lajos: Egy érdekes könyvi-
Vértessy Gyula: A boldog pár . . . 

— — Mike Dorozsma foltja . . 
— — Az ügyvéd úr 
— — A diákok 

Vörös vár y Bcláné : Sajátságos írv 
olvasás 

— — Senkisem pótolhatatlan . 
— — Egy kis tör ténet a gyermei 

világból 
Wlassics Gyula: A szalern ói partokról 
Zádor Gyula: A gyenge liszt . . . 

Lap-
szám Oldal 



— vn — 

5. K ö l t e m é n y e k . 

Farkas Imre: Az én világom . . . . 12 10 
Kozma János: Magyar fiuk 27 11 
Minké Béla : Boldog ú j esztendőt . . . 1 8 

— — Rákóczi száz hársa . . . . 19 10 
A haza bölcse 39 11 

— — Avatásra 41 11 
— Erzsébet királyné 46 12 

Jézus 52 11 
Rákos István: Eötvös József br. emlé-

kének 6 12 
— — Pusztán 42 8 

Ujvnry Béla: Deák Ferenc . . . . . . 40 11 
Vargyas Endre: Káplán fiamhoz . . . 17 9 

— — Régi dal 43 12 
Zsóldosné-Németh Hermin : Hit, remény, 

szeretet 29 9 
— — Erzsébet napján . . . . 47 11 

6. Hivata los rész és Különfé lék , 
minden számban. 

7. Egyesü le t i élet. 
1., 3., 12., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 20., 27., 
:i0., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 39., 41., 42., 44., 45., 

46., 47., 48., 49., 50. és 52. számokban. 

8. Tanítók tanácsadója. 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
16., rk., 17., 18.. 19., 20., 21., 22-, 23., 24., 26., 27., 
28., 29., 30., 31., 32.. 33., 35 , 36., 37., 38., 39., 40., 
41., 42 , 43., 44., 45.. 46., 47.. 48., 49., 50., 51., 52. 

és 53. számokban. 

9. Iroda lom. 
1., 2 , 3., 4 , 10.. 11., 13., 15., Ili., 13., 19., 20., 22., 
24., 25., 29., 32., 38., 41., 42., 43., 48., 49., 50., 51., 

52. és 53. számokban. 

10. Külfö ldi szemle . 
6., 10., 15., 17., 20 , 22., 25., 30 , 32.. 35., 47., 48., 

49., 50. és 52. számokban. 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 

Arvay Ignác : Burgonyaültetés kettős 
fészekben 

B. J. : A gazdasági ismétlő-iskola 
költségvetése és zárszáma-
dása 

Borbély József : Akadályok a gazdasági 
ismétlő iskolások rend-
szeres oktatásában . . . 

— — A száj- és körömfájás . . . 
Barkó János : Gazdakörök alakítása . . 
Cs. Péterfy József : A gazdasági ismétlő-

ísSoia a nemzeti ügy szol-
gálatában • 

Czapáry Bertalan : A polgári iskolák 
szerepe a kertgazdaság 
fejlesztésében 

Dutkay Dezső : A gyógyító növények . 
E. Keménfy Katinka : Nők gazdasági 

kiképzése 
Fekete Antal : A gazdasági ismétlő iskola 

gyakorlóterületének hiva-
tása 

Gulritza Kálmán : A tél küszöbén . . . 
Gubitzáné-Weisz Mariska: A málna ter-

mesztése és szörppé való 
földolgozása 

— — A birs termesztése és föl-
dolgozási 

(K.) . Mezőgazdasági közigazgatásunk . 
Kammel Ferenc : A tengeri termelése . 

Lap-
szám Oldal 

10 2 8 - 2 9 

27 17—18 

1 1 8 - 2 0 
14 27—28 
45 17—18 

1 1 7 - 1 8 

10 1 8 - 1 9 
23 27—29 

14 17—19 

6 1 9 - 2 1 
49 18—22 

19 23—24 

49 22—23 
1 20—21 
1 2 3 - 2 7 

— — A szőlőben leggyakrabban 
előforduló gombabeteg-
ségek és az ellenök való 
védekezés . . • . . . . 

— — A must cukrozása 
Kardos Árpád: A bab meg a borsó . 
K. a. : Egészséges fán egészséges gyü-

mölcs 
Keller Gyula : Mezőgazdasági háziipar . . 
K. Hugó : A répalevél mint takarmány 
Kircz István : A tejgazdaságról . . . 

— — A tejszövetkezetek vezetése 
K. Molnár Jenő : A leány gazdasági 

ismétlő iskolák konyhája 
Kohányi Gyula : A levegő mint az idő-

járásváltozás alanya . . 
Kovács Ferenc: Az ürmösbor készítéséről 
Kovács Gyula : Tanítsuk a népet az ok-

szerű méliészkedésre . . . 
— — Milyen kaptárral méhész-

kedjünk 
Krenedits Ödön : Egyiptomi hagymater-

melés 
— — Háziszárnyasaink két dísz-

példánya 
Krolopp Hugó : „Ki mint vet úgy 

arat" 
Lind Gyula : Az udvar 
Lissák János : Az okszerű méhészetről . 

— — A dinnye termelése . . . . 

Lap-
Bzám Oldal 

36 24 - 2 9 
45 23—24 
19 24—26 

32 29 
. 45 28—20 

1 
27 

27—28 
2 8 - 3 9 

45 18—21 

27 18—19 

27 19—21 
14 26—27 

6 25—26 

10 27—28 

23 29—30 

45 2 5 - 27 

10 19—22 
23 27 
32 27—29 
23 23—25 
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Mahay István : Eleven sövények készí-
tése . 

— — Tenyészállataink kiválasz-
tása 

Makayné-Pekó Valéria : A g.izdasszony 
munkaköre 

— — Tarhonyából készíthető ele-
delek 

.. —Nagy Béla : Járatlanság a gazdasági 
ismétlő iskolai ú j szer-
vezet körül 

Nagy Kálmán : A hazánkban tenyészt-
hető tyúkfajták össze-
hasonlítása 

— — Csikónevelés 
Némethy Kálmán: Mit készíthetünk < 

mézből 
Nórák Mihály : A tehén 

— Szőlőtermelés a falon . . 
Novoszel János : A növények táplál 

kozása 
— Gazdakörök szervezése . . 

Oláh Dezső : A gyógynövények termeié 
séről 

P. : Betegségek 
" — — Betegségek 

— — Betegségek 
Pataki Vilibáld : Gyakorlati oktatás 

gazdasági irányú ismétlő 
iskolában 

(P. J.) : Észrevételek az „Akadályok s 
gazdasági ismétlő isko 
lások rendszeres oktatá 
sában" című cikkre . . 

P. J. : A gazdasági ismétlő iskolák áll 
segélye 

Posch Károly: A gazdasági növények 
védelme 

— — A gabonafélék legfontosabl 
gombabetegségei . . 

— — A gabonafélék legfontosabl 
gombabetegségei . . . 

— A burgonyavész . . . . 
Riedlmayer Sándor: A trágya kezeié 

séről 
— — A termények eltartása 
— — - A burgonya termelése . . 
— — A zöldséges kert öntözése 
— — Az alaesonytörzsü és törpe 

fák előnyei 
— - A takarmány füllesztése . 

Movatvezetö : A fagyokozta károkról . 
Stegmüllcr Mariska : A selyemhernyó 

tenyésztésről . . . . . . 
— — Vessünk phaceliát . . 

Dr. Szabó Béla : A birtok mezőgazda-
sági használatának kor-
látai 

Jlzabó Ferenc : Gazdasági eszközök készí-
tése a gazdasági ismétlő 
iskolában 

Lap-
szám Oldal 

32 23—25 

40 20—24 

6 21—22 

45 24—25 

23 19—21 

10 24—20 
23 2 2 - 2 3 

40 26—28 
10 23—24 
19 29—30 

45 27—28 
49 17—18 

40 24—25 
36 29—30 
40 19—20 
45 21—22 

40 17-- 1 9 

6 18 - 1 9 

14 19 - 2 0 

14 20 - 2 1 

19 19 - 2 3 

27 21 - 2 3 
36 21 - 2 3 

14 24 - 2 6 
27 23 - 2 4 
32 20 - 2 3 
36 3 0 - 3 1 

40 25 - 2 6 
45 2 2 —23 
14 23 - 2 4 

10 22 - 2 3 
32 25 -26 

19 17 - 1 9 

32 19 - 2 0 

Lap-
szám Oldal 

Dr. Szandtner Ernő : A tanító mint 
oktató gazda 36 17 — 18 

Sz. E. dr. : Közkincs 6 17—18 
Ulxlárik Sándor : A húsvizsgálat rende-

zése . . . . . . . . 23 21 
Verner Jenő : A szilvatermelésről . . . 1 28—29 

— — A lucerna termelése . . . . 6 24—25 
- — A köles termelése 19 26—27 

Vétek Sándor : Közismereti tárgyak a 
gazdasági ismétlő isko-
lában 23 17 — 19 

— Beiskolázás és vizsgálat a 
gazdasági ismétlő isko-
lában 32 17—19 

Vörösváry Béla : A gazdasági munkások 
és cselédek segítő pénztára 19 27—29 

— — A selyemhernyó élete és 
története 27 26—28 

— — A cséplés és annak története 32 29—30 
Wallner Gyula: A fagyokozta károkról 14 21—23 

— —• Házi állataink egészségének 
megóvásáról 27 21 26 

— — A vetőimig kezelése és eltar-
tása a magtárban . . . . 36 18—21 

Zalay József: A gazdasági szaktanítók 
továbbképzése 10 17—18 

Zádor Gyula : A gyümölcsfák téli ellen-
ségei 1 21 23 

- - — A gyümölcsfák permetezése 
a kihajtós előtt 6 22—24 

— — A terméketlen gyümölcsfák 
metszése 10 26—27 

— — Öntözés és kapálás a zöld-
séges kertben 23 25—27 

— — Levélhullás nyáron . . . . 27 30—31 
— — A szamóca tenyésztése . . 32 26—27 
— - A szilvaaszalásról 40 2ö—29 

Tárcák. 

Czézár Károly : Az alkoholizmusról 
Krenedtís Ferenc : Rovarok hatalma 

— — Rege a fenyőfáról . . . 
Krenedits Ödön : Élősdiek a növény 

világban 

Bzam Oldal 

40 2 3 - 3 1 
14 2 9 - 3 1 
49 24—26 

6 2 6 - 2 8 

Gazdasági irodalom. 
23., 27., 32., 45., 49. számokban. 

Gazdasági tanácsadó. V e g y e s e k 
minden számban. 

Nyilt l e v é l s z e k r é n y 
1., 6., 10, 19., 23., 32. számokban. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I B . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az isltola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA TÉR 3. 

Kéz i ra toka t n e m adnixlt vissza. 'v 

A kir. tanfelügyelők hivatásos 
működésének hajnal hasadása. 
Évtizedek óta fájó sebtől vérzett a 

kir. tanfelügyelői intézmény s e seb 
megdermesztette működésében és úgy-
szólván kiszolgáltatta a gúnynak, mely 
abban az általános kérdésben csúcso-
sodott ki: „mikor láttál eleven tan-
felügyelőt?" 

De bogy is ne?! Az irányító iskola-
látogatások helyett statisztikai adatokat 
kellett beszereznie, mely egy oly vár-
megyében, mint p. o. Pest-Kiskúnvár-
megye, nem kevesebb, mint három 
hónapon át egy teljes munkaerőt vett 
igénybe ; az iskolamulasztások ellen-
őrzését kellett teljesítenie s minden 
két hétben minden egyes tanítótól s 
tanteremről bekivánt adatokat földol-
goznia, mely utóbbi munka, Pest-Kiskún-
vármegye 1500-on felül levő tanítóját 
s tantermeit véve tekintetbe, ismét egy 
embernek teljes munkaidejét nyelte el 
10 hónapon át. Ily munkakörben aztán 
az iskola belső életét alaposan irányító 
iskolalátogatások helyett íróasztala mel-
lett kellett görnyednie a leglelkiismere-
tesebb, a legbuzgóbb kir. tanfelügyelőnek 
is, ha ki akarta kerülni egyfelől a sta-
tisztikai hivatal sürgető figyelmezteté-
seit, másfelől pedig az iskolamulasztás 
lanyha ellenőrzéseért a felsőbb hatóság 

sokszor bizony igen szigorú intéseit. A 
statisztika s az iskolamulasztás ügyében 
az elöljáróságokkal s a szolgabírói hiva-
talokkal váltott levelek száma százakra, 
ezrekre ment s e levelezések áradatá-
ban el kellett hanyagolnia a lényeget 
s bármint iparkodott is egyik-másik kir. 
tanfelügyelő iktatói számának ez irány-
ban való kevesbítésére, nem tehette, 
m§rt M ad numerum" nem dolgozhatott 
legjobb akarata mellett sem : ha új 
adat érkezett hivatalába, be kellett azt 
iktatnia, s intézkednie kellett abban. 
r ' r 
így szaporodott a rengeteg szám. így 
tör tént aztán, hogy mennél inkább 
bővült munkaköre, annál messzebb esett 
tulaj donképeni hivatása teljesítésétől, 
szóval: a papirkorszak egész rettentő-
ségének átka ült a kir. tanfelügyelő 
irodája fölött. 

Ezt a rémes átkot rebbentette el 
örökre fejünk felől a múlt évi november 
hó 25-én 4120/eln. szám alatt kelt s 
hozzánk a napokban megérkezett vallás-
és közoktatásügyi ministeri rendelet, 
mely egyszersmindeukorra levette a kir. 
tanfelügyelők válláról a statisztikai 
adatok gyűjtésének, földolgozásának s az 
iskolamulasztások kéthetenként tör tént 
oly anuyira nyűgöző kegyetlen terhét. 

Valóban oly nemes karácsonyi ajándék 
ez a kir. tanfelügyelők számára, mely 
örök hálára kötelez mindnyájunkat. 

Az Orsz. Paed. Könyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyánffy-könyvtclra.1 
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Áldott legyen érte közoktatásügyünk 
nemeslelkű vezetője, ki e rendelettel 
visszaadta a tanfelügyelőket hivatásuk 
ügykörének, kinek lánglelke e rendelet 
kiadásával megvalósította nagy Eötvö-
sünknek ama sokatmondó kijelentését, 
hogy a jó tanfelügyelő a kocsi dereká-
ban lakik. 

Legyen is a tanfelügyelő mindég 
úton, éljen az iskolában, az iskoláért, 
tanácsával, együttműködésével irányítsa 
a tanítók működését, szóval ismerje meg 
teljesen minden iskolájának belső életét. 

És hogy ez mennél tökéletesebbé 
válhassék, arra még csak egyért ese-
dezünk: vétessék el irodai munkakörük-
ből az iskolák számadásának ellenőrzése 
is, a mi most annál könnyebben meg-
történhetnék, mert hiszen a vármegyei 
számvevőségek az 1903. évi január hó 
1.-től kezdve állami számvevőségekké 
lesznek s így a számadások kezelését 
természetszerűleg átvehetnék. 

Az irodai munkának még ezzel a meg-
könnyebbítésével betetőződnék a bölcs 
és messzeható intézkedés, melyért minis-
terünknek a legmelegebb hálával tar-
tozunk nemcsak mi tanfelügyelők, de 
mindazok, kik Magyarország népnevelés-
ügyének fölvirágzását szivükön viselik, 
s kik egy szívvel, lélekkel kérjük Istent, 
tartsa meg nekünk, tartsa meg az ügynek 
bölcs ministerünket még igen-igen sokáig! 

(Budapest.) Tóth József, 
kir. tanácsos, 

pest-kiskunmcgyoi kir. tanfelügyelő. 

Megnyugvás.* 
Sokáig emlékezetes marad az áll. tanítókra 

nézve ezen már-már letűnő esztendő. Emléke-
zetes marad azért, mert habár erős viharok 

* Hogy az állami tanítók sem helyeselték mind a 
nagyhangú és „vörös zászlót" emlegető „új vezé-
reket", azt már lapunk m. számaiban megmondottuk, 
jelezve, hogy hozzánk számos levél és czikk érkezett 
ennek bizonyítékaképen. Ez utóbbiak közöl közöljük 
az alábbi elmélkedést, melyet olyan állami tanító ír t , a 
ki nagyobb gyönyörűséget lel a kitartó munkában, 
mint az „új vezérek" követésében. Az évforduló alkal-
mából különösen sok levél érkezett hozzánk, melyeknek 
irói megtagadnak minden közösséget a nagyhangú túl-
zókkal. Esít a czikket még nov. hóban kaptuk. Szerk. 

dúltak s küzdelem folyt a mindennapiért : 
megnyugodhatunk jövőnkre nézve azon tudat-
ban, hogy a magyar közoktatásügy kormá-
nyosa szivén hordozza a tanítóság sorsát s hogy 
ha talán nem is sikerült fizetésügyünket tel-
jesen az ő jóakarata szerint dűlőre vezetnie, 
mégis legalább kevésbbé gondteljes megélhe-
tést fog nekünk a jövőre biztosítani. 

Ily eredménye levén kérelmezésünknek, 
mozgalmunknak, bizonyára minden komolyan 
gondolkodó tanító azon meggyőződésre fog 
jutni, hogy túlcsigázott követelődzéssel, elége-
detlenkedéssel, gyanusítgatásokkal semmi előny 
sem érhető el s hogy minister urunknak a 
„Magyarországi tanítók országos bizottsága" 
küldöttségéhez intézett szavai, kell, hogy a 
magasra fölkavart hullámokat lecsendesítsék s 
az aggódó lelkeket megnyugtassák. Hiszen 
megmondta, hogy a tanítók ügyét magáévá 
tette s fölhasználta minden befolyását arra, 
miszerint a kérdés a tanítóság javára döntessék 
el. Kijelentette, hogy nézete szerint az ő helyén 
senki sem érhetett volna el nagyobb ered-
ményt. De azt is megvallotta, miszerint rosz-
szul esett neki, hogy a tanítóság gyűlésén 
olyan hangok emelkedtek, mintha ő nem 
viselné szivén a tanítóság érdekeit. 

Tudom, napirenden van az a nézet, hogy a 
ki nem legyezgeti a vérmesen követelők hiú-
ságát, nem kiált folyton kigyót- békát sorsunk 
vezetőire, sőt még talán megnyugvással meri 
fogadni a tanítóság érdekében tett intézkedé-O o 
seket, annak neve legalább is áruló s minden-
esetre talpnyaló, önérzet nélküli lélek. Bs 
mégis, mindezek daczára, bátran fölemelt hom-
lokkal, tiszta öntudattal — mert hiszen egyedüli 
ambiczióm volt mindig kötelességeimnek hű 
teljesítése — és igazi meggyőződésből akarom 
tehetségem szerint azt kifejteni, hogy as állami 
tanítóság szent kötelessége immár a meg-
nyugvás. 

Tudtuk azt mindnyájan, megmondták azt 
nekünk egykori jó tanáraink, hogy a tanítói 
pálya a legszerényebb életpályák közé tartozik 
s hogy e pályán nem számíthatunk túlságos 
anyagi előnyökre, csak biztos, szerény meg-
élhetésre s azon fölemelő tudatra, hogy „a kik 
sokakat az igazságra vezérelnek, azok, mint a 
csillagok, örökkön-örökké fényleni fognak". 
Tudtuk mindannyian, mikor elfoglaltuk állami 
iskolai tanítói állásunkat, mennyi lesz a jöve-
delmünk. A javadalmazást elfogadtuk s ha 
Wlassics úr ministersége alatt már eddig is 
javult helyzetünk s még inkább fog javulni 
a jövőben: — bár szabad volt kérelmeznünk, 
nyomorgásunkat elmondanunk s küzdenünk 
nagy nélkülözéseink enyhítéseért — akkor 
kötelességünk nemcsak a megnyugvás, de a 
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hálaérzet is kell, hogy fölébredjen sziveinkben 
sorsunk javításán fáradozó jóakaróink iránt. 
Igen, megnyugvás a kötelességünk azon tudatban, 
hogy ha nem is mi régiek, de legalább bennün-
ket fölváltó utódaink már kezdettől jobb anyagi 
helyzetbe jutnak s elkerülik a mi nyomorgásaink 
nagy részét. Magunk pedig — ha szegényül 
távozunk is majd hivatásunk szinteréről — 
megnyugszunk, látva, hogy fáradozásunk áldássá 
vált utódainkra: megnyugszunk, mert meg-
nyugtat az a tudat, hogy nehéz anyagi hely-
zetünk daczára a népnevelés szent ügyéhez 
méltó lelkesedéssel végeztük hivatali köte-
lességeinket. 

A másik ok, mely megnyugvásra kötelez 
bennünket, a hazafias és emberiségi szempon-
tokból magasztos hivatásunk az, melynek telje-
sítésére, méltó betöltésére vállalkoztunk. Föl-
zavart kedélylyel nem lehet sikeresen tanítani. 
Folytonos elégedetlenkedés soha sem adja meg 
a kellő nyugalmat. Meghasonolva önmagával s 
az egész világgal, neheztelve mindenre s 
mindenkire, jóakarat helyén is rosszakaratot, 
vagy legalább mellőztetést sejtve, ugyan mily 
módon léphet a tanító ama ártatlan lelkek közé 
s hogyan fogja azokat vezethetni a földi boldog-
ság ama főforrásához, hogy csak az lehet itten 
boldog, a ki kevéssel is megelégszik? Hogyan 
vezetheti a rábízott növendékeket az ismeretek 
mezején az olyan tanító, a kinek lelke, szive, 
minden gondolata oly távol áll az iskolától s 
oda legföljebb a zugolódást, elégedetlenséget 
viszi be magával? Nem, nem szabad túlzásba 
mennünk a magunk érdekeiért, mert túlzá-
sunkat megszenvedheti a haza, megszenvedheti 
az egész társadalom a nélkül, hogy ezzel segí-
tenénk magunkon. Sőt könnyen koczkárateszszük 
ügyünk jövőjét is, mert fásult lélekkel végzett 
s épp ezért eredménytelen munka nem fogja 
a társadalmat arra lelkesíteni, hogy a tanítóság 
anyagi érdekeit jobban fölkarolni törekedjék. 
A hazának értelmes, hű, önérzetes, jellemes 
fiakra van szüksége s ilyenekké csak akkor 
fogjuk növendékeinket nevelhetni, ha lelkeink 
megnyugvással teltek. Állásunk elfoglalásánál 
erre köteleztük magunkat s eme kötelezettsé-
günknek eleget tenni — becsületbéli dolog. 

De hát miért is kellene annyira nyugtalan-
kodnunk, kétségeskednünk, mikor tudjuk, hogy 
az, kinek kezeibe van letéve első helyen az 
állami tanítók sorsa, a ki magas állásában 
huzamos évek óta annyi gondosságot, annyi 
jóakaratot tanúsított irántunk nemcsak szavak-
kal, hanem tettekkel is — most is ottan 
őrködik sorsunk fölött ; gondol, szól és cse-
lekszik a mi érdekünkben ? Miért kellene 
nyugtalankodnunk akkor, midőn 0 kijelentette, 
hogy magáévá tette a tanítók ügyét s érde-

kükben fölhasználta minden befolyását ? Vagy 
talán nem lehet eléggé megnyugtató reánk 
azon tudat, miszerint jövőnk nemesen érző s 
jóakaratát velünk szemben már a múltban is 
tettekkel bebizonyító férfiú gondos kezeibe van 
letéve ? Csak lássuk azt, hogy a tanító mun-
káját nem kisebbítik, de megbecsülik; csak 
tudjuk azt, hogy ügyeink kormányzója ismeri 
nehéz helyzetünket s hogy akar a lehetőségig 
rajtunk segíteni : akkor — ha nem is kapjuk 
meg mindazt, mit kivihetőnek, minket megille-
tőnek gondoltunk a magunk nézete szerint — 
mégis kötelességünk hálaviszonzás fejében a 
megnyugvás abban, mit a jóakarat ez idő sze-
rint javunkra kieszközölhetett. 

Ezeken kívül vessünk csak egy pillantást 
édes hazánk népoktatásügyére s különösen a 
népiskolákra. Mily túlnyomó számmal vannak 
még eddig a különféle felekezeti és községi 
iskolák s mily töredéket — ha érkölcsi súly-
ban tekintélyeset is — képezünk mi, állami 
tanítók. Nem egy ez idő szerint még az iskola-
föntartó ; az iskolaföntartók nem mind gondol-
koznak egyformán ; sokszor nem a haza, nem 
az emberiség közös java lebeg főczélul min-
denek szemei előtt és ennek kihatása a mi 
helyzetünkre is soká, nagyon soká lesz érez-
hető. Hanem miért nyugtalanítson ez bennün-
ket túlságosan? Hiszen éppen a mi lelkiisme-
retes, a mi buzgó és lelkesedésből fakadó 
munkálkodásunk föladata az, hogy megismervén 
az emberek a mi törhetlen kötelességtudá-
sunkat, a nép erkölcsi s- anyagi javát, fölvilá-
gosodását czélzó törekvéseinket, megjöjjön az 
az óhajtott kor, midőn a régi, fölvilágosult 
nemzetek példáján okulva a népnevelés ügye 
kizárólag az állam gondoskodása tárgyát fogja 
képezni. Ezen kor közeledik ; a helyzetnek 
hova-tovább, mindinkább javulnia kell. Lassan-
kint leromboltatnak ama gátak, melyek a 
tanító tisztességesebb ellátása elé tornyosultak. 
Fölébred a társadalom annak tudatára, hogy 
azok, a kik a szülők legdrágább kincsét : 
gyermekeiket az erény útjára, az ismeretek 
országába vezetik, lelkiismeretesen és szere-
tettel nevelik, megérdemlik, hogy kenyerök 
kevésbé keserű legyen s megadassák nekik az 
a nyugalom, mely első föltétele eredményes 
működésüknek. Nem szemrehányás, nem kese-
rűség vezet akkor, midőn én ezeket fejtegetem. 
Csak rá akarok mutatni mindazon helyze-
tekre, melyekkel számolnunk kell és a melyek 
megnyugvásra intenek akkor, midőn látjuk, 
hogy fizetésügyünk annyi gondossággal, jóindu-
lattal rendeztetik, javíttatik. 

És még egyet. Nem akarok ugyan hivat-
kozni hazánk anyagi helyzetére, de mégsem 
hagyhatom említés nélkül azon körülményt, 

1* 
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miszerint jobbnak látom, hazafias érzésemet 
jobban kielégíti az, ha anyagi helyzetünk a 
lehetőség szerint és számolva az előző pontban 
fejtegetett viszonyokkal, inkább fokozatosan 
javíttatik, mintsem egyszer majd visszaesés 
következzék be. Erről nem akarok sokat be-
szélni. A ki ismeri az életet s annak folyását, 
az megért; másnak pedig úgyis hiába magya-
rázgatnék. Hanem rá akarok mutatni azon 
tényre, hogy a túlságos elégedetlenkedés, a 
követelő hang, mit némelyek úgy szeretnek 
használni akkor is, midőn annak kérő szózat-
nak kellene lennie, mily megérdemetlen sérelmet 
képezhet ottan, annak szivére, a kinek éreznie 
kell s a ki bizonyosan érzi is azt — hiszen 
tettekkel tanúsította — hogy az állami tanítók 
sorsáért önlelkének, Istennek s embernek 
felelősséggel tartozik. Veszedelmes fegyver a 
követelődzés akkor, mikor csak kérésnek van 
helye ; nem tanítóhoz illő a gyanúsítás, az 
ócsárlás, a megfontolatlan beszéd akkor, mikor 
sziveinkben éppen a hála érzetének kellene 
nyilnia. És azt a rossz érzetet, azt a kelle-
metlen benyomást, mit némelyek szava s 
viselkedése okozott, csak azzal fogjuk elenyész-
tethetni, ha az irántunk mutatkozó jóakarat 
viszonzásaképen kötelességeinket ezentúl is 
minél odaadóbban s minél nagyobb lelki-
ismereteséggel fogjuk végezni és ha javult 
helyzetünkön meg fogunk nyugodni. 

Nem tudom, ki dob rám követ azért, hogy 
mindezeket itten elmondottam. De el kellett mon-
danom ezeket; szivem súgta nekem a szavakat 
és a pályám iránti szeretet. Én tudom, más 
is tudhatja, hogy anyagi gondokon kívül főleg 
az béníthatja meg a tanító működésének 
eredményességét, ha lelki nyugalmát külső 
befolyások által engedi megzavartatni. Tudom 
és vallom, hogy nagy oka volt a tanítóságnak 
a följajdulásra, hiszen magam átéltem pályám 
nyomorát. De tudom és vallom azt is, hogy a 
ki az irántunk megnyilatkozott jóakaratú 
készség s anyagi helyzetünk javításának daczára 
nem enged helyet lelkében a teljes, minden 
neheztelés nélkül való megnyugvásnak, az nem 
lelkiismeretes tanító, annak nem kell a lelkiekkel 
való foglalkozás, annak lelkében nem lobog 
magasra a honszeretet égő fáklyája. 

Alljon be tehát a megnyugvás a lezajlott 
vihar után ; elégedetlenkedésünk miatt ne 
szenvedjen hazánk népoktatásügye. Kérjünk s 
meghallgattatunk; munkálkodjunk s lelkiisme-
retes, buzgó működésünk reánk, utódainkra, az 
emberiségre s édes hazánkra gyümölcsözővé, 
boldogítóvá válik. A ború után derű, a homály 
után fény támad s mi áldva fogjuk emlegetni 
azt, a ki a tanítóságot bevezette a jobb jövőbe, 
az Ígéret földjére. p. 6. 

Az erkölcsös nevelés a családban. 
Jajkiáltásként hangzott vissza az egész 

országban a rémhír, hogy hol itt, hol ott, 
serdülő leánygyermekeink ellen gyilkos kéz tör. 

Az anyai szív vergődik félelmében, aggódik, 
retteg leánygyermeke sorsán, — őrködik szíve, 
lelke ártatlanságán — s mégis megtörténik 
az, hogy a feslő bimbó még mielőtt virággá 
fejlődnék, már elhervad, mert egy titkos, 
alattomos féreg rágódik rajta s akadályozza 
virágzását. Az élősdiektől megtámadott bimbó-
ból sohasem nyílik szemet-lelket egyaránt 
megörvendeztető rózsa, egy megmételyezett, 
bár mindeddig ártatlan gyermekkedélyből, rit-
kán válik nemesen gondolkodó s cselekvő, 
tiszta életű s érzésű egyéniség. A gyilkos a 
testtel együtt a lelket is megöli. Hogy véde-
kezzünk a lappangó ellenség ellen, hogy óvjuk, 
őrizzük gyermekeink erényeit? 

Hiába bünteti a törvény az erény megölő-
jét, az emberi alakot öltött szörnyeteget, 
Hydraként újra, meg újra felüti majdan fejét, 
ha nem öljük ki csirájában a bajt. 

Mit tehet itt egyedül az iskola, ha nem 
halad vele karöltve a társadalom ? Az iskola 
felügyelete ideig-óráig tart s azontúl a legtöbb 
gyermek magára van hagyatva. Ministerünk 
bölcsesége gondoskodott ugyan az ismétlő s 
gazdasági iskolák fölállításával arról is, hogy 
tizenötéves koráig a gyermek még mindig 
némi iskolai fegyelem alatt áll, sőt a szerve-
zendő ifjúsági egyesületek még azontúl is a 
tanítóhoz fűzik a gyermeket, ki minden jó, 
szép és nemesre ösztönözheti. Igen nagy vív-
mány ez, mely remélhetőleg meghozza a várt 
üdvös, áldásos eredményt, de ez magában véve 
még mind nem elég, ha az iskolának nem 
nyújt segédkezet a család, sőt maga a társa-
dalom is. A hol az iskola kénytelen fölhagyni 
a felügyelettel, ott kezdje meg azt a család, a 
társadalom, de felügyelet nélkül ne maradjon 
sohasem a serdülő gyermek. 

Az iskola keltse föl a gyermekben a bizal-
mat, az igazságszeretetet, azt dédelgesse s 
ápolgassa otthon a szülő is. Bármily nagy 
csínyt, kárt, avagy gonoszságot követett is el 
a gyermek, merje azt bevallani tanítójának, 
mondja meg őszintén szüleinek, hozzátartozói-
nak. Nincs az a nagy baj, mit idejekorán nem 
orvosolhatnánk. Adjon számot a gyermek 
gondolatairól, tetteiről, minden lépéséről a 
gondos anyának, a szerető apának. Ne sajnál-
juk azt az időt, melyet gyermekünknek akkor 
szenteltünk, mikor lelkében akartunk olvasni, 
gondolatmenetét igyekeztünk követni. S a mit 
a gyermekszem észre nem vesz: a lappangó 

1 veszélyt, mely esetleg szíve, lelke ártatlansága 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

ellen tör, azt megsejti az anya éles szeme, s 
igyekszik gyermeke életét más mederbe terelni, 
vigyázva óvatosan, hogy a gyermeknek sejtelme 
se legyen felőle. 

Az, a ki a gyermeklélek romlására tör, 
körülkeríti a kiszemelt áldozatot édes szóval 
s még édesebb ajándékkal igyekszik azt ma-
gához csábítani. 

Ha az anya nemcsak szülő, hanem gyer-
meke meghittje s barátnője, tudomást szerez ő 
a legkisebb mozzanatról is, mely annak életé-
ben előfordul s így idejekorán óvhatja, védheti 
kincsét. 

Ily módon kellene nemcsak a leányokat, de 
a fiukat is nevelni. Nem lelné akkor örömét 
sok fölserdült ifjú a tivornyázásban, holmi 
illetlen adomázásban és tréfákban, sőt undor-
ral fordulna el egy oly egyéntől, ki azt 
hiszi, hogy a társasösszejövetelek fűszere az 
ily modorú társalgás. 

A családdal karöltve haladjon a társadalom 
is. Lépjen föl szintén nevelőül, a mennyiben 
a villámosokon, utczákon látható s hallható 
illetlenségeket erélyesen visszautasítja, s az 
illető egyént, legyen az gyermek avagy felnőtt, 
megszégyeníti. Legyen védője a megtámadott-
nak, teremtsen oly helyzetet mint Angol-
országban, hogy itt is nyugodtan járhasson, 
kelhessen foglalkozása után a leány a nélkül, 
hogy kellemetlen inczidenseknek lenne kitéve. 
Követelje a társadalom azt is, hogy illetlen 
képek, illetlen feliratú könyvek, mindenféle 
haszontalan, erkölcsrontó csecsebecsék a ki-
rakatokból kiküszöböltessenek, s ha az esetleg 
még a tilalom daczára is tovább történik, 
bojkottálják az illetőt, ne akadjon vevőközön-
sége, a mire csakhamar meg fogja tisztítani 
kirakatát az ilynemű látványosságoktól. 

Szóval, igyekezzünk komolyan a baj orvos-
lásával, még mielőtt gyógyíthatatlan betegséggé 
fajulna. A család, a társadalom, az iskola forr-
jon egybe, haladjon következetesen, kitartóan 
azon czél felé, hogy Isten segítségével meg-
küzd gyermekeink ez ellenségével is. 

(Kispest.) Vörösváryné. 

Ezen rendeletnek üdvös és hasznos voltát 
szerény tollam méltatni nem tudja, de nem is 
arról kivánok most szólni, hanem egyik-másik 
pontjáról. 

E leiratban az is foglaltatik, hogy a könyvtár 
használatára nézve a tanító, vagy a tanító-
testület szabályzatot alkot, mely jóváhagyás 
végett a vármegye kir. tanfelügyelőjéhez terjesz-
tendő be. 

A lelkes tanítóság örömmel fogadta ezt a 
rendeletet, a könyvtár fölállításán és virág-
zásra emelésén buzgalommal fáradozik s a 
könyvtár használatára nézve elkészítette a 
szabályzatot. 

Mivel pedig ezen szabályzatok nagyon 
különbözők s minta nincs rájuk, összeállítottam 
egyet, a mely tán részben alkalmas arra, 
illetve annak egyes pontja a viszonyokhoz 
mérten, tetszés szerint változtatható. 

E szabályzat a következő : 

A állami iskolai ifjúsági könyvtár 
szabályzata. 

1. A könyvtárnok a tanítótestület által 
megrendelt könyveket könyvtári napló szerint 
rendben tartja. 

2. Az ifjúsági könyvtárt azon IV., V. és VI. 
osztályú elemi iskolai tanulók és ismétlő-
(gazd. ism.) iskolai növendékek használhatják, 
kik magaviselet és szorgalom tekintetében 
kifogás alá nem esnek; továbbá az ifjúsági 
egyesületek tagjai és a tanulók szülői is igénybe 
vehetik. 

Olvasási díjat a tanulók nem fizetnek, a 
szülőktől azonban minden egyes műért 10 fillér 
szedhető, mely díj a könyvtárt kezelő tanítót 
illeti. 

4. A könyvekért a könyvtárnok felelős, ha 
azonban a kivevő azokat elveszítené vagy 
megrongálná, akkor a kivevő tartozik a kárt 
megtéríteni. 

5. A könyvtár az ifjúságnak szerda és 
szombat délután 4—5-ig, a szülőknek pedig 
vasárnap délután 1—2-ig nyitva van. 

6. Ujabb könyvek csak a tanító-tanácskoz-
xnány határozata folytán az ifjúsági könyvtár-
jegyzékben foglalt müvek sorából szerezhetők be. 

7. A könyvtárnok minden év május végéig 
az előforduló változásokról és gyarapodásokról 
a kir. tanfelügyelőhöz kimerítő jelentést tar-
tozik tenni és a községi előjáróságnak a be-
szerzett könyvek jegyzékét bejelenteni. 

Az ifjúság és a tanulók szülői 8 nap alatt 
tartoznak a könyvet visszahozni, ellenkezőleg 
minden további hétre 4 fillér pénzbüntetés 
lefizetésére köteleztetnek, melyet, ha meg nem 
fizetnek, többé könyvet nem kapnak. A könyvet 
olvasás végett ők másnak nem adhatják át. 

Iskolai ifjnsági könyvtár-
szabályzat. 

Tudva azt, hogy nemzetünk művelődése 
csakis úgy fejlődhetik és izmosodhatik meg, 
ha az olvasás szeretetét és a tudás vágyát 
fölébresztjük s azt ápoljuk: közoktatásügyi 
minister urunk 1158/902 ein. számú leiratában 
elrendelte, kogy tíz állami és községi isko-
lákban a beiratási díjakból iskolai ifjúsági 
könyvtár szerveztessék. 
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9. Egyszerre csakis egy művet kaphat a 
növendék vagy a szülő s csak ha azt vissza-
hozta, adható neki egy másik mű. 

10. A könyvtárnok minden kivevő számára 
2 lapot tart, melybe a kivevő neve, a kiköl-
csönzött mű szerzőjének neve és a könyv 
száma, továbbá a kikölcsönzés napja és a 
visszaadás napja rovata legyen. E lap egyike 
a könyvtárba helyezendő, egyik pedig a kive-
vőnél marad, ki újabb kérés alkalmával azt 
magával elhozni tartozik. 

11. Végül a könyvtárnok a könyveket azok 
hátlapján számokkal látja el a könyvtárban a 
szerint rakja sorba és a meglevő könyvekről 
jegyzéket nyomat ki. 

Kelt 

igazgató-tanító. 
P. H. 

(Szegzárd.) 

190 hó n. 

könyvtárnok. 

Xaijy Béla. 

Magyar szavak és szólásmódok 
jegyzéke. 

Nem is oly régen hangzott el az a szün-
telen tartó panasz, sopánkodás, hogy elemi 
iskoláinkban a magyar nyelvtanítás eredeti 
rendeltetését, czélját szem elől tévesztvén, az 
életre kihatóvá tétele helyett, puszta eszközzé 
zsugorodott össze. 

Azt sem mondhatjuk, hogy mindaz, a mi 
erről akkor elmondatott, csupa légből kapott 
üres frázis szüleménye lett volna. Nem ! A 
tények kézzelfoghatóan illusztrálják, hogy 
minő hiányos helyesirási, stiláris képzettséggel 
és szókincscsel távoztak növendékeink a tudo-
mány csarnokából. S a mi fő — fájdalom — 
még a meglevőt sem voltak képesek hasz-
nukra fordítani. 

Csak a ki figyelemmel kisérte úgy a szülők, 
mint növendékei magyar nyelvi ismeretét, a ki 
gondolkozott is azon az elszomorító jelensé-
gen, melyet kivált felnőttek részéről tapasz-
talt, midőn zengzetes, de minden czikornyá-
zást mellőző magyar nyelvünk helyett holmi 
elferdített, összetört idegenszerű szavakkal 
dobálóznak, a melyeknek már csak némi fosz-
lánya engedi sejtetni, hogy honnan származ-
nak; s még inkább, csak az, a ki valaha 
egyik-másik felnőtt Írásába is bepillantott, 
mely talán magasabb fórumhoz intézendő 
teletömött tudákos nagyképűséggel értelmetle-
nebbnél-értelmetlenebb, furcsábbnál-furcsább 
kifejezésekkel éktelenkedik : egyesegyedül az 
tudja méltányolni az alábbiakat. 

Általánosan észlelt hiány ugyanis, hogy 
magyar népünk átlag sokkal kevesebb szó-
kincsesel rendelkezik, mint az óhajtandó volna. 

Nincs sajnálatosabb teremtés, mint a ki 
önmagával tehetetlen; de fárasztóbb munka 
sincs, mint az ilyen önmagával tehetetlen ver-
gődését, tantalusi kinját végig nézni, olyannak 
hallgatni végig mondókáját, a ki szószegény-
sége stb. miatt gyakori hebegésre szorul. S hogy 
nekünk mindezt orvosolni kell, mondani is 
fölösleges. De miként? 

A magyar szavak- és szólásmódokról veze-
tendő jegyzék alkalmazásával óhajtandónak 
vélem a magyar nyelvtanítás szempontjából 
alapul azt, hogy iskoláinkban az olvasással 
kapcsolatban az egyes osztályokban az isme-
retlen magyar szavak és nyelvsajátságokról 
egy könnyen áttekinthető idiotikum, gyűjte-
mény vezettessék tanulóink által. De nemcsak 
a szavak jelentése és a különlegesebb kifeje-
zések megrögzítése tenné kívánatossá az aján-
lott rendszer behozatalát, hanem — gyakor-
latból mondhatom — az előttük még ismeret-
len szavak, szólásmódok azonnali leíratása, 
kiigazíttatása is elvitázhatatlanul valamennyi 
épülésére szolgálna ; sőt kinn az életben meg-
lepően tudnák iskolai tanulmányukat érvénye-
síteni, beváltani. Ez lenne aztán az a kincs, 
melyről a példaszó is így í r : beszélj, hogy 
lássalak. 

Egy-egy ilyen kis tükröt kívánok én vezet-
tetni iskoláinkban a magyar nyelv tanítása 
érdekében az olvasmány-tárgyalás kapcsán. 
Ilyeneket, mert tapasztalatból állíthatom, hogy 
a hallott ismeretlen új szó és kifejezés-módnak a 
fekete táblára leendő leíratása, s onnan a jegy-
zékbe való béjegyeztetése nélkül csak úgy 
párolog el növendékeink emlékezetéből; mert 
a jegyzeteikbe beirottakat még idegen ajkú 
növendékeink - is hamarább megtanulják és 
alkalmazzák is ; mert azon szavaknak a fekete 
táblára leendő lejegyeztetése, valamint az 
együttes kijavíttatása az igazi magyar nyelv-
tanításnak egyik hézagpótló tényezője ; és vé-
gül mert csupán így lehet növendékeink szó-
kincsét, illetve gazdagodását az évről-évre 
vezetett jegyzet tartalmából áttekinthetően be-
mutatni. 

Csupán egy rövid tanév alatt alkalmaztam 
ezt az eljárást, de őszintén szólva, úgy az egyes 
szók helyes leírásában, valamint a tanulók 
szókincse gyarapodásában is meglepően örven-
detes észleletre bukkantam. S épp azért a 
a további haladás érdekében a felsőbb osztá-
lyokban is követni fogom. 

(Magyar-Nemegye, Bakó Béla. 
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A Diebold-féle számológépről. 
Az Orsz. Bizottság tagjainak a nyáron egy 

új számológépet mutattam be, melyet oly 
nagy tetszéssel és érdeklődéssel fogadtak, 
hogy annak nagyobb körben való ismertetésé-
vel úgy az egyes iskoláknak, mint általában 
a népoktatásnak szolgálatot vélek tenni. 

Ez a számológép minden tekintetben új és 
eredeti; ez nem a magam, hanem a jelen-
voltak egybehangzó véleménye. Igazi magyar 
találmány ; föltalálója Diebold Károly soproni 
tanító. A gép maga 1 méter hosszú, 30 cm. 
magas és 15 cm. széles szekrényke, melynek 
belsejében két — előre és visszafelé hajtható 
— henger van. E hengerek köré egy 2 m. 
hosszú vászon csavarodik, melyen 20-féle jól 
sikerült kép látható. (Alma, kalap, madár, 
kereszt stb.). E képek a húszas számkörben 
előforduló számmüveletek szemléltetésére szol-
gálnak. Egyik legfőbb előnye ez új számoló-
gépnek, hogy az egyes számmüveletek sokféle 
tárgyon gyakorolhatók, a mi pl. az orosz 
számológépen lehetetlen ; határozottan szeren-
csés gondolat volt a föltaláló részéről az is, 
hogy a számegységek nemcsak sorban, hanem 
4—5 módon helyezhetők el ; így pl. a 6-os 
számfogalom nem csak így hanem 
igy 1S • • • • • • ) • • • • 1 • • • • • 

• • • • • • i 
• • • • érzékeltethető. • • • , 

Megjegyzem, hogy az itt bemutatott képle-
tek nemcsak pontokból, hanem pl. pillangóból, 
gombából, czipőből alakíttatnak. Miután a 
gyermekek a nevezett számokkal jól és biz-
tosan bánnak, a tanító átmegy a nevezetlen 
számokra, miknek szemléltetésére 3 cm. át-
mérőjű fekete pontok szolgálnak. így és ennyi-
féle szemléltetés mellett természetesen szoros 
összefüggés van a szó és Írásbeli szám-
vetés közt. 

Mindegyik számegység egy piros lecsapó 
által elkülönített a többitől, a mi a szorzási 
és osztási feladatoknál valóban kézzelfoghatóvá 
teszi a különben csak képzeletbeli eseteket. 
Pl. Egy alma 2 fillér, mennyibe kerül 4 alma ? 

A gép felső részén megjelenik 4 alma, mind-
egyik alatt pedig 2—2 pont, miáltal az egész 
eset a gyermek szemei elé varázsolódik, így ; 

í alma j ^ — • ( alma J 

V — / 
• • • • 

Azt hiszem, hogy ennél jobban a fenti 
számpéldát nem lehet szemléltetni. 

Végezetül hadd mutassam be a számok 
összehasonlítását ! Kérdés : Mennyivel több 
9 az 5-nél ? A gép felső része 9 egységet 

mondjuk pontot mutat, az alsó része 5-öt és 
a különbözetet egy piros nyelv választja el, így : • • • • • • • • • 

• • • • • 
A méter és részei szintén igen ügyesen van-

nak föltüntetve. 
Meggyőződésem szerint rövid időn belül 

egyik legkeresettebb taneszköze lesz a Diebold-
féle számológép a népiskoláknak, nemcsak 
hazánkban, de a külföldön is. A szabadalmat 
különben Diebold kartársunk már Magyar-, 
Német-, Francziaországra és Ausztriára nézve 
megkapta. 

Az Orsz. Bizottság gyűlésén 9 i kola igaz-
gatója rendelte meg a gépet, kik mindannyian 
elragadtatással szóltak ez új találmányról. Ára 
25 koroua. 

Az erős kiállítás, a képek tiszta kivitele és 
az, hogy a növendékek hozzá nem férhetnek: 
mind-mind szép jövőt ígérnek a Diebold-féle 
számológépnek ! 

(Sopron.) Biró Samu. 

— A „Népiskolai Tanügy" czímü kath. 
népoktatásügyi lap, mely Egerben jelenik meg, 
ugyanott, a hol a tanítói „sztrájkot" kimondot-
ták, a tanítói fizetés ügyéről a következőket 
írja decz. hó 25.-én megjelent számában: „Ki 
hitte volna még csak egy évvel is ezélőtt, hogy 
Magyarországban a rendes tanító kezdőfizetése 
már 1903-ban 1400 korona lesz, a lakásbért 
nem számítva! Ki merte volna még akkor 
remélni, hogy a tanítói állás már 2—3 év 
múlva anyagi szempontból is kívánatos pályává 
növi ki magát? Ha ez a siker most a tanító-
ságnak csak egy töredékére vonatkozik is, mégis 
nagy örömet szerez országszerte a tanítóvilág-
ban. Erős biztosítékát látjuk benne annak, hogy 
az ország összes tanítósága jobb jövőt várhat. 
Tudjuk és — meg vagyunk győződve róla — 
tudják a legilletékesebb helyeken is, hogy egy 
ország nem tehet különbséget két, egyenlő czélt 
egyenlően szolgáló fia között. Azok szeretete 
teremtette meg a részünkre a reménynek ezt 
a biztató korszakát, a kik a magasságból, a 
honnan vezető szavukat hallatják, éles szemmel 
látnak bele a küzdő tanító szivének mélyébe. 
Látják az áldozatok sorozatát, melyet a magyar 
tanító a nevelés ügyeért évtizedek alatt hozott, 
és lelkök szeretete megindul rajta. Ezt a szere-
tetet szivünk mély hálája kiséri. Reményt és 
bizodalmat merítünk belőle a jövőre nézve és 
vigasztalást a mnlt szenvedéseiért. A Megváltó 
születésének napja nem lát minket reménytelen 
szivekkel ; legyen az az öröm és békesség napja 
mindazokra nézve is, a kik annyi jóakarattal 
fáradoznak ezreink javítása érdekében." 
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Boldog új esztendőt! 
Bégen forog már az idő 
Sok küllőjü kereke. 
Hogy mióta ? — e világon 
Nem tudja azt senki se. 
Öreg apók, öreg anyák 
Élte is csak pillanat. 
Hej pediglen be sok jó, rossz 
Történhetett ez alatt! 

Az ifjúság, hímes szárnyon 
Még talán el sem repült, 
Ezer vágya tova suhant 
S már a szív alig hevült. 
Ha derű szállt is föléje: 
Az se volt a régi már. 
Épp csak olyan, mint szárnyaló, 
Be elf ár adott madár. 

így röppene évre év el: 
Mostanság is így teszi 
S az életet minden új év 
A sír felé vezeti. 
Egy-egy évvel, egy-egy lépés, 
Míg pályánknak vége ér. 
S hány van, kinek sosem juthat 
Életében pályábér ! 

A kerék most újra fordult, — 
Egy év ismét tova szállt. 
Feledjük el mindörökre 
Ami benne dúlt, mi fájt. 
Ha betoppant, ránk köszöntött 
Zord, vagy édes reggele: 
Szivünk vágygyál és reménynyel 
Legyen télidestele. 

Legyen tervünk, bölcseségünk 
És kitartó akarat, 
így a béke szent jegyében 
Minden dolgunk jól halad. 
Ha tán harcz kell: hát harczoljimk, 
Szívvel, észszel, komolyan ; 
Hós férfiként él se hagyjuk, 
Míg nem élünk boldogan. 

Magyar hon és magyar nemzet 
Szabadsága : drága kincs ! 
Ezt megvédjük ! . . . Rút gyalázat 
Hogyha töri a bilincs. 
Minden magyar legyen erós, 
Sose legyen búba ja 
És zenghesse hegyen, rónán : 
Boldog ez a szép haza ! 

Szállhat aztán évre évek 
Végtelen nagy serege, 
Édes gyönyör leszen nézni : 
Mily fényes hazánk ege ! 
így az idő kerekével 
Reánk fordült jövendőt 
Megáldhatjuk. — Adjon Isten 
Sok boldog új esztendőt! 

Minké Béla. 

Egy szerencsétlen tanítói család 
bajairól. 

Egyik hidegesős novemberi napon, négy 
egymás után következő előadó óráról kifá-
radva érkeztem haza, Damjanics-utczai laká-
somra. Alig hogy levetettem felső kabátomat 
alacsony termetű, őszbecsavarodott, kopottas 
köntösbe öltözött ember állított be hozzám. 
Elmondotta, hogy ő a nagy-g . . . . i izraelita 
hitközségnek a tanítója. Leültettem s megkér-
deztem tőle, hogy miben lehetek szolgálatára. 
Remegő hangon, könybe lábadt szemmel adta 
elő óhajtását. Megtudtam, bogy az igazságügyi 
ministerhez akart egy kérvényt benyújtani, a 
melyben azért könyörög, hogy a s íját fiát, a 
ki már 17-éves elmúlt, de a jó szóra nem 
hallgat s teljes elzüllésnek indult, vegyék föl 
az aszódi javító-intézetbe, a hol talán még 
megjavulhat az elvetemedett flu. Az audiencziára 
meg is jelent ; de nem juthatott a minister 
elé; sokan voltak a kihallgatást kérők, a mi-
nister nem fogadhatott mindenkit ; sürgős 
dologra hivták ; ő rá sem került a sor. Nem 
tudta szegény atyámfia a beszédet tovább foly-
tatni. Zokogásban tört ki apai szivének keserves 
fájdalma. Alig tudtam belőle kivenni, hogy azt 
kivánja tőlem, mennék el vele délután 4 órakor 
a minister elé ; mert az egyik Urnák azt 
mondotta fülehallatára a titkár úr, hogy akkor 
egy rövid időre újra bemegy a Kegyelmes 
Ur a ministeriumba, s talán ekkor is lehet 
vele beszélni. 

Mit volt mit tennem, aggódva bár jó szán-
dékom sikerében, megigértem a szerencsét-
lennek, hogy kívánságát teljesítem. Várjon az 
igazságügyi ministerium előtt rám 4 órakor. 
Megnyugodva hagyta el lakásomat. 

Nem volt még négy óra, mikor a kettős 
ministerium palotája elé értem, hol nyugta-
lanul járt kelt az én nagy-g . . . . i kartársam; 
mert látta már a Kegyelmes Urat hivatalába föl-
menni. Fölsiettünk tehát mi is. Szivem is erősen 
dobogott, mikor a felsőkabátot levetve benyi-
tottam a minister előszobájába. A titkár úr 
azonban udvarias és szivélyes szavakkal, de 
kereken kijelentette, hogy kívánságomat nem 
teljesítheti, nem jelenthet be bennünket a 
Kegyelmes Urnái; mert az igen el van fog-
lalva s csak néhány perczig maradhat a hiva-
talban. Szegény jó kartársam könyörgésre fogta 



1. SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 9 

a dolgot, siránkozva kezdte el bajának elmon-
dását. Kinyilott a kettős ajtó. Szilágyi Dezső 
útra készen lépett ki közénk. Megismert; 
hiszen gyakrabban beszélgettünk volt már 
annakelőtte néhai Orley János iskolájában. 
Megszólított; megkérdezte, hogy mi járatban 
vagyok. Elmondtam neki röviden szegény kar-
társam kérelmét; kivettem a folyamodványt a 
megnémulva álló apa kezéből s átadtam azt 
a Kegyelmes Urnák. Elkomorodva csak ennyit 
szólt Szilágyi „Szerencsétlen ember! Titkár 
I j r ! kérem, intéztesse el ezt az ügyet, soron 
kívül sürgősen, kedvezőleg!" Ezután egy pár 
barátságos szót váltott velem ; megkérdezte, 
hogy mikor voltam a ííékgolyó-utczai elme-
gyógyintézetben, a hol neki is, nekem is 
szivünkhöz közel álló betegünk volt s a hol 
néhanapján találkoztunk is, s eltávozott né-
hány vigasztaló szót intézve a boldogtalan 
atyához is. A titkár úr csodálkozva a látottak 
és hallottak fölött, örömét fejezte ki a fölött, 
hogy dolgunkat ily szerencsésen elvégezhettük. 
Hálálkodva hagytuk el a Kegyelmes úr elő-
szobáját. A ministeriumi palota előtt ezután 
elbúcsúztam az én nagy-g . . . . i kollégámtól, 
siettem más dolgom után. 

Már el is feledtem majdnem teljesen éle-
temnek ezt a mozzanatát, a mikor 1896-ban, 
a millenniumi örömünnep alkalmával, éppen 
azon a napon, a melyen 0 Fölsége a tanügyi 
kiállításunkat is meglátogatta volt, a kiállítás 
területéről nagy fáradtan haza érkezvén, egy 
előttem ismeretlen ember azzal a kéréssel keresett 
föl, hogy hallgatnám meg a szegény, szeren-
csétlen nagy-g . . . . i izr. tanító feleségének a 
kívánságát. Szívesen engedtem a kérésnek. Mire 
a jó asszony, a ki a ház kapuja alatt vára-
kozott, szobámba beért, fölújult lelkemben az 
igazságügyi palotában történtek emlékezete s 
azzal a kérdéssel fogadtam őt, hogy miként 
viseli magát a fia ? Zokogva válaszolt néhány 
érthetetlen szót; majd magához térve elpana-
szolta, hogy két leányával még nagyobb csa-
pást mért reája az Isten, mint a gonosz fiúval. 
Elmondta, hogy az egyik szép és jó leányán 
az előtt egy évvel kitört az elmebaj. A téboly-
dába vitték s a gyógyíthatatlanok kórházába 
került a szegény az Angyalföldre. Eljöttek 
tehát most néhány napja hazulról a másik 
leányával, hogy meglátogassák a boldogtalant. 
Nem voltak a betegnél egy negyedóránál 
tovább. Ámde ez is megártott az épen és 
egészségesen hazulról elhozott 18-éves jó 
gyermeknek. Mire a kórházból a városba 
értek, ezen is kitört a téboly iszonyú mér-
tekben. A Rókus-utczai megfigyelő kórházba 
vitték a szerencsétlent. Segítsek rajtuk, az 
Istenre kér! Oh de míg a jó anya mindezeket 

elmondotta nekem, keserves kínokat éreztem 
én is. Fölelevenült lelkemben az én angyali 
jóságú, korán elhunyt feleségem gyermekágyi 
lázában szakadatlanul hangzó énekének az ő 
önkívületi állapotából származó minden egyéb 
lelket bontó jelenetnek az emlékezete. Nehéz 
volt embernek, férfinak maradnom. Megígértem 
a szerencsétlen nőnek, hogy még aznap 
délután 3 óra tájban elmegyek a kórházba, 
megtudom, hogy minő állapotban van beteg 
gyermeke s hogy lehet-e reménység fölépülé-
séhez. Sok mindenfélét kért még ezenfölül a 
szegény asszony tőlem, a többek között, hogy 
eszközölném ki leányának szeretetteljes ápo-
lását s főleg azt, hogy nagy-g . . . bőn meg ne 
tudja senki, hogy az ő második jó leánya is 
megőrült. Könyezve biztattam mindennel a 
kétségbeesettet, miközben az előszobába kikí-
sértem, hol az ismeretlen reá várakozott. Búcsúzó 
szavaiban ismételve megkért, hogy bizonyosan 
elmenjek ám a" kórházba ! 

El is mentem ; de csak 3 V* órakor értem 
oda; mert időközben két jó kartársunk nagy-
bátyjának a temetésére is el kellett mennem. 
A szegény anya sokáig várhatott reám a szo-
morú ház előtt kisérőjével; mert, a mint meg-
látott, felém iramodott, csókokkal halmozta el 
feléje nyújtott kezemet. Becsengettem. A kapus 
beeresztett bennünket a kapu alá; ott átadtam 
neki névjegyemet azzal a kérelemmel, hogy 
jelentsen be a női osztály ügyeletes orvosánál. 
Néhány másodpercz múlva az orvos előtt 
állottam; jó szerencsére régi ismerősöm volt; 
hamar értesültem mindenről, a mit megtudni 
óhajtottam. Az ápolónőt is maga , elé rendelte 
az orvos jelentéstétel végett. Én is végig 
hallgathattam a szegény leány állapotáról szóló 
jelentést. Egy pár szóval meg is kértem az 
ápolónőt a beteggel való szelíd bánásra. Majd 
kikönyörögtem orvosbarátomtól azt is, hogy 
nyugtassa meg a kapu alatt várakozó boldog-
talan tanítónét. Rövidre szabta bölcs orvosi 
utasítását; ezt mondta az izgalomtól kimerült 
anyának : „Utazzék a legközelebbi vonattal 
haza ; ujon hazulról levelet leányának, ha 
valami, úgy ez a hazulról küld'itt levél segíthet 
leánya baján a leghamarább ; mert a szegény 
leányt az a rémlátás üldözi, hogy anyját ott 
fogták az angyalföldi kórházban." Ezzel elbo-
csátott bennünket, de nekem meghagyta, hogy 
sürgessem a szegény asszony haza utazását ; 
mert őt is baj érhetné itt hamarosan. Hálás 
szívvel köszöntem meg az „Eötvös-alap" 
nevében is az orvos kegyes jóságát. Az utczára 
érve lelkére kötöttem az asszony kísérőjének, 
hogy indítsa útnak a szerencsétlent minél 
előbb ; megrendült lélekkel bucsaztam el tőlük 
s nagy sietve más irányt véve eltávoztam 
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tőlük. Mikor néhány hét múlva kórházi 
orvos ismerősömnél tudakozódtam a beteg 
leány állapota felől, azt a szomorú hírt hal-
lottam felőle, hogy ez is gyógyíthatlan. Való-
színűnek mondta, hogy az aszódi javító-házba 
került fiu is inkább beteg lehet, mint gonosz. 

Számtalanszor jártam a székesfővárosban 
létező kórházakban, hol az egyik, hol a másik 
vidéki néptanítói család egyik-másik tagjának 
az ügyében, sokszor ellátogattam az elme-
gyógy-intézetekbe is, hogy az ott szenvedő 
kartársak helyzetén részvétem és érdeklődésem 
meg az ápolóknak fölajánlott szerény kis 
összegekkel segítsek ; mindig fájdalmas érzéssel 
hagytam el a szenvedések enyhítésére szentelt 
épületeket; de annyira egyetlenegy eset sem 
rendítette meg egész valómat, mint ennek a 
nagy-g . . . . i szerencsétlen tanítói családnak 
az esete. 

* 
Ezeknek előadása után pedig azokhoz a 

mélyen tisztelt Kartársakhoz intézem a követ-
kező sorokat, kik „Eötvös-alapunkat" koldus-
intézménynek nevezik s bennünket, a tanítóság 
régi szolgáit azért kárhoztatnak, hogy mi nem 
követeltük, hanem csak alázatosan kértük úgy 
az egyes tanítói családok, valamint az egész 
magyarországi tanítóság anyagi jólétének, ke-
serves helyzetének a kedvezőbbé tételét. 

Mondják meg igaz lélek szerint! Nem úgy 
cselekedett volna-e mindegyikük az én helyze-
temben, a miként én cselekedtem ? En, ki a 
magyar néptanítóság lelkületét ismerem, jól 
tudom, hogy egyetlen egy kartárs im sem 
utasította volna el magától a szerencsétlen 
nagy-g . . . . i tanítót és nejét az ő kétségbe-
esett állapotjukban. Sőt érzem, tudom, meg 
vagyok győződve a felől is, hogy minden egyes 
kartársam rossz néven vette volna tőlem és 
elitélt volna engem, az „Eötvös-alap" elnökét 
és méltán, ha én a kétségbeesett helyzetbe 
jutott nagy-g . . . . i tanítót és nejét azzal uta-
sítom el magamtól, hogy miután egyesü-
letünk alapszabályai az ily közbenjárásokat 
nem teszi az elnök kötelességévé, tőlem nem 
várhatja senki sem, hogy tanítói és elnöki 
tekintélyemet veszélyeztessem, a kéregetéssel 
megrontsam. Ezenkívül bizonyos vagyok a felől 
is, hogy nemcsak az én tanítótársaim, hanem 
minden más jó lelkű ember is méltán meg-
botránkozott volna azon, ha én a kétségbe-
esett s amúgy is elkeseredett lelkű apát, a 
helyett, hogy vele elmegyek a ministeriumba 
könyörögni, ilyen szónoklat félével keserítem 
el még jobban: „Mit? én kérni, könyörögni 
menjek a maga ügyében a ministeriumba ! 
Nem látta, nem tapasztalta maga is ma, hogy 
ott csak a nagy urakat hallgatják meg, a sze-

gény nép s a néptanító ott a legeslegutolsó, 
a kire gondolnak a ministerek ? Hanem majd 
másként lesz minden; menjen csak haza, értesse 
meg otthon a néppel, hogy mit kell, tennie, 
hogy minden a nép kívánsága s a mi óhaj-
tásunk szerint történj ék ! " 

Lám ! Mélyen tisztelt kartársak ; az ily en 
utat és módot még a kisebb ügyekben sem 
követhetjük, annál kevésbbé a nagyobbakban, 
az országosakban. Meg van írva: „Minden 
ország elpusztul, a mely önmagában meg-
hasonlik !" 

(GyőrJ Péterfy Sándor. 

Emlékezés egy 50-éves tanítóról. 
Egy lélekemelő szép ünnepségen, egy tanító 

50-éves tanítói jubileumán vettem részt az 
elmúlt nyáron. 

Végtelenül jól eső érzés fogta el egész ben-
sőmet ez alkalommal, mert hiszen még jubi-
leumon sohasem voltam s hozzá még nem is 
oly mindennapi dolog 50-éves tanítói jubi-
leumon részt vehetni. 

Ha mint teljesen idegen vettem volna is 
részt abban a szép ünnepélyben, mely Csanád-
megye székhelyén, Makón, id. Vida Ferencz 
tanító jubileumakor tartatott, fölötte nagy lett 
volna az én örömöm, látva azt a tiszteletet, 
azt a szeretetet, melylyel őt mint embert, mint 
tanítót egyaránt kitüntették. 

De hát én ott nem mint idegen, hanem 
mint tanító voltam jelen ! Es mint tanító 
láttam s észrevettem ott, hogy az a régen 
várt hajnal, mely öreg kartársaink előtt még 
csak derengett, feltetszett már; láttam, hogy 
a társadalom a tanítót, a népnevelőt, a nemzet 
napszámosát már nem a szinpadok gúnyolt 
alakjai, hanem a munka mezején keresi, s ha 
ott föltalálja, meg is becsüli. Ezeket mind 
láttam ott ! Hisz ott volt a társadalom szine-
java, ott volt a megye, a város, a felekezetek, 
a szerető kartársak, a volt tanítványok, a sok 
tisztelő, kik benne mind-mind a munka, a 
kötelesség emberét, a jó tanítót tisztelték meg. 

Oh mily boldogító öröm volt azt az ünnep-
séget látnom ! Mily büszkeség fogott engem el, 
hogy őt kartársamnak érezhettem s szinte 
éreztem, hogy az ő kitüntetéséből reám is 
sugárzik valami, hogy abból nekem is jut egy 
kis dicsőség ! Szerettem volna, ha te is ott 
lehettél volna, te, sorsoddal, helyzeteddel elé-
gedetlen kartársam ! Szerettem volna, ha lát-
hattad volna őt, a ki igazán csekély fizetésé-
ből, sok nélkülözések között nem csak megélt, 
hanem fölnevelt hat gyermeket,. — kik közül 
5 a tanítói pályán van szintén — s hallottad 

1 volna ajakiról, hogy: „Ha visszatekintek küz-
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delmes, nehéz és sokszor bajokkal teljes 50-éves 
tanítói pályámon, elmondhatom bátran s őszin-
tén, hogy több volt abban az öröm, mint a 
bánat, s elmondhatom, hogy áldom érte Iste-
nemet, hogy tanítóvá lettem !" 

De láttam én ott még mást is. Láttam a 
kartársi szeretetnek oly hatalmas nyilvánulását, 
mely bámulattal töltött el. A jelen volt 250 
főnyi ünneplő közönség között mintegy 100 
tanító volt. A hol a tanító a tanítót ily módon 
szereti s becsüli, ott a társadalom is becsüli 
s tiszteli az így önmagát megbecsülő tanítói 
kart. 

De nagy és méltó bü-zkeség töltött el 
engem ezen az ünnepségen még azért is, mert 
az az 50-éves tanító az én jó atyám! Oh mily 
élénken emlékszem még arra nz időre, midőn 
23 évvel ezelőtt a IY-ik gimnáziumi osztályba 
elvittél s megigérted, hogy ha jó bizonyít-
ványom lesz, kedvem szerinti pályát választ-
hatok majd, s midőn a reménylettnél is jobb 
bizonyítványnyal mentem haza s te a sok 
anyagi csapás miatt Ígéretedet nem vált-
hattad be — szintén előttem van még most is 
az a te bánatos arezod, melylyel tudtomra 
adtad, hogy nem tanulhatok tovább, nem 
választhatom a nekem tetsző pályát. S kértél, 
hogy legyek én is, miként te, szegény nép-
tanító. A mit te akkor mondtál, a mivel pá-
lyámat megkedveltetted, soha sem feledem el! 
Azt mondtad akkor: „Megéred azt fiam, hogy 
az a tanítói pálya nem lesz mindig oly rögös, 
mint eddig volt ; hogy megmozdul a társa-
dalom, megmozdul az állam, hogy a szegény 
tanítónak helyzetén könnyítsen ; hogy nincs 
messze már az az idő, a mikor a tanítót álta-
lánosan becsülni s tisztelni fogják s _ annak 
vezető, irányító szerepét fölfogják!" Oh ezt 
mind megtestesülve láttam a te jubileumodon, 
óh mily jólesett ott lennem s látnom ezt! 

Hála legyen érte Istenemnek, hogy ezt meg-
értem, s kétszeresen hála érte, hogy te is 
megérted azt Atyám ! 

(GerjenJ V . . a. 

IRODALOM. 
Magyar Könyvtár. A Wodianer F. és Fiai 

kiadásában megjelenő Magyar Könyvtár 306— 
307-ik kettős füzete Church J . A . a híres 
angolt örténetirónak Római élet Cicero ko-
rában czímű munkáját adja, mely könnyed, 
érdekes, novellisztikus formában tárja elénk az 
ó-kori Rómát, a legmagasabb fejlettség idejé-
ben: a császárságot megelőző években, a köz-
társaság bukásakor. A másik kettős füzet, 
308 - 309. a német klaszszikusok közül kerül 
ki: Goethenek a „Faust" után talán legol-

vasottabb drámáját, Egmontot kapja kézhez 
ebben az olvasó. Végül befejezi e sorozat (310.) 
Petőfi „Vegyes költeményei"-t, melyeket ma-
gyarázó jegyzetekkel Balassa József látott el 
és Tull Ödönnek egy sikerült képe dí>zit. E 
füzetek számonkint 30 fillérjével minden könyv-
kereskedésben és a kiadóknál (Andrássy-út 21.) 
kaphatók, a kik az egész gyűjtemény képes 
jegyzékét kívánatra bárkinek szívesen meg-
küldik. 

A Magyar Tanítóit Naptára, mely néhány 
év alatt az ország tanítósága közt bámulatos 
elterjedésre tett szert s nem csupán azért, 
mivel a tanítók szükségleteinek minden tekin-
tetben megfelel, hanem mert minden egyes 
példány a tanítók tanuló fiai ösztöndíj-alapja 
javára jövedelmez, megjelent az 1903. évre 
az Athenaeum irod. és nyomdai r.-t. kiadásá-
ban. A tanítóság közkedvelt naptárába í r tak: 
Péterfy Sándor (a ki emlékiratai egy részét 
közli), György Aladár, Ujváry Béla, dr. Göőz 
József, Szenyéri István, Meszlényi Zoltán, Gál 
István, Walter György és mások. Illusztrácziói 
közt közli dr. Bárczy István fővárosi tanügyi 
tanácsosnak és dr. Makay Béla közoktatásügyi 
ministeri osztálytanácsosnak arczképét. Közli 
továbbá ez a naptár, a melyet már csak ezért 
is a tanítóság ezrei fognak megvenni, a tanítói 
közéletben előforduló fontosabb ügyiratok, 
(folyamodványok stb.) mintáit. A Magyar 
Tanítók Naptárát az Athenaeum könykiadó-
hivatalában (VII., Kerepesi-út 54. sz.) lehet 
megrendelni, a honnét 80 fillér beküldése 
ellenében bérmentve küldik meg a megrendelő-
nek. A magyar tanítóságnak tömeges fölka-
rolásra ajánljuk. 

A Kiskönyvtár cz. vállalat az idei karácsonyra 
egyszerre tíz új füzettel gyarapodott. Ezek : 
K. Simó Ferencz: Három fiú története. Mosdóssy 
Imre: Két oltár. Csulak Lajos: Három ünnep 
története. Londes Elek : Egy falusi tanító 
naplójából. Lengyel Laura : Történetek, mesék. 
Krúdy Gyula: Kun László. Palústy Marczell: 
A jó barátok. Pintér János : Leánykák. Tutsek 
Anna : Életképek. Az egyes köteteket Tidl 
Ödön festőművész gyönyörű rajzai diszítik. 
Ára egyes számnak tartós, czímképes kötésben, 
50 fillér. Kiadja a Lampel-Wodianer-íéle 
udvari könyvkereskedés. 

Művelődéstörténet. Czigler Ignácz művelődés-
története, második javított kiadásban jelent 
meg most a Lamp él-Wodianer udv. könyv-
kereskedés kiadásában. A becses munka külö-
nös tekintettel van a képzőművészetek törté-
netére; de tulajdonképen az ifjúság és művelt 
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közönség számára irt kultúrtörténet az őskor-
tól a legújabb korig. Nyolczvan szép művészet-
történeti illusztráczió díszíti a könyvet, a mely-
nek vonzó magyaros előadása mindvégig le-
köti s gyönyörködtetve oktatja az olvasót. A 
könyv feltűnően Ízléses barna vászonkötésben 
jelent meg, dombornyomású aranydísszel, s 
ára 5 kor. 60 fillér. 

A m. kir. földmívelésügyi minister kiadásá-
ban megjelent a „Magyar mezőgazdasági köz-
igazgatás11 czímű tan- és kézikönyv. Ez a mű, 
mely Magyarország mezőgazdasági közigazga-
tását egész terjedelemben tárgyalja és a mező-
gazdaság szolgálatában álló összes szakintéz-
ményeket, valamint azok igénybevételének 
módját részletesen ismerteti, példányonkint 2 
korona árban ifj. Nágel Ottó könyvkereske-
désében (Budapest VIII., Muzeum-körát 2. sz.), 
úgyszintén a többi könyvkereskedők útján is 
beszerezhető. Lelkészek, községi jegyzők, taní-
tók és községi közigazgatási tanfolyam hallga-
tók ezt a müvet egy korona kedvezményes 
árban díj- és portómentesen megkaphatják, ha 
•ezen összeget postautalványon a m. kir. föld-
mívelésügyi ministerium czímére beküldik. 

Parthay Géza lapjai: Vadászat és Állat-
világ. Gazdagon illusztrált közlemények a 
vadászat, kynologia és zoológiai köréből Bár-
sony István, Fónagy József és az ország leg-
jobb szakíróinak közreműködésével szerkeszti 
Parthay Géza. A legjobb és legolcsóbb vadászlap. 
Szárnyasaink, illusztrált közlemények a baromfi-
tenyésztés összes ágaiból: az egyedüli magyar 
nyelvű szaklap. Szerkeszti l'arthay Géza. 
Mindegyik szaklap havonta 2—2-szer jelenik 
meg, előfizetési ára külön 4—4 frt, együtt 
6 frt. Mutatványszámokat ingyen küld a 
kiadóhivatal (Budapesten, Rottenbiller-u. 30.) 

A Magyar Könyvtár gazdag gyűjteménye 
ismét két érdekes füzettel gyarapodik a 
deczember havi számok által. A 315- ik sz. a 
nagy belga irónak, Maurice Maeterlinck-nek, 
a szimbolizmus mesterének új drámáját, a 
Monna Vannât adja először a magyar olvasó-
közönség kezébe, Ábrányi Emil szép fordítá-
sában. — A 316-ik füzet különösen a közép-
iskolák magasabb osztályainak diákjai — de 
meg minden művelt ember számára is — 
szórakoztató és hasznos olvasmányt nyújt. Ez 
König Dénes 3Iathematikai mulatságok czímű 
könyve, melyet előszóval Beke Manó egyetemi 
tanár látott el, s mely hivatva van a mathe-
matika furcsaságainak szélesebb körben való 
népszerűsítésére, mert könnyed hangon adja 
•elő az algebra és a geometria sok tréfás, vagy 

fejtörő, de alapjában mindig komoly és tanul-
ságos kérdését. Végül a 311—314. számok-
ban közzé teszi a „M. K.a Jules Verne-nek, 
a tudományos fantasztika nagymesterének leg-
hiresebb regényét, az „Utazás a föld körül 
80 nap alatt" czíműt, melyet új és igen gon-
dos fordításban Telekes Béla magyarított. — 
A gyűjtemény minden száma 30 fillér; a tel-
jes új jegyzék, mely a „M. K." szerzőinek 
száznál több arezképével van díszítve, kapható 
minden könyvesboltban, valamint a kiadó-
czégnél : Wodianer F. és Fiainál, Budapesten, 
Andrássy-út 21. 

A Franklin-Társulat Ókori Lexikonjának 
megjelent a 22-dik füzete, mely a munka II. 
kötetének 13—16-ik íveit foglalja magában. 
A Ninivehtől Olympiáig terjedő czikkek közül 
kiemeljük a Ninus, Niobe, Nomen, Notae, 
Nymphae, Obeliscus, Oceanus, Octavianus, Odys-
seus, Oedipus, Olympia czímű, nagyobb kiterje-
désüeket. A füzetet 24 ábra díszíti. A füzet 
ára 1 korona ; a folytatólagos füzetek julius és 
augusztus kivételével a hó 15-ike táján jelen-
nek meg. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi vármegyei közigazgatási bizottságnak. 
1120. ein. sz.) 

A kisdedóvási és népoktatásügyi törvény 
sarkalatos rendelkezését : az óvó- és tan-
kötelezettséget csak úgy lehet pontosan és 
lelkiismeretesen végrehajtani, ha egyrészről az 
óvó- és tanköteles korban levő gyermekek 
összeirása és nyilvántartása kifogástalan pontos-
sággal keresztül vitetik, másrészről ha a kisded-
óvodába és iskolába tényleg járók nyilvántartása 
ugyanolyan pontossággal vezettetik : és e két 
munkálat könnyen foganatosítható egybevetésé-
vel az ellenőrzés is megkönnyíttetik. E végből 
az óvó- és tankötelesek összeírására és nyilván-
tartására valamint az iskolázás nyilvántartására 
nézve követett eljárások ügyében eddig ki-
bocsátott 1892. évi'53.240. sz. alatt és 1895. évi 
45.254. sz. alatt kelt rendeleteket és az alábbi 
szabályzattal ellenkező minden rendelkezést 
hatályon kívül helyezve, az óvó- és tankötelesek 
összeírására a tankötelezettség teljesítésének 
ellenőrzésére és az óvó- és tankötelesekről 
vezetendő statisztikai kimutatások tárgyában 
a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi minister 
urakkal egyetértően megállapított utasítást 
egyidejűleg kibocsátván, azt a Bizottságnak 
szoros miheztartás végett oly felhivással küldöm 
meg, hogy az óvó- és tanköteleseknek az 
1903/904-ik tanévre leendő összeirása iránt 
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az intézkedéseket az 1903-ik évi január hó 
folyamán az Utasítás 1. §-a értelmében idejében 
tegye meg ; és teendő intézkedésével a községi 
elöljáróságok (városi tanács) részére az utasítás 
pontos végrehajtására szükséges útbaigazítá-
sokat állapítsa meg. 

Különös gonddal rendelkezzék az iránt, hogy 
az összeírást hol kelljen a lajstromos ívek, hol 
az összeirási lapok alap ján foganatosítani ? 
Külön figyelmeztesse a Bizottság az össze-
irással megbizandókat a 3. §. 3-ik bekezdésé-
nek ama rendelkezésére, hogy az összeírásnál 
nem a gyermek, hanem szülőjének vagy egyéb 
gondviselőjének lakóhelye, iparos vagy keres-
kedő tanoncznál a munkaadó iparos mester, 
vagy kereskedő lakóhelye legyen mérvadó. 
Hasonlóképen külön figyelmeztetést vegyen 
fel intézkedésébe a 4. §. 3. és a 13. §. 1. be-
kezdésében a más községbe költözött tan-
kötelesek nyilvántartására nézve foglaltakra, 
végül a 7. §. második bekezdésében, a tudva 
hamis, vagy valótlan adatot bevallók meg-
büntetését illetőleg foglaltaknak a szülőkkel 
való közlésére nézve is. 

A jelen utasításnak egyik előnye az, hogy 
a kir. tanfelügyelők ügyköréből az óvó- és 
tankötelesek összeirása ós nyilvántartása, vala-
mint az iskolába járás nyilvántartására való 
közvetlen felügyelet és vezetés és nyilvántar-
tás, valamint az egész népiskolai statistikai ki-
mutatások összeállítása kivétetik, s a m. kir. 
központi statistikai hivatal hatáskörébe tétetik 
át, úgy, hogy az 1903/904-ik tanévi egész 
népiskolai statistika adatainak egybegyűjtése 
és összeállítása a kir. tanfelügyelők igénybe 
vétele nélkül közvetlenül a m. kir. statistikai 
hivatal útján fog történni ; fenmaradván e 
hivatalnak a 28. §. 2-ik bekezdésében körülirt 
joga, hogy mulhatlan szükség esetén az adat-
gyűjtéseknél kivételesen a kir. tanfelügyelő 
működését is igénybe vehesse. 

A kir. tanfelügyelőknek a népiskolai statistika 
ós a nyilvántartások ellenőrzésére vonatkozó 
jogkörét a 14., 15., 16., 25., 26. és 30. §§-ok 
biztosítják. 

Az óvó és tankötelesek összeírására, nyilván-
tartására és az iskolába járás nyilvántartása 
és ellenőrzésére szükséges összes megállapított 
nyomtatványokat díj nélkül bocsátom a m. 
kir. közp. statistikai hivatal útján a városok, 
községek rendelkezésére. A szétküldés iránt a 
m. kir. statistikai hivatal közvetlenül fog éven-
ként és idejében gondoskodni. 

Az iskolai statistikai összeállításokhoz szük-
séges nyomtatványokat pedig a m. kir. statis-
tikai hivatal fogja szintén díjtalanul a községek-
nek, városoknak évről-évre rendelkezésére 
bocsátani. 

Megjegyzem még, hogy a népiskolai rend-
tartási nyomtatványok életbeléptetése tárgyá-
ban az 1898. évi 2365. ein. sz. és a felső nép-
és polgári iskolai rendtartási nyomtatványok 
tárgyában 1898. évi 3152. ein. sz. a., végül a 
gazdasági ismétlő iskolai rendtartási nyomtat-
ványok és rendtartás ügyében 1902. évi 66569. 
sz. a. kelt rendeletem ide vágó szakaszai ezen 
utasítás által nem érintetnek. 

Végül vonatkozással az utasítás 31. §-ára, 
felhívom a Bizottságot, szólítsa föl a területén 
levő nagyobb rendezett tanácsú városok taná-
csát, hogy egy hónap lefolyása alatt részle-
tesen indokolt felterjesztésben nyilatkozzanak 
arról, hogy a mennyiben a különös v.szo-
nyokra való tekintettel a jelen rendeletben 
megállapított eljárás alkalmazása nehézségekbe 
ütköznék, maguk részére külön rendelet ki-
adását kérelmezik-e ? A mennyiben ezen indokolt 
felterjesztés, illetve kérelem az 1903. évi január 
l - ig be nem érkeznék, ezen utasítás rendel-
kezései végrehajtandók lesznek. 

Budapest, 1902 november hó 25-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : 
Köszönetét nyilvánította : Révai Mór 

országgyűlési képviselőnek, a ki a széki áll. 
el. isk. tanítói és ifjúsági könyvtára részére 
Brehm-Méhely : Az állatok világa czímű 
művét és a „Magyar Remekírók" czímű gyűj-
teményt adományozta. 

Kinevezte: Boga Károly dévai állami el. 
tanítóképző-intézeti igazgatót a VII. fiz. oszt. 
3. fokozatába; Zoltai Mátyás és Nagy Károly 
aradi áll. el. tanító-, Beér Ferencz eperjesi áll. 
el. tanítónő-, Farkas Sándor budapesti I. ker., 
áll. el. tanító- és Palágyi Lajos budapesti 
II. ker., áll. el. tanítónőképző-intézeti rendes 
tanárokat a VIII. fiz. oszt. 3. fokozatábá; 
Horváth Adolf János lévai, Elekes Lajos 
temesvári, Répay Dániel kolozsvári és Kuszailla 
Péter dévai áll. el. tanítóképző-intézeti segéd-
tanárokat a IX. fiz. oszt. 2. fokozataba rendes 
tanárokká; Nyakas József kolozsvári, Duschek 
Ernő lévai áll. el. tanítóképző-intézeti meg-
bízott segéd-, ill. zenetanárt és Szente Pál 
budapesti II. ker. áll. el. tanítónőképző intézeti 
óraadó tanárt a X. fiz. oszt. 3. fokozatába s.-
tanárokká ; Konkoly Margit oki. óvónőt a 
zsitva-ujfalui áll. óvodához ; Tonzorisz Erzsébet 
oki. óvónőt a beregszászi áll. óvodához áll. 
óvónővé ; Augusztiny Oszkár oki. tanítót a 
fülöpszállás-balázsi pusztai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá: Granatér Elza oki. tanítónőt a 
felső-turcseki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Bacsila Flóris oki. tanítót a goleczi volt 
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határőrvidéki közs. el. isk.-hoz epyelőre »ideig-
enes minőségében r. tanítóvá. 

Előléptette : Bodor Miklós az igazgatói 
teendők vegzésével megbizott sepsiszentgyörgyi 
áll. el. tanítónőképző-intézeti r* tanárt a VIII. 
fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. fokozatba; JBoér 
Gergely kolozsvári, Wagner János aradi áll. 
el. tanító-, és Slajchó Mihály eperjesi áll. el. 
tanítónőképző-intézeti r. tanárokat a IX. fiz. 
oszt. 2. fokozatából az 1. fokozatba; Sarudy 
Ottó pápai, Hónai Sándor temesvári, Dittert 
Ferencz znióváraljai, Sztodolnik János kiskun-
félegyházai áll. el. tanítóképző-intézeti segéd-
tanárokat, továbbá Szántóné - Hahn Róza 
szabadkai és Kovácsné-Papp Mária kolozsvári 
áll. el. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőket a 
X. fiz. oszt. 2. fokozatából az 1. fokozatba; 
végre Kiss A. József bajai, Malmi Jenő dévai, 
Éber Sándor bajai, Kraft József pápai, Dienes 
Károly csáktornyai és Keszler Károly temesvári 
áll. el. tanítóképző-intézeti s.-tanárokat a X. 
fiz. oszt. 3. fokozatából a 2. fokozatba ; Bod 
Pétert, nagyszebeni áll. el. nép és polg. isk. 
igazgatói teendőkkel megbizott tanítóképző-
intézeti tanárt a VIII. fiz. oszt. 3 fokozatából 
a 2. fokozatba. 

Áthelyezte : Risztics Milán beresztóczi áll. 
el. isk. tanítót a pancsovai felső városi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Tempfli Antal 
sándorfalusi róm. kath. el. isk. munkaképtelen 
kántortanító részére évi 260 koronát. 

Segély-, i l l . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Berényi János nyug. volt poroszlói ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Gombás Eszter 
részére évi 500 koronát; néh. Stevcsik János 
felfalui róm. kath. nyug. volt tanító özv., szül. 
Kovács Mária részére évi 300 koronát ; néhai 
Deutsch Lajos szegzárdi izr. el. iskolai tanító 
özv., szül. Bosenthal Lina részére évi 620 ko-
ronát; néh. Bátori Sándor hódmezővásárhelyi 
nyug. volt ev. ref. tanító özv., szül. Bácsi 
Rozália részére évi 624 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A A jKomáronimegyei tanító-egyesület 

Komáromban tartotta meg közgyűlését, me-
lyen Lőrinczy György kir. tanfelügyelő is 
részt vett. Mohácsy János alelnök, a ki a be-
teg elnök: Lakatos Károly helyett elnökölt, 
lendületes megnyitó beszédében szívből jövő, 
meleg szeretettel üdvözölve kartársait, meg-
emlékezett az egyesület beléletében duló harcz-
ról. (Hát ott is ? Szerk.) Az összetartásra buz-
dító szavai után azon reményének adott kifejezést, 
hogy ezen pártoskodás határainak korlátozá-
sával végleg meg fog szűnni. Az elnök jelen-

tésében megemlékezik a járási körök meg-
alakulásáról, szívből fakadó szeretettel buzdítja, 
lelkesíti kartársait a közös munkában való ki-
tartásra, egyetértésre, kölcsönös tisztelet és 
szeretetre. Kiterjeszkedik az elnöki jelentés 
azon örvendetes ünnepélyre, mely Schulman 
Ignácz bábolnai igazgató-tanító 40 éves tanító-
ságának jubilálására rendeztetett azok által, 
kik tanítói működését jellemző ügybuzgóságát, 
fáradhatatlan tevékenységét elismerték. Magáévá 
teszi a közgyűlés a közig, bizottság s a kir. 
tanfelügyelőnek az ifjúsági egyesületek szerve-
zését s az „Orsz, Gazd. Munkás-Cselédsegély-
pénztár" előmozdítását szorgalmazó rendeleteit. 
Az udvardi járáskör megalakulását örvende-
tesen veszi tudomásul a közgyűlés, Kanozsav 
József füri tanítónak annak létrehozása körül 
kifejtett tevékenységeért elismeréssel _ adózik. 
Az egyesület közlönyének, a „Tanügyi Értesítő-
nek ügye következett, melynek kapcsában Tárnok 
Gyula szerkesztőnek bizalmat, elismerést és 
köszönetet szavaztak. Elnök lett újra : Lakatos 
Károly, alelnök Mohácsy János, főjegyző 
Kanozsay József. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
0. D. Vízszabályozási költségekre vonat-

kozólag nemrégiben is közöltünk kimerítő útba-
igazítást, keresse meg lapunkban, szórói-szóra 
fentartjuk az ott mondottakat. Önálló czikket 
is irtunk róla. — L. F . Kis. Mondottuk már, 
hogy nem januárban, hanem jövő őszszel 
esedékes a korpótlék. Ha önöknek kedvezőb-
ben folyósítják, az az önök haszna. — 
Tord. Ha most az első korosztályból besoroz-
zák, akkor nem kell nősülési engedélyért folya-
modnia, feltéve, hogy olyan időben nősül, mikor 
nincs katonai szolgálatban. — 1*. Ö. Életbe 
lépett. Szerezze meg az utasítást az egyetemi 
nyomdában, ebből megkaphatja a szüksé-
ges fölvilágosításokat. Az egyetemi nyomda 
hirdetésében megtalálja a fölvilágosítást. — 
I). L. Hunionná. Hozzánk beküldött számoló 
tábláját eléggé ügyesnek tartjuk. — A. J. 
Körös-Tarján. 1. Ha fizetését nem kapja 
rendesen, forduljon panaszával a kir. tanfel-
ügyelőség útján a vármegyei közig, bizottsághoz. 
2. Állami iskolához pályázat alapján juthat. 
3. A kiskorúak aláírása nem jár jogi követ-
kezményekkel. - B. M. Péterfa. Földmíves-
iskoláknál a 2-éves gazd. szaktanítói kurzusra 
magántanulóul beiratkozni, tudtunkkal, nem 
lehet. — K. J. Valkó. 1. A 2. korpótlékért 
az esedékesség előtt 6—8 héttel lehet folya-
modni. 2. A kérvényt kellő módon kell föl-
szerelni. (Erről Tanítók Tanácsadója czímú 
könyvünkben talál útmutatást.) — B. M. k.-
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tanító. Sósujfalu. A kir. tanfelügyelőség útján 
forduljon panaszával a megyei közigazgatási 
bizottsághoz. — R. E. Ha a p — i hitközség 
nyugdíjintézete ki van véve az országos tanítói 
nyugdíjintézet keretéből, akkor nem tartozik 
belépni az országos nyugdíjintézetbe és akkor 
be kell számítania a hitközségnek a máshol 
töltött éveket is. Ez iránt tehát szerezzen föl-
világosítást a kir. tanfelügyelőségnél. Több 
helyen van úgy, hogy a törvényhatóság nyugdíj-
intézetet létesített saját hivatalnokai részére. 
Az ilyeneknek a nyugdíját egészen az illető 
iskolaföntartó fizeti. — Nyugdíj. M. 1. Folya-
modjék az országos nyugdíjalapba, hogy 
legalább tovább el ne veszítse szolgálati 
éveit. Próbálja kérni a hátralékok befizetésére 
az engedélyt ; ha azt nem engednék, kérje 
újból való fölvételéi 2. Magánszerződéses 
tanítói állást a törvény nem véd úgy, mint 
más tanítói állást. Az iskolaföntartó földes úr 
könnyebben elbocsáthatja, mintha a hitközség 
vagy pl. az állam tartaná fönn az iskolát. — 
Gy. N. J. A helyi viszonyok határozzák meg, 
hogy a tanítói lakáshoz járuló kert fejében 
mennyi váltságot fizet az iskolafentartó. Körül-
belül 5—10 frt között variálhat ez az összeg. — 
U. A. Határozott paragraphust nem ismerünk 
arra nézve, hogy a kéményseprői illetéket ki 
fizesse a kántortanító lakása után. Mivel az épület 
jókarban tartásáról az iskolafentartó tartozik 
gondoskodni, ebből az a következtetés, hogy a 
kémény rendbentartása is az iskolafentartó 
kötelessége. — T. Ilona. 1. Érettségi vizsgá-
lata ügyében, valamely gymnasium igazgató-
ságához forduljon. 2. Fizetési előlegért a királyi 
tanfelügyelőség útján folyamodjék. — T. Sándor. 
Méltányi s dolog volna, hogy a tanítóra ne 
vessenek ki egyházi épület átalakítására vonat-
kozó költséget. IIa azonban helyi úzus szerint 
papra, tanítóra kivetik, akkor ön sem mene-
külhet az alól. — V. György. Jogtalan dolog, 
hogy a tanítónak fegyvergyakorlaton töltött 
idejére a fizetését el akarják venni, pedig ő 
még kántorságra helyettest is állított. — B. Ii 
Téved az iskolaszéki elnök, hogy a julius— 
augusztus hónapok nem számíthatók be a kor-
pótlék alapjául ; hivatkozzék egyszerűen a tör-
vényre, a mely polgári évet állapít meg. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Egy kis statisztika. Lapunk m. évi 53. 

számához mellékeltük az 1902. évfolyam tárgy-
mutatóját, melyből látható, hogy a m. évben, 
mintegy 220 munkatárs tollából, összesen 433 
czikket közöltünk, még pedig: 66 irányczikket, 
142 gyakorlati szakczikket, 72 vegyes tar-

talmút, 59 tárczaczikket, 11 költeményt és 83 
gazdasági szakczikket. Ezeken kívül közöltünk 
számos kisebb czikket, 27 számban közle-
ményt az egyesületi élet köréből, 47 számban 
Tanítók Tanácsadóját, 31 számban irodalmi 
értesítőt, minden számban Különféléket ; a 
gazdasági mellékleten : Gazdasági tanácsadót, 
Vegyeseket és nyilt levélszekrényt minden 
számban. Munkatársaink díszes és hosszú név-
sorában vannak : főtisztviselők, kir. tanfel-
ügyelők, tanítóképző - intézeti igazgatók és 
tanárok, gazd. akadémiai és tanintézeti tanárok, 
egy kir. törvényszéki bíró, polgári iskolai és 
elemi iskolai tanítók, még pedig úgy államiak, 
mint községiek és felekezetiek, valamennyi 
felekezetből valók. Ezek az adatok világosan 
bizonyítják, hogy lapunk a m. évben is az volt, 
a minek nagynevű megalapítója : Eötvös József 
b. szánta : a magyarországi tanítóság egyetemes 
orgánuma, melyhez bizalommal fordulhat s a 
melytől tanácsot, fölvilágosítást és támogatást 
kap e haza minden tanítója. 

— A Magyar Paedagogiai Társaság 
deczember 20.-án igen tanulságos és érdekes 
fölolvasó ülést tartott a M. T. Akadémia termében 
Heinrich Gusztáv _ dr. elnöklete alatt. Kemény 
Ferencz dr. középiskolai igazgató a főiskolai 
erkölcsnemesítö egyesületek eszméjét vetette föl 
nemes idealizmussal. Körösi Henrik kir. tanf. 
pedig külföldi útjából hazatérve közvetetten 
tapasztalatai alapján „A beszéd- és értelem-
gyakorlatok hatása a szászországi népisko-
lákban" cz. tételről értekezett nagy tetszés 
mellett. 

— Az ifjúsági egyesületek szervezése 
érdekében Jász-Nkun-Szolnokmegye kir. tan-
felügyelője: Eötvös K. Lajos meleghangú föl-
szólítást intézett az iskolaszékekhez, melyből 
idézzük a következőket: „Nem szükséges az 
ifjúsági egyesületeket ismertetnem, a szak- és 
napisajtó, meg a gyakorlati élet egyaránt buzgón 
foglalkozik utóbbi időkben vele, szervezetét 
pedig a Néptanítók Lapjának m. é. 14.-ik száma 
kormányi rendeletre közölte. Csak lelkesítő 
példaadásul mutatok egy derék ifjúsági egye-
sület munkásságára. Nagykörű községben az 
iskolaszék és elöljáróság dicséretes buzgalma, 
a lelkész és főjegyző urak közreműködése, a 
közs. isk. tanítótestület összetartó munkássága, 
főleg pedig Romzsa János igazgató-tanító úmak 
páratlanul lelkes és tapintatos vezetése elisme-
résre méltó sikert ért az ifjúsági egyesület 
szervezésével és munkásságával el. A kicsiny 
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községben 92, rendes 24 pártoló tag iratkozott 
1 hónap alatt az egyesületbe. Az egész ifjúság 
így a legkedvesebb és leghasznosabb szövetség-
ben egyesült. Mikor meglátogattam a hetenként 
kétszer összejövő társaságot, mintegy 80-an 
voltak együtt az iskola tágas termében, pedig 
hétköznap és rideg téli alkonyat volt. Az igaz-
gató tartott népszerű gazdasági előadást, mihez 
többen hozzászóltak. Azután könyvosztás követ-
kezett: mintegy 60 kötetet, füzetet és lapot 
vettek az ifjak ki, nagyrészük azonnal hozzá 
is fogott az olvasáshoz, a többiek halkan és 
illedelmesen beszélgettek. Az eddigi előadások 
után ítélve, teljesen be fogják váltani a vezetők 
előre megállapított szép munkaprogrammjukat 
tavaszig. Énekkar is alakul, mulatságot is 
rendeznek a farsangon. Tavaszra pedig tervez-
nek nagyobb kirándulást mintagazdaságokba, 
különféle versenyekkel összekötve. íme a vonzó 
példa : kövessék minden községben, minden 
népiskolánál. Értékesebh és kedvesebb kará-
csonyi ajándékot nem nyújthatnak a népnek. 
Kérem a tek. iskolaszékeket ,hogy ebbeli eljárásuk 
eredményét mielőbb hozzák tudomásomra." 

— Hevesmegye tanügye. Scossa Dezső kir. 
tanfelügyelő terjedelmes és beható jelentésben 
számol be megyéje tavalyi tanügyi állapotáról. 
Nagy elismeréssel szól az óvodák állapotáról, 
noha 6022 óvodaköteles még mindig felügyelet 
nélkül maradt. A megyében minden ezer lakosra 
196 tanköteles jut. Minden ezer tanköteles közül 
945 iskolába jár, tehát minden ezer lakosra 190 
iskolába járó tanköteles jut. A mi megnyugtató 
eredmény. Nincs megelégedve az iskolafelszere-
lésekkel, sürgeti a kötelező tanszerek jegyzéké-
nek megállapítását s azok beszerzését kötelező-
nek kell kimondani. Annál nagyobb elis-meréssel 
emlékszik meg az iskolák hazafias szelleméről. 
De a tanítás eredményével általánosságban nincs 
megelégedve. Érdebes, hogy a polgári iskolákkal 
kapcsolatban különféle szaktanfolyamokat ren-
deztek, a pásztói mellett szőlészeti és gazdasági, 
a gyöngyösi leányiskola mellett kézimunka. Az 
egri katholikus tanítóképzőről így nyilatkozik : 
„Az intézetnek sem köztartása, sem különálló 
gyakorló-iskolája nincs, fölszerelése is sok kívánni 
valót vagy hátra. E hiányok a hivatása magas-
latán álló és kiváló buzgalmú tantestület mun-
kálkodását megbénítják. Elodázhatatlan lenne 
a képezde kapcsán internátus létesítése, a mi 
az Egerben üresen álló kolostori épületekben 
könnyű szerrel elhelyezhető volna s annak 
költségei fedezhetők volnának azokból a segély-
összegekből, a melyeket most a növendékek 
kapnak. " 

— Tanítók sorsjátéka. A pénzügymin. 
tárgysorsjátékra engedélyt adott a tanítóságnak. 
Ennek — mintegy 50.000 koronányi — vár-

ható jövedelméből öten fognak részesedni; 
nevezetesen a Budapesti Tanítók Segítőgyesü-
lete és az Eötvös-alap 30—30; A Magyar 
Tanítók Otthona 20 ; a Budapesti Újságírók 
Egyesületének Segélyalapja és a Magyar 
Tanítók Hitelszövetkezete 10—10 százalék arány-
ban. Deczember hó 20.-án tartott értekezletén az 
érdeklett egyesületek, intézetek képviselői 
Kacskovich Mihály dr. között, min. osztály-
tanácsos elnöklete alatt megállapították a nye-
remény-játék tervezetét, gondoskodtak az elő-
készítő intézkedésekről. Január havában bo-
csájtják közre a sorsjegyet. Egy-egy sorsjegy 
ára egy korona. A kisorsolás ideje mintegy 
másfélév múlva lesz. Az intézkedő bizottság 
szakvezetése Pinterits Károly felső keresk. 
iskolai tanár kezébe van letéve. Tanítók a 
sorsjegyek árusításából — a tervezet szerint — 
hasznot láthatnak, mert 45.000 koronát irá-
nyoztak elő „jutalék" czímen. 

Rövid hirek. Ifjúsági Egyesület alakult 
Tolna vármegyében Gindli-Családon, Tolnán, 
O-Dombovárott és Ozsákon. A három első 
állami, az utolsó római kat. jellegű iskolával 
kapcsolatosan. — Iskolai ifjúsági könyvtárt léte-
sítettek Tolnavármegyében Gindli Családon, 
Tolnán, O-Dombovárott, Nagy-Dorogon és 
Báttaszéken. Legközelebb lesz az összes köz-
ségi iskoláknál is. A felekezeti iskolák leg-
többjénél van ily könyvtár. — A fővárosi taní-
tók nyugdíjügye. A fővárosi tanítók már rég-
óta buzgólkodnak azon, hogy a fővárosi nyug-
díjszabályzatot az illetékes körök változtassák 
meg. Kérésüket azzal indokolják, hogy a fő-
városi nyngdíjszabályzat sokkal hátrányo-
sabb, mint az országos tanítói nyugdíjtör-
vény. így pl. tíz évi szolgálat után az állam 
a fizetésnek negyven százalékát adja nyug-
díjul és minden további év után két száza-
lékkal emeli a nyugdíjösszeget, míg a főváros 
csak harmincznégy százalékot ad és a többi 
szolgálati évre 2 — 2 százalékot. A fővárosiak 
vesztesége tehát kezdetben hat százalék. — 
A kisdednevelók országos egyesületének békés-
megyei köre Gyulán, 1903 január 4-én, délelőtt 
11 órakor, a városháza nagytermében alakuló 
közgyűlést, este meg hangversenyt és táncz-
mulatságot tart. 

Tarta lom : A kir. tanfelügyelők hivatásos műkö-
désének hajnalhasadása. Tóth József. — Megnyugvás. 
B. G. —• Az erkölcsi nevelés a családban. Vörösváryné. — 
Iskolai ifjúsági könyvtár-szabályzat. Nagy Béla. — 
Magyar szavak és szólásmódok jegyzéke. Bahn Béla. —• 
A Diebold-féle számgépről, fíiró Samu. — Szunóra : 
Boldog új esztendőt. Minké Béla. — Egy szerencsétlen 
tanítói család bajairól. Péterfy Sándor. — Emlékezés 
egy 50-éves tanítóról. V . . a. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-

I adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFHÉD. 

A gazdasági isin. iskola a nemzeti 
ügy szolgálatában. 

A mult század három nagy öröksé-
get kapott elődjétől, a XVIII. század-
tól : a politikai, a szoeziális, és a gon-
dolat-szabadságot. Ez utóbbit lefoglalta 
a német, az elsőt az angol és a szoeziális 
szabadságot a franczia. Ezeknek a jegyé-
ben született és lett nagygyá Európa 
három leghatalmasabb nemzete. 

A magyar nemzetnek, ha élni s élvén 
boldogulni akar, eme nagy örökségeket 
kell szem előtt tartania. Nemzetünk 
megosztva, egyenként egyiknek a jegyé-
ben sem lehet nagy. Nekünk birnunk 
kell mind a hármat és minden eszközt 
s minden alkalmat megragadnunk arra, 
hogy ama bázisok körül kijegeezesedjék 
a második ezer év magyar nemzeti Magyar-
országa. Ennek a szolgálatába kell be-
illeszteni minden intézményt, mely a 
fejlődésre kiható erővel bír. Mielőtt 
valamit létesítenénk, gondolkozzunk a 
felett, hogy az említett eszközök vala-
melyikének megfelel-e? Ha igen, akkor 
nem szabad visszariadni semmi aka-
dálytól. 

Nemzeti létünk fenmaradásának fent-
említett hármas alapkövére az intéz-
mények egész sorozata van építve. Ezek 
közül egyik legerősebb darab a magyar 
nemzeti népoktatás. Mondhatni, hogy 
ez a legújabb kő az egész épitményben 
< >lyan gránitdarab, mely nemcsak fénye-
sedik a folytonos csiszolás alatt, hanem 
tömegében gyarapodik. És mint a már-
ványban az erek. úgy futnak össze ezen 
gránitsziklában a tudásnak, s ezzel a 
politikai ós szoeziális szabadságnak gyö-
kerei. Ez természetes is, mert a nép, 
mely tudás nélkül él, elvész. Ám a 
politikai szabadság alatt nem kell a 

hétköznapi kortesbeszédeket, vagy ha-
sonlót érteni, valamint a szoeziális 
szabadság alatt sem a vagyonközösség, 
a vagyonfelosztás stb. demagóg elveket. 
Hiszen ezek hirdetői maguk sincsenek 
legtöbbször tisztában tanaikkal, mert 
az nem szoeziálizmus, a mit ennek a 
kifejezésnek: „szoeziális" tulajdonítanak, 
hanem kommunizmus. És hol van ennek 
legegészségesebb ellenszere ? Nem a fegy-
verek csövén és a szuronyok hegyén, 
hanem a népiskolában, melynek egyik 
tagozata a gazdasági ismétlő iskola. Ez 
az intézmény, melynek munkája és gyü-
mölcse messze kihat s melyre egy késő 
nemzedék hálával fog gondolni. 

Ez erős vára a magyarosodásnak és 
a boldogabb megélhetésnek. Az elemi 
iskolában megtanulja a gyermek a ma-
gyar nyelvet, de innen visszakerül ismét 
a családba s elfeledi a mit tanult. 
Ámde, ha a gazdasági ism. iskolába 
megy, ott ismét csak a magyar nyelvet 
hallja 15-éves koráig. Ez pedig az az 
idő, mikor a benyomások maradandób-
bak, a képzetek világosabbak. Ha már 
most egy-egy ilyen fiúgyerek a honvéd-
séghez kerül katonának, akkor annyira 
vérévé lesz a magyar nyelv, hogy egész 
életén á t megmarad. így kell nevelni 
néhány nemzedéket ós akkor nem kell 
a magyarosítás problémáján gondol-
kozni. 

De nemcsak a magyarosodás, hanem 
a vagyonosodás is sarkalatos tétele a 
gazdasági ismétlő iskolának. 

A magyar közgazdaság egyes ágai 
közül éppen a mezőgazdaság az, mely 
mögött ezeréves mult áll. Hisz tudjuk, 
hogy honfoglaló elődeink s leszármazó 
utódaik az ezredév első századaiban 
nem kereskedtek, ipart nem űztek, 
hanem a mennyire a hadviselés en-
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gedte, mezei gazdálkodással foglalkoztak 
s így e nemzet zöme, erőforrása még 
ma is a mezőgazda. Ezek két nagy cso-
portba oszthatók. Egyik a nagybirtokosok, 
a másik a kisbirtokosok csoportja. 

Az előbbi kezében van Magyarország 
mívelés a la t t álló területének 5 3%-a, 
az utóbbién 47°/o-a. Az egyik gazdál-
kodik belterjesen gőzzel, mely szánt és 
csépel a villanylámpák ragyogó éjszaká-
jában, a másik pedig dolgozik úgy, a 
mint apjától látta. Pedig nagy területet 
mivel. Közel két és fél millió holdat. 
Ily nagy területet kellett a második 
ezerév hajnalán meghódítani a magyar 
mezőgazdasági kultúra részére. 

Erezték már ezt régebben, mert egy 
évtizedek előtt Kassán megjelenő gazda-
sági lap hangoztatta a népiskolában a 
gazdasági tárgyak tanítását. De ez csak 
óhajtás maradt, miről igen kevesen 
vettek tudomást. Pedig millióknak a 
jobblétéről, nemzeti vagyonosodásról 
és a magyar faj erősbítéséről volt szó. 
Arról a magyar kisgazdáról volt szó, 
kit a vallásos hit egy neme, a bölcső 
és a sír, a szerelem és elmúlás költé-
szete, a haza és nemzet, erkölcsi esz-
méinkkel egybeforrott évezredes intéz-
ményeink a földhöz, a hullámzó rónákhoz, 
a zöldelő vetésekhez fűznek. 

Elhangzott a szó. És nem jöt t felelet. 
Talán korai volt az eszme, hogy a 
vezetők, hogy a társadalom nem tudták 
megérteni. Vagy talán el sem olvasták. 
Akárhogy történt, ez oly mulasztás 
volt, mit csak nagy munka, erély és 
pénzáldozat tudnak legalább részben 
pótolni. Ezért véste be újabb nemzeti 
mívelődésünk történetébe a gazdasági 
ismétlő iskolák megteremtője a nevét. 
Utat, módot és alkalmat ad arra a 
Lajthától az Öltig s a Kárpátok tenger-
szemétől az Adriáig minden egyesnek, 
hogy két kalászt termeljen ott, a hol 
eddig csak .egy termett. Éppen ezért 
erős és hatalmas tényezője marad a 
gazdasági népoktatás a magyar nemzet-

nek. Naponkint és óránkint néhány 
ezer iskolában százezreknek hirdetik 
az okszerű gazdálkodás elvét és módját, 
a takarékosságot és a krajczárokkal 
való elszámolást, minden szabad időnek 
a házi ipari czikkek készítésére való 
felhasználását. Ez az igazi életiskola. 
Ez nevel népet, mely tud anyagilag 
boldogulni, saját erejéből gyarapodni 
s így észrevétlenül bár, de politikai, 
szocziális és gondolat-szabadságra meg-
érni. 

Anyagilag független nép tud csak 
erkölcsileg független lenni s nemzeti 
ideálokért lelkesedni. Pedig a nemzeti 
ideálért való lelkesedés tar tot t fenn 
minket ezer éven át. Ezt kell ápolni, 
erre kell törekedni, mert történelmünk 
szomorúan igazolja, hogy valahányszor 
ettől eltértünk, mindég ellepte az 
országot az idegen érzések, idegen 
gondolkozások, idegen vágyak, idegen 
törekvések és idegen erők serege. Ezért 
látom a gazdasági népoktatást nemzeti 
ügynek, s a nemzeti ügy szolgálatában 
állónak. Az a gondolkozó agy, mely ezt 
megteremté, s melyet mindnyájan jól 
ismerünk, teljes tudatában volt annak, 
hogy hiányt pótol, nemzeti ügyet szol-
gál a népoktatás gazdasági irányával, 
melynek élnie és virulnia kell. 

(Budapest.) C's. Péterff// József. 

Akadályok a gazdasági ismétlő-
iskolások rendszeres oktatásában. 

Az elemi iskolai tanítás rendes megkezdé-
sének falun, sőt sok helyt városon is egyik 
nagy akadálya volt regebben a beiratások 
körüli lanyha eljárás, a szabályok és rendeletek 
figyelembe nem vétele, mellőzése. Hosszas 
vajúdások után néhány év óta már e tekintet-
ben is az állapotok nemcsak hogy javultak, de 
annyira rendbe jöttek, hogy most már alig 
van iskola, hol a tanítás október hó elején 
kezdetét nem venné. Hogy mi módon sikerült 
ezt elérni, azt most ne tárgyaljuk. 

A gazdasági ismétlő iskolásoknál az állapo-
tok azonban a világért sem oly kedvezők. Itt 
még a beiratásoknál s a tanítás rendes meg-
kezdésénél is sok akadálylyal kell megküzdeni. 
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Igen sok helyt a maga idejében történnek 
meg a beiratások, más helyt pedig ez is nehéz-
séggel jár. A tanítás pedig aligha megkezdőd-
hetik egy-egy helyt rendesen. Nem is lehet. 

Ezt akarom indokolni. 
Tudnivaló dolog, hogy hazánk legnagyobb 

részében az őszi munkálatok nagy része szep-
tember közepén túl és október hóra esik. 
Ekkor foly a vetés, sarjukaszálás, gyűjtés, ten-
geritörés, hántás, gyümölcsszedés, szüret stb. 
stb. mind oly munkálatok, a melyeknél akár-
melyik szülő is 10—15 éves gyermekét nem-
csak igénybe veszi, de rem is nélkülözheti. 
Nagy kellemetlenséggel jár tehát ilyenkor a 
szabályok szigorú alkalmazása s ebből a fő-
rész a tanításra esik. De bármiként legyen is 
végrehajtva a beiratás, a rendes iskolázás alól 
akár jelentés, akár más indokkal kivonja magát 
az ism. iskolai tanuló. Ezek miatt a tanító 
csak hiányos munkát végezhet, vagy nem is 
végez semmit. 

De kijátszák úgy a beiratások, mint a meg-
jelenéseket illetőleg a szülék is az intézkedé-
seket a büntetési fokozatok bevárásával is, 
mert tudják, hogy szept. közepén jön a meg-
intés, október 1-én a megdorgálás, október 
15-én az egy korona bírság kivetése. Az előb-
bieket nyugodtan hallgatják meg, az utóbbit 
készséggel tizetik meg, mert a szükség kény-
szeríti gyermekök visszatartására. Ez az állapot 
azonban csak ott van meg, a hol az elöljáró-
ság kellő szigorral jár el. De hát ott, a hol 
az közönyös ? ! 

Akármely szempontból veszszük vizsgálat 
alá ez-n állapotokat, tény az, hogy a nehézség 
megvan országszerte. De megvan és meg is 
lesz ez hovatovább talán még nagyobb mérv-
ben, ha terjed a szegénység, ha közállapotaink 
nem javulnak. S mint minden dolognál, úgy 
ennél is a gyengébb fél : a tanító és az iskola 
húzza a rövidebbet. Nézetem ezen állapot 
megszüntetésére vonatkozólag az, hogy a be-
iratások a maguk idejében foganatosíttassanak 
s tétessék meg minden előkészület (tankönyvek 
és tanszerek beszerzése) november l-ig s a 
rendes tanítás ekkor vegye kezdetét úgy az 
elméleti, mint a gyakorlati részt illetőleg. 

Hát a gyakorlati helylyel mi történjék, 
mikor itt is lehet sürgős teendő ? Ezt végezze 
el a tanító, vagy végeztesse el a rendes isko-
lások közül a nagyobbakkal. A gazdasági 
ismétlő iskola gyakorlati helye különben sem 
oly nagy, annak betelepítése sem olyan, hogy 
az őszi munkálatok nagy része elő ne fordulna 
a népnél, tehát könnyű lesz reprodukálni, 
vagy felfogni és magyarázat után megérteni. 
Az ásás, rigolirozás, gyümölcsmagvak elve-
tése, fák vagy vadonczok kiásása és elver-

melése, szőlő elfedése stb. stb. november 1-ső 
hetében is elérkezik, az igaz, hogy ekkor 
gyors és egymásutáni munkát igényel, a mit 
a tanító egy kis jóakarattal és helyes beosz-
tással végeztethet is. Egy-két napra a rendes 
iskolásoknak szünetet ad, az ismétlősök egy 
részét pedig délelőtt, más részét délutánra 
hivja fel, mert a kertben 20—30 növendékkel 
sikeres munkát úgy is bajos végezni, annyival 
is inkább, mivel eszköz sincs ennyi azok 
számára, de felügyelni is bajos reájuk. 

A jelenlegi állapotok és viszonyok szerint, 
ha a tanév megkezdési nehézségem át is 
estünk, ott van egy másik nagy akadály, a 
növendékeknek tankönyvekkel és tanszerekkel 
való ellátása. Mert bármennyire közhasznú is 
a gazdasági ismétlő iskola, bármilyen szép is 
czélja és feladata, mégis ez ideig sem az 
egyeseknél, sem a hatóságoknál nem vált 
köztudattá annak támogatása akár anyagi, 
akár más tekintetek számbavételével. Ezek 
miatt ismét csak a tanítónak kell majd meg-
küzdenie a nehézségekkel és az ezekkel kapcso-
latos kellemetlenkedésekkel. A legtöbb szülő még 
olvasókönyvet is nehezen vesz ismétlő iskolás 
fiának s nehezen ád néhány fillért tanszerre, 
a községek pedig — tisztelet az igen csekély 
kivételeknek — semmit sem adnak e czélra. 
Azt tartják, hogy elég bajt és terhet ró 
rájuk más tekintetben ez az intézmény. 
A közöny, a netáni kellemetlenségek kikerü-
lése miatt válik aztán igen sok tanító is 
közönyössé, a tanítás és az intézmény nem 
csekély kárára. 

A tankönyvhiányon úgy lehetne segíteni, 
hogy minden gazdasági ismétlő iskolát lásson 
el jó olvasókönyvvel a fóldmívelésiigyi Minis-
terium. Ha a földmívelésügyi magas kormány 
tud gondoskodni a papoknak, tanítóknak és 
községi jegyzőknek ingyen igen jó népies 
kiadású müvekről, mint a milyen pl. „A magyar 
gazda kincsesháza, Szőlőmívelés, kártékony 
rovarok" stb. stb. akkor miért ne tudná 
ellátni a gazdasági ismétlő iskolákat is a jelen-
legieknél — bármelyiknél — jobb és a czélnak 
igazán megfelelő olvasókönyvvel is ? A tansze-
reket beszerezné vagyis azok költségeiről 
gondoskodnék a község, vagy ha ez nehéz-
séggel járna, be lehetne szereztetni azt a 
növendékekkel is. 

Ha nem lenne is egyéb beszerezve, csak 
egy jó olvasókönyv, már akkor is nagy lendü-
letet nyerne az ismétlő iskolások oktatása úgy 
az elméleti, mint a gyakorlati részt illetőleg, 
mivel az előbbi maga után vonná a másikat 
és megfordítva ez kiegészítené amazt. 

A vezetésem alatti iskolában eleitől fogva 
úgy volt és úgy van most is, hogy a tan-

1* 
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könyveket valamiféle alapból beszerezzük egy-
szerre s kiosztjuk a növendékek között. A 
kapott könyv feleértékét megfizeti szives 
készséggel minden növendék, ha nem is egy-
szerre, de rendre, a másik felét visszafizetjük 
az alapnak a mulasztási bírságpénzekből, eset-
leg a kert jövedelméből. Így az egyik fő 
akadályt az ismétlő iskolások oktatásában 
némiben megszüntetjük. Addig, míg a magas 
kormány az ingyen tankönyvek kiadásáról gon-
doskodnék, ajánlom ezen eljárás foganato-
sítását. 

Az akadályok többi részéről ez alkalommal 
nem szólok. Elég lesz egyszerre a fent emlí-
tettek elhárítása. Én úgy gondolom és hiszem, 
hogyha e két akadályt elhárítottuk, akkor a 
többi nagyot veszít hatásából, sőt magamagától 
is elenyészik. 

(Torda-Szt-LászlóJ Borbély József. 

Mezőgazdasági közigazgatásunk. 
(K.) A gazdasági élet : az ember nagy 

küzdelme a természettel ! Minél előrehala-
dottabb a nemzeti élet, amiál nagyobbak a 
gazdasági küzdelmek; mert mindegyre belter-
jesebbé válik a gazdálkodás, kifejlettebbé lesz 
a verseny és szaporodnak a gondok. Úgy-
annyira, hogy a gazda-ember csak akkor tud 
boldogulni, ha szakértelmével úgyszólván az 
összes gazdasági ágakat felöleli és hasznára 
iparkodik fordítani mindazt, a mit részére a 
gazdasági élet csak kinál. Am, hogyan lehetne 
még csak elképzelni is, hogy mindezt egy, a 
maga erejére hagyott gazda-ember képes 
lehessen elérni. Teljes erejű társadalmi tevé-
kenységre van szükség, oly tevékenységre, 
melyben a hazafiúi erőnek és értelemnek leg-
jobbjait látjuk síkra szállani, hogy egészséges 
földmívelési kormányzatot és gazdasági politi-
kát teremtsenek. 

Szorgos teendőjét kell, hogy képezze az 
államnak a polgárok létkérdése. Nem szabad 
tehát a gazdasági tevékenység egy ágát se 
figyelmen kívül hagynia. Csak egy futólagos 
pillantást kell vetnünk a mezőgazdasági tevé-
kenységet és igazgatást szabályozó törvények 
és szabályrendeletek összeségére, melyek a 
mezőgazdasági életviszonyokat szabályozzák s 
a mezőgazdaság elemeivel, állattenyésztéssel, 
az erdők, vizek és mindenféle termelési ágak 
használatával és kezelésével foglalkoznak, hogy 
megértsük azt a rendkívüli elfoglaltságot és 
széles körű tevékenységet, mely az 1889. évi 
XVni. t.-cz.-kel újjá szervezett m. kir. föld-
mívelésügyi kormányzatra hárul. Már eddig-
elé is 25 törvény végrehajtása tartozik hatás-
körébe, ú. m. : 1. erdőtörvény (1879 : XXXI. 

t.-cz.), 2. a filoxera (vastatrix) terjedése ellen 
teendő óvintézkedésről szóló törvény (1883. 
évi XVII. t.-cz.), 3. a vadászatról (1883 : XX. 
t.-cz.), 4. a vízjogról (1885 : XXIII. t.-cz.), 
5. a selyemtenyésztés védelméről (1885 : XXV. 
t.-cz.), 6. az állategészségügy rendezéséről 
(1888 : VII. t.-cz.), 7. a halászatról (1888. évi 
XIX. t.-cz.), 8. a ragadós tüdőlob kiirtásáról 
(1893 : n . és 1897 : X. t.-cz.), 9. a mester-
séges borok készítését és forgalomba hozatalát 
tilalmazó (1893 : XXIII. t.-cz.), 10. a telepí-
tésről (1894 : V. t.-cz.), 11. a mezőgazdaságról 
és mezőrendőrségről (1894 : XII. t.-cz.), 12. a 
mezőgazdasági termények, termékek és czik-
kek hamisításának tilalmazásáról (1895. évi 
XLVI. törvényczikk,) 13. a munkaadók és 
mezőgazdasági munkások közötti jogvisz-
szony szabályozását korlátozó törvény (1898. 
évi II. törvényczikk), 14. a községi és némely 
más erdők és kopár területek állami keze-
léséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt 
úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyvitelének szabályozásáról (1898 : XIX. t.-
cz.), 15. a gazdasági és ipari hitelszövet-
kezetekről (1898 : XXIII. t.-cz.), 16. a vízi 
munkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkal-
mazott napszámosokról és munkásokról (1899. 
évi XLI. t.-cz.), 17. a gazdasági munkavállal-
kozókról és segédmunkásokról (1899 : XL1I. 
t.-cz.), 18. a gazdasági munkás és cseléd-
segélypénztárról (1900 : XVI. t.-cz. és 1902. 
XIV. t.-cz.), 19. az állatorvosi közszolgálat 
államosításáról (1900 : XVII. t.-cz.), 20. a 
birtokos és gazdatiszt közötti jogviszony sza-
bályozását tárgyaló törvény (1900 : XXVII. 
t.-cz.), 21. az erdőmunkásokról (1900 : XXVIII. 
t.-cz.), 22. a dohánytermelők és dohányker-
tészek közötti jogviszony szabályozásáról (1900. 
évi XXIX. t.-cz.), 23. a közérdekű öntöző-
csatornák létesítéséről (1900 : XXX. t.-cz.). 
Ezekhez képest a földmívelésügyi m. kir. minis-
terium ügyköre magában foglalja : az összes 
földmívelési és mezőgazdasági ügyekre vonat-
kozó intézkedéseket, melyeknek főbb ágai : 
erdészet, állattenyésztés, állategészségügy, víz-
jog, vízszabályozás, ármentesítés, mezei mun-
kásügy, mezőrendőrség, szőlészet, borászat, 
halászat, talajjavítás, telepítés, földbirtok fel-
darabolási igazgatás és mezőgazdasági szak-

O O o o 
oktatás. 

A mezőgazdasági közigazgatás ezen nagy 
terjedelme indította arra a földmívelésügyi 
ministert, hogy a mezőgazdasági közigazgatás-
ról egy oly könyvet készíttessen, melyből a 
közigazgatás közegei a mezőgazdasági igazgatás 
körébe eső tennivalókat alaposan megismerhe-
tik, a mely könyv ekként tehát alkalmas esz-
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közzé válhat nemcsak arra, hogy maguk e 
közegek rendszeres tájékoztatást szerezzenek a 
tennivalók felöl, de arra is, hogy annak út-
mutatásai nyomán fölvilágosítással, tanácscsal 
szolgálhassanak az érdekelt közönségnek, mely 
a mezőgazdasági igazgatás körébe eső dolgok-
ban is méltán s joggal számít a közigazgatási 
tényezők jóakaratú támogatására. A 747 oldal 
terjedelmű könyv a következő főbb fejezetekre 
oszlik: 1. mezőgazdaság és mezőrendőrség; 
2. szarvasmarha-, sertés-, juh- és baromfi-
tenyésztés; 3. lótenyésztés; 4. fatenyésztés és 
gyümölcstermelés : 5. hegyközségek alakítása 
és feladata: 6. mezőgazdasági termények és 
czikkek védelme ; 7. mezőgazdasági kisérlet-
ügy ; 8. általános érdekű tudományos intéze-
tek ; 9. a mezőgazdaság különböző ágait szol-
gáló intézkedések: 10. mezőgazdasági szesz-O o o 
gyártás; 11. mezőgazdasági érdekképviselet; 
12. erdőgazdaság; 13. vadászat; 14. állat-
egészségügy; 15. hegyvidéki kirendeltség; 16. 
vízjog; 17. halászat; 18. méhészet; 19. selyem-
tenyésztés: 20. szőlőmívelés és borászat: 21. 
gazdasági munkásügyek; 22. a birtokos és 
gazdatiszt közötti jogviszony szabályozása; 
23. szövetkezeti és biztosítási ügyek. 24. Ma-
gyarország gazdasági oktatása. A könyv szer-
kesztésének nagy munkáját Lestyánszky Sándor 
ministeri tanácsos vezetése mellett Lekky István 
ministeri titkár végezte. A könyv bolti ára 
csak 2 korona, de a lelkészek, tanítók és jegy-
zők 1 (egy) koronáért is megkaphatják, ha 
ezen összeget a m. kir. földmívelésügyi minis-
teriurn czímére postautalványon beküldik. 

Lehetetlen itt fölsorolni azt a nagyszabású 
program mot, melyet a földmívelésügyi minis-
ter mégbizásából összeállított munka mező-
gazdasági közigazgatásunk mintaszerűvé téte-
lére elénk tár. A munka tartalomjegyzéke 
maga is 42 oldalt tölt be, csak egyetlen kis 
szemelvényt van tehát módunkban e lap tisz-
telt olvasóinak bemutathatni, egy kis szemel-
vényt, mely a munkás-ember otthonáról és a 
gazdasági háziiparokról szól és azt mondja, 
hogy: „A munkás, a kinek lakása igazán ott-
hon, vágyaiban érzelmeiben, gondolataiban 
soha se lesz lakostársai közt idegen. A mun-
kás otthonát vonzóvá, szívélyessé tenni tehát 
oly feladat, melyből a maga részét az elöl-
járónak is ki kell vennie. Igyekezzék az elől-
járó a munkásnépet rákapatni azokra a gaz-
dasági mellékfoglalkozásokra, a melyek a 
mellett, hogy anyagi haszonnal is járnak, meg-
enyhítik a napról-napra való bérmunka rideg-
ségét. Ha a munkás a maga kis méhesével 
bajlódik, ha a maga ültette fák virágzását lát-
hatja, ha a maga faragta kis padon üldögélhet, 
nyugodtabb, megelégedettebb lesz a kis otthon 

s vonzóbb, a honnan nem vágyik el a korcs-
mába, vagy a tétlen, dologtalanok csoportjába 
a családfő s nem vesz vándorbotot a kezébe! 
Lehetetlen itt fölsorolni hányféle, mennyi fajta 
hasznothajtó foglalkozást űzhet a gazdasági 
munkás akkor, mikor a tulajdonképeni nagy 
gazdasági munkáknak szünete van. Azt se 
lehet itt megmondani, hogy hol, melyik mun-
kára kell ezek közül a népet rászoktatni. I t t 
talán a kosárkötés, amott a czirokszalma, 
gyékényfeldolgozás, a fafaragás, máshol a mé-
hészkedés, kertészet, zöldségtermelés, avagy a 
selyemtenyésztés, a gyógyfűszedés az, a mi 
számbavehető tőke nélkül is hasznot hajt. 
Tudni kell : minek hol van piacza, mit, melyik 
időszakban legérdemesebb eladni, miből van 
az országban sok, miből van kevés ; ezért 
annak, a ki valamely gazdasági mellékfoglal-
kozást meg akar honosítani, tájékozást kell 
szereznie annak minden részlete felől. Az elől-
járó tisztába jővén azzal, hogy az ő községé-
ben milyen munkára van meg az anyag s a 
hajlandóság, léjtjen érintkezésbe a gazdasági 
egylettel, vagy a földmívelésügyi ministerium 
szakembereivel. Ne gondolja senki, hogy kérdő-
levelére nem kap szíves választ ; a jóakaratú, 
buzgó elöljárónak kész örömmel sietnek támo-
gatására ! 

Mind ezen dolgaikon az elöljárónak sokat 
kell bajlódnia, sok embert kell megnyernie, 
sok idegenkedést kell legyőznie. Munkálkodá-
sának, a maga kis körében eleinte talán gán-
csolás, gyanúsítás, közönyösség lesz fájdalmas 
jutalma. De ne csüggedjen soha, mert hivatása 
szerint a kötelesség útján jár s ez az út min-
dig, még akkor is a jól, hiven, becsületesen 
teljesített munka nyugodt öntudatához vezet, 
ha egy életen át ismeretlenül, névtelenül, 
egyedül járta is végig az ember!" 

Ez ugyan csak egy lap a könyvből, bizonyára 
elég azonban arra, hogy megkedveltesse az olva-
sóval annyira, hogy megszerzi azt és ez úton is 
iparkodik megismerni azon magasztos intenczió-
kat, melyek földmívelési kormányunkat vezérlik. 

A gyümölcsfák téli ellenségei. 
Mikor, a mint mondják, a természet nyugszik, 

télen, a szegény fának akkor sincs nyugalma, 
még akkor is leskelődnek rá az ellenségei. A 
gyümölcsfa téli ellenségei közé rendesen csak 
a nyulat számítják, pedig van több is, melyek 
ellen a jó gazda épp úgy védelmezi fáit, mint 
a nyulak ellen. De a mely gazda ezt nem 
teszi, a ki csak a szürettel törődik, de az 
ellenségekre ügyet sem vet, fáit nem gondozza, 
arról bízvást elmondhatjuk, hogy gyümölcs-
fáinak legnagyobb ellensége ő maga. 
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Nézzünk szemébe mindenekelőtt a leghirhed-
tebb ellenségnek a nyúlnak. Mondhatom, hogy 
Ítéletünk iránta nem mindig igazságos. Sokszor, 
vagy azt mondhatjuk talán leggyakrabban, 
nem a nyulak a hibásak, ha megrágják a 
gyümölcsfákat, hanem a gazda, mert védetlen 
fáit nem kötözte be a tél beállta előtt. 

Nem egyszer hallottam ilyen beszédet: „Ennem 
keríthetem be gyümölcsösömet a nyulak ellen, 
hisz akkor megvenném a termést. Mert nem 
elég ám a kerítést egyszer megcsinálni, hanem 
fönn is kell azt tartani, hogy jókarban maradjon. " 

Ilyen felfogás nem menti fel a gazdát a 
gondatlanság, a hanyagság vádja alól. A nyulak 
ellen nem szükséges a kerités, mert, a mint 
utóbb látni fogjuk, a mellett is betörhetnek a 
nyulak a gyümölcsösbe, de okvetlenül szükséges 
a bekötés, mely ha jó, teljesen megvédi a 
fákat a megrágás ellen. 

A bekötésre nemcsak a tüskés vessző jó, 
hanem épp úgy megteszi a szolgálatot a mák, 
a napraforgó kórója, sőt még a papiros is. 
A papirossal is kísérletet tettem és bevált, 
fáim sértetlenek maradtak. 

Ajánlanak a nyulak ellen mindenféle kenő-
csöket, de mitsem érnek, sőt ha zsiros, olajos 
tartalmúak, miután a héjtól elzárják a levegőt, 
még ártalmasakká is válhatnak. 

Gondoskodásunk mellett is megtörtén-
hetik, hogy egy-egy gyümölcsfánkat megrágják 
a nyulak. Ennek megvizsgálásához azonnal 
fogjunk hozzá, a mint csak az időjárás meg-
engedi, nehogy a sebek kiszáradjanak, mert 
akkor a gyógyítás nehezebb, kétséges, vagy 
éppen eredménytelen. 

Mindenekelőtt nézzük meg, hol és hogyan 
van megrágva a fa. Ha a rágás derékon körös-
körül esik és a fáig hatol, nincs más mentség, 
mint a fát a rágás alatt levágni és ha érdemes, 
a megmaradt törzsből újat nevelni, akár a 
nemes részből való új hajtással, akár pedig 
újbóli beoltással. A vékonyabb törzsüeket lapo-
zással, oldaloltással ; a vastagabbakat a héj alá-
oltással, vagy a hasítással újra beoltjuk. 

Ha a rágás csak a felső héjra terjed, a fát, 
ha időben látunk hozzá, meggyógyíthatjuk. 
A sebet beretva-éles késsel simára lefaragjuk, 
de csak a szinét, azután friss marhatrágyából 
(ganéjból) és agyagból csinált sárral legalább 
egy ujjnyi vastagon bekenjük, hogy a szél s 
a nap a sebet ki ne szárítsa. Ezen kenőcs 
alatt, ha közbe-közbe újonnan kijavítjuk, hogy 
repedések ne legyenek rajta, a seb szépen 
begyógyul. Addig azonban rajta maradjon a 
trágyás agyagburkolat. 

Olykor azonban, hogy időt ne vesztegessünk, 
újra beoltás, vagy gyógyítás helyett czélszerübb 
a fát kiásni, s mással pótolni. 

A hóról tudjuk, hogy a növényeknek a hideg 
ellen védelmet nyújt, s miután trágya-anyagok 
vannak benne, egyszersmind táplálja a földet. 
Mindamellett kárt is okozhat nemcsak a veté-
sekben, ha igen vastag rétegekben fekszik 
rajtuk és elzárja tőlük a levegőt, hanem a 
gyümölcsfákban is. Ha annyira összetorlódik 
a fa körül, hogy részben, vagy egészen koro-
náját is eltemeti, akkor már tör, zúz, ha a 
gazda időben nem segit a bajon. Azzal senki-
sem nyugtassa meg magát, hogy a hó utóbb 
elolvad és a fa megszabadul, mert az olvadó 
hó nem kiméli meg a fát. A hóval elborított 
fákat mentől előbb ki kell szabadítani. 

Ha a hótömeg kárt tett, vagyis derékra 
törte a fát, avagy lehasogatta, eltörte ágait, 
szintén azon kell lennünk, hogy hamar segít-
sünk rajta. A csak meggörbült fákat karóhoz 
kötjük. Ha a törés csak megvan törve, vagyis 
nem egészen letörve, trágyás-agyaggal vastagon 
burkoljuk be a sebet és kössük a fát erős 
karóhoz, úgy, hogy a szél ne ingathassa, mert 
akkor a seb nem forr össze. A lehasított 
ágakkal, ha a törzszsel még összefüggnek, 
hasonlóképpen cselekszünk. A sebet simára 
metsziik, erősen egybekötjük és jól betapaszszuk. 
A megtört ágakat legjobb a törés alatt vissza-
metszeni és a sebet betapasztani. 

A hó által megrongált fákat a sebek gyó-
gyításán kívül meg is kell trágyázni, hogy 
minél előbb forrhassanak be sebeik. 

A hó még az által is veszélyessé válhatik 
a gyümölcsfákra, ha egy-egy helyen olyan 
magasra halmozódik össze, hogy a kerítésen 
át mintegy hidat csinál a nyulaknak, melyek 
azon bemehetnek a kertbe. Ily esetben, ha a 
fák nincsenek bekötve, a kerítés nem nyújt 
védelmet. 

Félelmetes ellensége a gyümölcsfáknak a 
fagy is. Némely évben óriási károkat okoz. 
Ellene a fákat csakis a bekötéssel és némileg 
a bemeszeléssel lehet megvédeni, de csak 
részben, és igen nagy hidegben még úgy sem. 
A bemeszelésnek nemcsak az a czélja, hogy a 
héj alatt tanyázó férgeket megölje, a mohot 
elpusztítsa, a héjat megifjítsa, hanem, miután 
a fehér szín visszaveti a napsugarakat, oltal-
mat nyújt a csalóka napfény ellen. A fákra 
ugyanis legveszedelmesebbek a verőfényes téli 
nappalok, melyek a fát mintegy életre ébresz-
tik, hogy utána a fagyos éjszakák megöljék. 

Ha a háncs meg van feketedve, az ellen 
nincs segítség, ez tökéletes elfagyás ; de ha 
csak rozsdásszinü, akkor még tehetünk kisér-
letet, de csak érdemesebb fajokkal, becsesebb 
fáinkkal, hogy megtartsuk az életnek. Az ilyen 
gyengébb fagy által ért fákat korán tavaszszal 
visszainetszük, trágyás agyaggal vastagon be-
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kenjük és megtrágyázzuk. Ha ezt nem teszszük, 
az ilyen fa elnyomorog egy-két évig, gyenge 
termést is ád, de azután annál rohamosabban 
pusztul el. 

Ha a fának csak a koronája fagyott el, de 
törzse ép, abból új koronát nevelhetünk. 

Mikor csak fagyfoltok mutatkoznak, azokat 
az egészséges részig kivágjuk és a sebet lég-
mentesen elzárjuk. 

A gyümölcsfák téli ellenségei közé soroz-
hatjuk mindazon férgeket, melyek a télre a 
fán ütik föl tanyájukat s ott vesztegelnek, 
hogy a mint a fakadás megindul, neki eshes-
senek a rügyeknek, utóbb a leveleknek és 
virágoknak. Ilyen a gyűrűs pohók (Gastropacha 
neustria), mely télre gyűrűalakban rakja le 
tojásait a vesszőkre és a hernyók már kora 
tavaszszal kelnek ki. A „gyűrűs" vesszőket 
hernyózó ollóval télen leszedjük. Az egyenetlen 
gyapjas pille (Ocnera dispar) a fa törzsére, vasta-
gabb ágaira rakja tojásait és azokat rozsdás-
sárga, a taplóhoz hasonló gyapottal vonja be. 
A szembetűnő taplószerű peterakásokat leka-
parjuk és elégetjük, nehogy fakadáskor a her-
nyók lekopaszszák fáinkat, mert mindennek 
nekiállanak, a mi csak megehető. A kis téli 
araszoló (Cheimatobia brumata), vagy dérlepke 
óvadékait szintén szemmel kell tartani, mert 
hernyói már a melegülő tavaszszal megkezdik 
a pusztítást. Ezek ellen legjobb védelem, ha 
már őszkor a fák derekára enyves gyűrűket 
kötünk, hogy a nőstény a felmászáskor, mert 
repülni nem tud, odaragadjon. 

A vértetü pusztítására, mely ugyan nemcsak 
téli, hanem állandó ellenség, a hol tanyát üt, 
a téli időszak legalkalmasabb, mert a lomb-
talan fán azonnal szembe tűnik és könnyebb 
is akkor a Nessler-féle irtószerrel pusztítani, 
melylyel az ellepett részeket bedörzsöljük, 
illetőleg bekenjük és a gyenge hajtásokat be-
permetezzük. 

A gyümölcsfák téli ellenségei közzé számít-
hatjuk még az ónos esőt is, kivált ha sokáig 
olvadatlanul marad a kérgen és ezzel akadá-
lyozza a fa légzését, minek következtében a 
kéreg lehámlik. Ez ellen a szabadon álló nagy 
fákat megvédeni úgyszólván lehetetlen ; de 
annyit mégis tehetünk, hogy a törzsön és a 
vastagabb ágakon a jégkérget gyenge kéz-
ütésekkel megrepesztjük. 

Végre, a mint már czikkem bekezdésén 
érintettem, a gyümölcsfának legnagyobb ellen-
sége és pedig nemcsak a téli, hanem minden 
évszakban, a gondatlan gazda, a ki nem nyúj t 
fáinak mindenkor segítséget, a mikor csak 
szükségük van reá. 

(.Sárosfa.) Zádor Gyula. 

A tengeri termelése. 
(Gyakorlati tanítás az önálló gazd. ismétlő iskola 

II. éves fiúnövendékeinél.) 

Kedves Gyermekek ! 
A múlt szerdán a gabonaféle növényekről 

tanultunk sok szép, jó és hasznos tudnivalót 
I és azt mondottuk, hogy a gabonaféle növények 

termesztése minden kis- és nagygazdára nézve 
fölötte fontos, még pedig azért, mert ezek a 
növények aránylag a leghosszabb munka mellett 
a legnagyobb hasznot hozzák a gazdának. 

A mai napon a tengeri termelésről fogok 
nektek egyet-mást elmondani, oly dolgokat, 
melyeknek ismerete és tudása minden gazdára 
nézve kívánatos. Elmondom azt, hogy miként 
termelje a gazda a kukoriczát úgy, hogy 
fáradságának jutalmát a nagy- és jóminőségü 
termésben lelje. 

Ne higyjétek kedves gyermekek, hogy ma, a 
XX-ik században is úgy kell gazdálkodni, 
mint a hogy öregapátok gazdálkodott volt a 
régi jó időben, akkor, a midőn a föld bőtermő 
ereje és nem a gazda okszerű munkálkodása 
jutalmazta a gazdálkodót. A mai nyomasztó 
viszonyok között kell, hogy körültekintők legye-
tek, kell, hogy minden kínálkozó alkalmat, 
mely javatokra szolgál s boldogulástokat elő-
mozdíthatja, megragadjátok ; kell, hogy ebbe 
az iskolába, a mely csak tiértetek lett e város-
ban létesítve, szorgalmasan járjatok s mindent, 
a mit i t t halltok, jól szivetekbe véssétek, hogy 
maradandó alapot : tőkét létesítsetek, a mely 
bő kamatokat kell, hogy nyújtson a jövőben 
úgy nektek, mint leendő családotoknak. 

Kedves gyermekek ! A magyar gazdára nézve 
a tengeri vagy kukoricza, a szalmás gabonaféle 
növények után a legfontosabb teimény. Részint 
emberi eledelül — mint csemegét de főleg o o 
állatok takarmányozására használjuk. 

Ugy mint a búzának ennek is igen sok 
félesége van, a melyek részint a csövek nagy-
ságára, részint a szemek alakjára és színére 
egymástól lényegesen eltérnek. Általában az 
összes tengeriféléket két nagy csoportra osztjuk, 
ú. m. puha és kemény magvuakra. A szemek 
alakja szerint megkülönböztetünk gömbölyű, 
hosszúkás és lófogú kukoriczát. Szinre nézve 
a szemek lehetnek : fehér, fekete, sárga, 
narancs, piros és tarka szinüek. Az érés idejét 
tekintve van korai és késői tengeri. A koraiak 
közül leginkább termesztik a sárga szinű és 
apró szemű székely tengerit, a kicsiny rövid 
csövű és apró sárga magú csinkvantinó-, továbbá 
a narancs-piros szinű pignoletto tengerit, mely 
utóbbi kettő Olaszországból veszi eredetét. 

A későn érők közül főleg a hosszú csövű és. 
nagy magú magyar, valamint a hosszú és lapos 
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szemű, úgynevezet lófogú tengerit termesztik. 
Csemegének pedig az ú. n. csemege tengerit, 
a mely szinre nézve különböző lebet ugyan, 
de mindegyik megegyezik abban, hogy sokáig 
zsenge marad és édes izü, miért is úgy sütve, 
mint főve kedves eledelül szolgál. 

Mindmegannyi tengeri fajtának rossz tulaj-
donsága az, hogy hamar elfajtázik. Azalatt azt 
értjük, hogy bárhonnan hozatjuk is a mag-
tengerit. ha több izben termeljük egy és ugyan-
azon fajtát, az a szomszéd földeken termelt 
tengeri fajtához hasonló lesz. mert azokkal 
kereszteződik vagyis majdnem ugyanolyan ten-
gerit nyerünk, mint a milyet annak előtte 
termeltünk. 

A tengerinek ezen rossz tulajdonsága ellen 
csak úgy védekezhetik a gazda, hogy gyak-
rabban hozat ugyanegy fajta tiszta magot és azt 
termeli, vagyis az eredeti vetőmagot felfrissíti. 

Miért fontos termény a tengeri ?, 
Hány nagy csoportra osztjuk a tengeriféléket? 
Milyenek lehetnek a tengeri szemek alak és 

szinre nézve ? 
Hány féle a tengeri érésre nézve? 
A korai fajták közül melyeket termesztik 

leginkább hazánkban ? 
Hát a kései fajták közül ? 
Milyen jó tulajdonsága van a csemege ten-

gerinek ? 
Elfajtázik-e a tengeri s mi annak az oka? 
Mit kell tennie a gazdának ha tengerije el-

fajtázott ? 

A tengeri majdnem mindenütt megterem, 
kivéve az északi zord vidékeket. Általában azt 
mondhatjuk, hogy ott, a hol a szőlő beérik, 
ott a tengeri is beérik. A talajban sem igen 
válogatós, innen van az, hogy úgy a nagy 
Alföldön, mint a Nyírségben is termesztik. A 
fő dolog az. hogy jól megválogassuk azt a 
növényt, mely után a tengerit termeszteni 
akarjuk. (Előnövény.) 

Ti például Pali mi után vetettétek a kuko-
riczát? (Felelet: kiszántott luczerna után.) Ide 
figyeljetek! Megmondom nektek, mi után vesse 
a gazda a tengerit, ha jó termésre akar szá-
mítani. Szokták őszi vagy tavaszi gabona után, 
lóhere és luczerna után, de különösen a gyep-
törés az, melyet a tengeri kiválóan szeret. De 
nem elég ám azt tudni, hogy mi után vessük 
a tengerit, a talajnak okszerű megmunkálását 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert a 
milyen fontos volt az elővetemény megválasz-
tása, épp oly fontos a talajnak jó megmun-
kálása is. 

A szerint, hogy milyen növény után vetjük 
a kukoriczát, a szerint változik a talajnak a 

megmunkálása is. Ha őszi gabona után veti a 
gazda, első dolga legyen, hogy a gabona leara-
tása után a tarlót sekélyen feltörje és meg-
boronálja. 

Hogy miért kell a tarlót sekélyen feltörni 
és utána boronálni, azt már tudjuk. Mondd el 
csak Fali? (Felelet: A tarlöt azért szántjuk 
meg sekélyen és boronáljuk, hogy a tarló és 
a növény gyökérmaradványai minél hamarább 
elkorhadjanak, a gyommagvak pedig a vékony 
földtakaró alatt minél előbb kikeljenek, a 
mikor is a következő szántás alkalmával azok 
gyökeresen elpusztíthatok.) 

Ugy van. Mikor a gyommagvak kikeltek, 
a földet őszszel jó mélyen megszántjuk az ort. 
hogy az alsó nyers földet, mely most felül 
került, a fagy jól átjárja, megporhanyítsa, s 
ez által a talajban levő növényi tápanyagok 
feloldását előmozdítsa. Azonkívül a föld az 
őszi esőktől, télen a leesett hótól, mely 
tavaszszal felolvad, annyi nedve-séget szív 
magába, hogy nyáron, a nagy szárazságban is 
bőven jut belőle a kukoricza töveknek, a 
mikor is nemcsak a kukoricza szára, de a 
rajta levő csövek is nagyobbra nőnek. Pedig 
lássátok kedves gyermekek, hány gazda van 
olyan, különösen itt a Nyiren, kik az őszi mély 
szántásban nem részesítik a földet, hanem ott 
hagyják a tarlót és csak tavaszszal fognak a 
szántási munkához. Tehát az őszi mély szántást, 
majd ha ti gazdálkodtok apátok örökén, soha 
el ne mulaszszátok, mert azt tartják a tanult, 
tapasztalt és jó gazdák, hogy az őszi szántás 
felér egy fél trágyázással. Ha ilyen földet 
tavaszszal megnézünk, azt látjuk, hogy hiába 
nem boronáltuk azt őszszel, úgy elsimultak rajta 
a göröngyök, hogy nyomukat sem látni rajta. 

Tavaszszal pedig, a midőn már a gyomok 
mutatkozni kezdenek, nekiereszt a gazda egy 
boronát, s jól megboronálja földjét. 

Ha pedig lóhere, luczerna után, avagy gyep-
törésbe vetjük a kukoriczát, akkor követ-
kezőleg készítjük el a talajt : őszszel sekélyen 
felszántjuk és utána megboronáljuk a tarlót, 
gyepet ; azután egy pár hétre pedig jó mélyen 
megszántjuk. Tavaszszal vetés előtt egy erős, 
lehetőleg mély boronálást (fogasolást) kap a 
föld. .Jól jegyezzétek meg fiúk, hogy az őszi 
mély szántást soha sem kell boronálni, majd 
elvégzi a téli fagy a göröngyök porhanyítását, 
boronálás után azonban ott, a hol szükséges, 
hengerrel is megjárathatjuk a földet. Miután 
a tengeri csak jó erőben levő földben fog 
kielégítő termést hozni a gazdának, a talajt 
a tengeri alá meg kell trágyázni j és pedig 
legjobb erre a szarvasmarha trágya. Trágyázni 
legczélszerűbb őszszel a mély szántás előtt, 
esetleg télen által is. A gazda tehát akkor 
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fogja a trágyát kihordani, mikor legjobban 
ráér. Hogy miként kell a trágyázást végezni, 
azt már tavaly tanultátok. 

Megterem-e mindenütt a kukoricza (tengeri) ? 
A talajban válogatós-e a tengeri? 
Mely növények után szokták a tengerit vetni ? 
Hogyan készítjük el a talajt, ha őszi gabona 

után vetjük a tengerit ? 
Mi-írt kell a tarlót sekélyen szántani és 

utána boronálni ? 
Miért nem szabad az őszi mély szántásnak 

elmaradnia ? 
Milyen művelést adunk a földnek vetés előtt ? 
Hogyan készítjük el a talajt ha lóhere, 

luezerna. vagy gyeptörésbe vetjük a kukoriczát? 
Miért nem kell az őszi mély szántást meg-

boronálni ? 
Miért jó megtrágyázni a tengeri földet? 

A gabonaféléknél elmondottam, hogy a 
vetésnek egyik legfontosabb tényezője a jó 
vetőmag. Valamint ott is, úgy itt is mindig a 
legjavát a vetőmagnak kell felhasználnunk. 

Mondd csak Pali, a tengeri csőnek melyik 
részén vannak a legszebb szemek ? (Felelet : a 
közepén.) No lássátok, vetésre mindig lehetőleg 
a cső közepéből való magvakat használjuk fel, 
a két végét a csőnek letörjük és azt a jószág-
gal felétetjük. Nem szabad a vetőmagnak valót 
kis csőről szedni, hanem erre a czélra a tel-
jesen benőtt, jól kifeljődött és beérett csöveket 
válaszszuk ki. Ha a tengerit morzsolószéken 
morzsoljuk le, akkor sok tengeriszem meg-
sérül és vetésre alkalmatlanná lesz, azért a 
vetőmagnak valót lehetőleg kézzel kell lemor-
zsolni. Hogy tiszta legyen a vetőmag, a 
lemorzsolt tengerit szelelő rostán bocsátjuk át. 
Meg kell vizsgálni a mag csiraképességét is, 
úgy, mint azt a gabonaféléknél elmondottuk. 

Magát a vetést sein korán, sem későre 
halasztani nem szabad ; mert ha korán vetjük 
el a tengerit, a netalán bekövetkező kései 
tavaszi fagyok vetésünket tönkre tehetik : ha 
pedig túlkésőn vetünk, a tengeri nem fog 
beérni s a termés minőségében tetemes kárt 
szenved. 

Azért ott, a hol az utófagyok, a kései 
fagyok gyakoriak, április végén, vagy május 
elején, másutt már márczius végén, vagy április 
elején vessük a kukoriczát. 

Vetni különféleképen szoktak a gazdák : 
1-ör kapa után fészekbe, (ez lassú munka); 
2-or eke után, mikor a tengeri fajták szerint 
minden 3-ik vagy 4-ik barázdába vetik a 
magot, (vigyázzunk, hogy mélyen ne kerüljön 
a mag) ; 3-or kézzel szórva, s utána boronálva ; 
4-szer vetőgéppel sorba, mikor is a sorok 

J 
egymástóli távolsága a tengeri fajták szerint : 
40—70 cm. lehet. 

A mi a vetőmag mennyiségét illeti, i t t is 
ugyanazon szempontok veendők figyelembe, a 

, melyeket a gabonaféléknél hangsúlyoztam. 
Minél kedvezőbb az időjárás, minél termé-

kenyebb és jobban megmunkált a talaj, minél 
nagyobb csiraképességű a vetőmag, annál 

j kevesebbet, ellenkezőleg, annál többet kell 
belőle vetni. Sok függ még a vetőmag nagy-
ságától is, apróbb szeműből kevesebbet, nagyobb 

J szeműből többet kell vetni. Általában a fészekbe 
! való vetéshez kell egy kat. holdra: 10 14 

kgr., soros vetéshez 12—20 kgr. 

Mit kell megjegyeznünk a vetőmagról ? 
Miért jó a vetőmagnak valót kézzel lemor-

! zsolni ? 
Hogyan tisztítjuk meg a vetőmagot? 
Miért kell megvizsgálni a vetőmagot, annak 

csiraképességét ? 
Mikor vetik a kukoriczát ott, hol a tavaszi 

fagyok gyakoriabbak ? 
Mikor vetik a kukoriczát, ha a fagyoktól 

nem kell tartani ? 
Miért ti"m szabad nagyon későre halasztani 

a vetést ? 
Hányféleképen vetik a kukoriczát? 
Milyen távolságra essenek a sorok egy-

mástól ? 
Mitől függ a vetőmag mennyisége? 
Hány kgr. vetőmag kell egy kat. holdra, 

ha fészekbe vetjük a tengerit? 
Hány klgr. kell belőle, ha vetőgéppel 

vetjük el? 

Vetés után a talajt meg kell boronálni. 
Sokan vetés után a talajt meg is hengerezik, 
a mikor a talaj összenyomódik és a talajban 
levő apró hajszálcsövecskék az altalaj nedves-
ségét a feltalajba szállítják. De ne feledjük 
el azt, hogy az ilyen összenyomódott talaj 
hamar megcserepesedhetik, különösen akkor, 
ha a hengerezés után erős záporesők követ-
keznek. Az ilyen megcserepesedett talajban a 
kicsirázott mag nem tud kikelni s ha kellő 
idejében nem segítünk rajta, a vetőmag nagy 
része ott pusztul el a talajban s vetésünk 
ritka lesz. 

Ilyenkor első dolga legyen a gazdának, 
hogy a talajt megboronálja. 

Mikor a vetés zöldülni kezd úgy, hogy a 
tengerisorok meglátszanak, a tengeri földet 
megkapáljuk. A kapálás történhet kézzel vagy 
fogatos erővel, utóbbi eljárás ott, hol a tengeri 
sorba volt vetve s a hol sokat termelünk s a 
kézi munkaerő drága. A fogatos erővel való 
megmunkálást ma már nemcsak a nagybir-
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tokosok, hanem a kisgazdák is mindjobban 
alkalmazzák. 

Két-három hét múlva, mikor a tengeri 
körülbelül egy arasznyira megnőtt s a fönd 
elgyomosodott, akkor másodszor kapáljuk meg 
a kukoriczát s egyúttal megritkítjuk úgy, 
hogy egy-egy fészekben egy, legfeljebb két 
tövet hagyunk, a többit kihúzgáljuk. Ha vető-
géppel vetettünk, a tengeri fajtához képest 
40—60 cm. távolságra hagyunk egy-egy tövet. 

Midőn a tengeri körülbelül V2 méter ma-
gasra nőtt s a sorok között a gyom újra 
mutatkozik, a tengeri földet 3.-szor kapáljuk 
meg, illetve a tövekre felhúzzuk a földet, 
mit töltögetésnek nevezünk. Ugyanakkor a 
tengeri fattyúhajtásait - mert úgyis csak 
hasztalanul szívják el a táplálékot — tövestül 
eltávolítjuk. 

Ha netalán a háromszori kapálás után is a 
föld még nagyon gyomos lenne, a gazda ne 
sajnálja az időt és fáradságot, hanem kapálja 
meg 4,-szer is a tengeri földet. ö O 

Sokan a tengeri beéredését siettetik azáltal, 
hogy a legfelsőbb cső felett a tengeri szárát 
elvágják. De ezt csak akkor szabad megtenni, 
mikor a cső selyme már barnulni kezd ; mert 
ha hamarább vágjuk el a tengeri szárát, 
könnyen megtörténik, hogy a tengeri fejletlen 
marad és a szemek lassan, vagy egyáltalában 
nem érnek be, a minek megint csak a gazda 
vallja kárát. 

Miért kell a vetés után a talajt meg-
boronálni ? 

Mikor szokták a talajt vetés után meg-
hengerezni ? 

Miért kell a megcserepesedett földet meg-
boronálni ? 

Mikor kapáljuk meg a tengeri földet először':' 
Mikor kapáljunk másodszor ? 
Miért kell a tengeri töveket megritkítani? 
Mikor töltögetjük meg a tengerit? 
Miért kell a fattyúhajtásokat tövestül kisza-

kítani ? 
Mikor kell negyedszer is megkapálni a 

tengeri földet? 
Mikor szabad a legfelső cső felett a tengeri 

szárát levágni ? 

Most már nincs egyéb dolgunk, mint hogy 
bevárjuk a tengeri érését s azután hozzá-
látunk a törés munkájához. Mikor a szár és 
a csövet takaró levelek jól megszáradtak és 
megsárgultak s a tengeri közt járva szinte 
susog a levél, megnézzük, hogy vájjon a cső 
selyme megfeketedett-e már, megnézzük a sze-
meket is, hogy megszinesedtek-e és kemények-e 
már s ha igen, úgy hozzáfoghatunk a töréshez. 

A tengeri törést vide'kenkint több féleképen 
eszközlik. Egyik helyen a száron fosztják ki 
és tisztán törik le, másutt csuhástul törik és 
kupaczokba rakva a földön fosztják meg, vagy 
a mint itt nálunk is csinálják, letörik csuhás-
tól, haza viszik és otthon fedél alatt víg 
nótázás mellett fosztják meg. Mind e három 
eljárás jó, csak a legutóbbinál arra kell 
ügyelni, hogy soha többet ne vigyünk haza, 
mint a mennyit aznap este megtudunk fosz-
tani. Igen sok helyen láttam, hogy sokszor 
napokig ott feküdt a tengeri a kamarában és 
senki sem gondolt a fosztásra. Es mit gon-
doltok fiúk mi történt vele ? (Felelet : elrom-
lott, megfülledt.) Ugy van. Elromlott pedig 
azért, mert a tengeri, mikor letörik, még nem 
teljesen száraz, s ha vastagon rakjuk egy 
helyre, úgy átmelegszik és megfülled, meg-
dohosodik. Az ilyen mag pedig vetésre nem 
jó, mert csiraképességének nagy részét el-
vesztette. 

A megfosztott tengerit mert még ned-
ves — lemorzsolni nem lehet, s addig hogy 
meg ne romolják — száraz, szellős helyre 
kell eltenni. 

A kisgazda, kinek kicsi a termése, koszorúba 
fonja és a padlás gerendájára felaggatja, vagy 
pedig a padláson vékonyan elteregeti a tengerit, 
s hogy át ne melegedjék és meg ne romoljon, 

; időnkint megforgatja. Vagyonosabb gazda, 
kinek góréja van, abba helyezi el a tengerit. 
Itt is vigyázni kell arra, hogy a tengeri meg 
ne fülledjen s azért időnkint különösen 
ha a góré a rendes méretnél szélesebb — a 
tengerit szintén át kell forgatni. 

Ha a tengeri kiszáradt — a mi rendesen 
márczius hóban szokott bekövetkezni — akkor 
lemorzsoljuk. Mondjad Kovács János, ti 
hogy szoktátok a tengerit odahaza lemor-
zsolni? (Felelet: kézzel.) 

Lássátok fiúk a kézzel való morzsolás igen 
jó, de lassú munka, azért ma a nagyobb 
gazdák általában géppel morzsolják a kuko-
riczát. Ezek a gépek többfélék : van olyan, 
melyet kézzel hajtanak, olyan, melyet ló húz 
és végül olyan is van, melyet gőzerő hajt. 

Igaz, hogy ezen gépek sokat morzsolnak le 
egy nap alatt, de mivel mindegyik a szemet 
többé-kevésbbé megsérti, azt vetésre használni 
nem lehet, azért a vetőmagnak valót mivel 
kell mindig lemorzsolni ? (Felelet : kézzel.) 

A lemorzsolt tengerit', hogy tiszta legyen, 
átrostáljuk és, mert most már tökéletesen 
száraz, a padláson vagy a magtárban vékonyan 
elteregetjük és, hogy át ne melegedjék, min-
den héten 1 — 2-szer átforgatjuk. Csak ha 
tökéletesen kiszáradt, szabad zsákokba szedni, 
illetve nagyobb rakásba hányni. 
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Miután az időjárás s a talaj minősége és 
megmunkálása a termés nagyságát nagyban 
befolyásolják, a termés hozama különféle 
lehet. Átlag egy kat. holdon megterem 
14—24 hl. szemes tengeri. Ha pedig ] hl. 
szemes tengerit megmázsálunk, annak súlya 
70 80 kgr. lehet. 

Mikor érett a kukoricza a töréshez? 
Hányféleképen törik a tengerit? 
Miért czélszerü a tengerit otthon este meg-

fosztani ? 
Hol tartjuk a megfosztott tengerit ? 
Miért kell a padláson elteregetett és góré-

ban eltett tengerit időnkint megforgatni? 
Melyik hónapban lehet a tengerit lemor-

zsolni ? 
Hányféleképen morzsolják a tengerit ? 
Miért nem szabad a vetőmagnak valót 

géppel lemorzsolni ? 
Miért nem lehet a lemorzsolt tengerit azon-

nal zsákba szedni? 
Hány hl. szemes tengeri terem átlag egy 

kat. hold földön? 
Hány kgrt. nyom 1 hl. tengeri? 
Vegyétek elő a jegyzetet! (A tanító a leg-

fontosabb adatokat feljegyezteti a gyerme-
kekkel.) 

(Nyírbátor.) Katnmel Ferencz. 

A répalevél mint takarmány. 
Különösen takarmányban nem bővelkedő 

években gyakran felvetődik e kérdés, lehet-e 
a répalevelet a répával bevetett tábláról le-
szedni és föltakarmányozni, a nélkül, hogy 
azzal a répa várható termését a levelek elsze-
dése által csök kentenők. 

Föltéve, hogy a répaszedés idejétől már nem 
járunk messze, vagyis olyan állapotban van 
már a répa, a mikor annak növése befejezett-
nek mondható, anyagában már nem növekszik 
és mi annak szedésével csak azért várunk, 
mert az úgynevezett érési stádium az anyag-
szaporodásnak a minimumra szállta daczára 
még nem állt be, a répát leveleinek nagy 
részétől minden baj nélkül megfoszthatjuk és 
azokat takarmányozásra használhatjuk föl. 

Ezt megtehetjük, ha a szükség parancsolja. 
Több okból kifolyólag azonban olyan eljárás-
nak tartom ezt, melyet csak igen kivételes 
esetben ajánlanék. 

Nem ajánlanám nevezetesen azért, mert azt 
az állapotot fölismerni, a mikor a tápanyag 
fölvétel a minimumra szállt, igen nehéz és 
mindig rizikóval jár. Ez egy esetben a szedést 
megelőzőleg egy héttel, máskor azt megelőző-
leg már két héttel beállhat, sőt még előbb is. 

Függ ez pedig attól, hogy minő volt az idő-
járás a vegetáczió alatt és milyen nedves a 
talaj akkor, a mikor a répalevelek szedését 
megkezdeni óhajtjuk. Ha a vegetáczió folya-
mán annyi nedvességet kapott a répa, hogy 
kifejlődhetett és csak az utolsó 4—6 hétben 
lépett föl a szárazság, nagy a valószínűség, 
hogy a répa növését befejezte, s ezért levelei-
nek mintegy kétharmadától megfoszthatjuk a 
szedés előtt mintegy 2—4 héttel. 

Azonban ekkor is ki lehetünk téve annak, 
hogy az első nagyobb eső után a répa űj 
levelek képzéséhez kezd, a mi anyagfölhaszná-
lással jár. Tekintetbe véve az előre haladott 
időt, ez föltétlenül a termés rovására megy, 
a mi különösen akkor állhat be könnyen, ha 
a kelleténél több levelet és korán szedtünk le. 

Tekintettel arra, hogy a helyes időpont, a 
mikor a levélszedés megkezdhető, csak nehezen 
állapítható meg, hogy a leszedhető levelek 
mennyiségét megjelölni bajos és hogy végül a 
szedés a mellett, hogy aránylag sok pénzbe 
kerül, a répatermésre káros következmények-
kel járhat, a répalevelek szedését és föltakar-
mányozását, mielőtt a termés behordatnék, nem 
tartom ajánlatosnak. 

Sokszor azonban nem arról van SZÍJ, hogy 
a répatermés kiszedése előtt szedessék a répa-
levél takarmányozási czélokra, hanem az a 
kérdés, hogy a répaszedés befejezte után a 
répalevél mennyiben használható föl takarmá-
nyozásra és minő takarmányt szolgáltat ? 

Más annak az értéke, ha a bevermelés által 
konzerváltatott és más, ha friss állapotban kell 
hogy takarmányul szolgáljon. Ez alkalommal 
csak az utóbbi esetről fogok szólani, mert 
hiszen a kisgazda ritkán termelhet annyi répát, 
hogy a bevermeléshez szükséges mennyiség 
felett rendelkezhetnék. 

A répalevélről nem mondhatjuk azt, hogy 
nagyon megvetendő takarmányt képez, hiszen 
1 7 % fehérjét, 0*2°/0 zsírt és 4-67» nitrogén-
mentes kivonatot tartalmaz, csak az a nagy 
hibája, hogy nagy a víztartalma és friss álla-
potban sok oxálsavat (sóskasavat) tartalmaz, 
a mely száraz-anyag tartalmának 10%-át is 
teheti és károsau hat a szervezetre. Károsan 
hat a vesékre és az agyra, gyöngíti a szív-
izmokat és a csontozatot, ha az állatok hosz-
szabb időn át nagyobb mennyiségben kapnak 
friss répalevelet. Ha csak rövidebb ideig ugyan, 
de a kelleténél többet adunk belőlük a mar-
háknak, makacs hasmenés és ezzel párosuló 
lesoványodás szokott beállani, miért is a friss 
répalevél etetésénél ismétlem — nagy körül-
tekintéssel kell eljárni. A mennyire az kivihető, 
ki kell válogatni a rothadt leveleket. Az egész-
séges leveleket kint a répaföldön apró kupa-
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czokba rakjuk és ott hagyjuk vagy egy héten 
át. hogv szikkadjanak, azután behordhatjuk és 
szalmával vagy polyvával keverten feltakar-
mányozhatjuk. 

A szikkadási (felszáradási) idő alatt nemcsak 
víztartalmuk nagy részét vesztik el a répa-
levelek, hanem jelentékeny részét az oly káro-
san ható sóskasavnak is, a mely egy felbom-
lási proczessuson menvén át, részben eltűnik. 

-Vagyon természetes, hogy ily eljárás mellett 
könnyen megeshetik, miszerint valami tartósabb 
rossz időjárás beállta esetén a répalevelek kint 
vesznek a földön, de más eljárás nem lévén, 
a mely a répalevél káros anyagtartalmát csök-
kentené, ezt vagyunk kénytelenek követni, ha 
azokat föltak ármány ózni kivánjuk. Ugyanezen 
eljárás követendő akkor is, ha a kisgazda 
valamely gyár részére czukorrépát termel és a 
czukorrépa leveleit a répafejekkel egyszerre 
akarja friss állapotban föltakarmányozni. 

De még ilyen eljárás mellett is, erősen vem-
hes teheneknek és növendékállatoknak répa-
fejet levelestül egyáltalán nem szabad adni. 

('Magyar-Óvár.) K. Hugó. 

A szibatermesztésről. 
Sok gazda emlékszik még a hatvanas évek 

szilvaterméseire, a mikor nálunk is nagyobb 
földterületeket szántak szilvásoknak, míg aztán, 
a mikor a gabona ára felment, ásóval, fejszé-
vel neki rontottak a gazdák a gazdagon fizető o o o 
szilvafáknak. Halomra hulltak a zöldelő szilva-
fák, mert a gazda több jusst tulajdonított a 
kalászos növényeknek. Azóta a talaj már vesz-
tett termőképességéből. A szántóföld erejét a 
folytonos hu-ználat kimerítette, majd a gabona-
árak is csökkentek s így sokan vaunak olyanok, 
a kik a hatvanas évek szilvaterméseire sóhajtva 
gondolnak, és szomorúan hangoztatják: „Bár 
megvolnának azok a szilvafák!" 

Mikor 1871-ben Francziaország háborút 
viselt, az öt milliárd frank hadiköltség egy részét 
a szilvatermésből fizette ki. De manapság 
is, a ki Lyon, Paris és Bordeaux városok 
piac?i forgalmát szemügyre veszi, nem kis 
meglepetéssel látja, hogy a reineclaudeok és 
mirabella szilvafajok oly nagy összegeket kép-
viselnek. Hazánkban, a hol a talaj és éghajlat 
kedvez a szilvatermésnek, éppen úgy mint 
Francziaországban és a szilvatermesztés fontos-
sága már beigazolódott, a szilvatermelés jöve-
delme évről-évre csak azért csökken, mert 
kicsiny a szilvatermelők száma. 

A szilvát sokféleképen lehet értékesíteni. 
Nyers állapotban, melyből nálunk különösen a 
főváros fogyaszt sokat, szépen lehet csoma-

golni, különösen hordócskákban, melybe 
I szorosan rakjuk el a" gyümölcsöt, megint csak 
1 szorosan helyezzük el fölötte a hordócska 
! födelét. Az aszalása is jövedelmező. Az aszalt 
: szilva nemzetközi fogyasztási czikk s évről-
I évre jobban, meg jobban keresik a nagy-

városok piaczain. Az íz vagy lekvárfőzés 
révén is sok pénzt lehet szerezni a szilvával, 

j majd meg a pálinkafőzésnél is fontos szerepet 
játszik. 

Bőtermést inkább a hegyes vidéken lakó 
szilvásgazdák várhatnak, a bol a szilva alulról, 

! fölülről egyenletesen kapja a nedvességet, 
! azaz : hegyvidéken a lecsapódások eső és 

harmat alakjában gyakoriabbak. A folyóvizek 
mentén levő szilvafák is jól díszlenek, azért 

! lehet a régi könyvekben, sőt novellákban is 
! olvasni, hogy „a szilvafa szerelmes lett a 

csörgedező patak mormolásába," mely lapi-
dáris elavúlt stilus nem jelenthetett mást, 

! minthogy a szilvafa a nedvességet nem nélkü-
lözheti. 

Mikor arról szólunk, hogy a szilvafa szereti 
a nedvességet, azt sem szabad elhallgatnom, 
hogy a túlságos nedvesség mellett a vegetáció, 
főleg őszszel. sokáig elhúzódik, a hajtások 
nem érnek be, minek aztán az a következ-
ménye, hogy a szilvafák hamar elfagynak. 

G inet, a híres franczia gazdász nagy fontos-
ságot tulajdonít a nedvességnek. De maguk a 
szilvatermelők idehaza is tapasztalták ezen 
elv igazát, így az Alföldön, hol az éghajlat 
annyira szélsőséges, melynek következtében 
nyáron át sokszor hetekig nincs esőzés ; ily 
helyen aztán nem igen válik be a szilvatermés, 
mert a míg bőtermést csak minden 4—5 évben 
várhatunk, addig ez az évi haszon nem fedi 
azokat a kamatokat, melyeket más növény 
termelésével biztosan kaptunk volna. Nálunk 
Trencsén, Szatmár, Bereg, Máramaros, Besz-
tercze-Naszód, Sáros. Nyitra, Arad, Pozsony-
megyékben eddig nagyon jól bevált a szilvafa 
tenyésztése, de azért a Dunántúlban is lehetne 
sikerrel tenyészteni ezen hasznos gyümölcsöt. 

A szilva, mint már mondtam, hazánk tala-
jában hol kellő nedvesség van, mindenütt ter-
meszthető. Azt mondhatni, hogy a szilva a 
talaj iránt nem nagyon igényes, csak a kavicsos 
és törmelékes talajban pusztul el hamar. 

Ha magról ültetjük a szilvát, tanácsos 
elvetés előtt a magokat 14—15 napig meszes 
vízben áztatni, azután homokba rétegezziik, 
halomba rakjuk, trágyalével megöntözzük és 
legalább 1 dem. vastagon trágyával befödjük. 
Tavaszszal mihelyt kicsiráznak, azonnal elül-
tetjük a fákat. Ha őszkor vetjük el a magokat, 
akkor a sorokat tanácsos jó vastagon trágyá-
val betakarni. 
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A szaporítás a gyöksarjakról is történhetik 
s megjegyzendő, hogy gyöksarjakat csak 
idősebb fák adnak. Ha gyöksarjakról szapo-
rítjuk, akkor a tollszámyi vastagságuakat a 
földből kiássuk és szárukban visszametszük, a 
mint mondani szokás, eliskoláztatjuk. Ha az 
anyafák mellett évekig ott hagyjuk a gyök-
sarjakat, akkor azokat minden évben gondo-
san kell trágyázni, mert a gyöksarjak túlságos 
sok tápanyagot vonnak el a talajból s nem 
trágyázás esetén az anyafák sínylődnének. 

A oltás általi szaporítás a legajánlatosabb, 
mert így a gyümölcs sokkal nagyobb és kiné-
zésre, ízre nézve is jobb lesz, a mellett a fa 
hamarább is hoz gyümölcsöt. Alanyúl szolgál 
— főleg törpe fának — a kökény. Jó 
alany a vörös, vagy sárga szilva, a duránczi. 
Az oltást jobb szilvafajokban végezni, mert a 
kökénybe való oltás rövid életű. 

A beszterczei szilva, mely nem ok nélkül a leg-
becsesebb szilvafajtánk, ott tenyészik jól, hol a 
csapadék bő, az éjjelek hűvösek, a nappalok 
melegek, a talaj meszes s déli fekvésű. 

Oltani tanácsos a Mirabellára, mert ez 
jobban állja a híves időjárást, míg a beszter-
czei szilva a fagyok iránt érzékeny. Különben 
több jó szilvafajtákat válogathatunk, mint a 
Heart wis-sárga, Viktoria, Mirke, Muskotály, 
Majlandi, Perdrigon, Monfort stb. Aszalásra 
a legjobb a Viktoria, Decaisne, Muskotály, 
beszterczei. 

Szilvafát lehet ültetni a szántóföldre is ; 
nem kell attól félni, hogy a vetemények az 
árnj éktól szenvednek. Ha a szántóföldre 
ültetjük ki és más veteményt is akarunk ott 
tenyészteni, akkor a szilvafát 20 méteres sorok-
ban ültetjük. Boszniában, a hol a szilvásoknak 
külön talajt szánnak, a fák egymástóli távol-
sága 5—6 m., ez az ültetési mód a mi hegy-
vidékeinken is széltében-hosszában ismeretes. 

A szilvafát ki ültetése után is kell gondozni, 
a koronát időnkint ritkítani kell. A ritkított 
koronájú szilvafára a világosság behatol, s 
így a termőrügyek jobban képződhetnek. A 
szilvafa vezérágát idejében le kell vágni, s 
akkor a korona nem fog a magasba nyúlni, 
a fa jobban terem s nem vet oly árnyékot a 
körülötte levő veteményekre. 

A szilvafának számos ellensége is van. Az 
állatországból a galagonya özöndék, a gyaponcz, 
a szilvamoly stb., a melyek ellen hernyózással 
és permetezéssel lehet védekezni. A levéltetvek 
ellen petroleum — emuisiót, quassiafőzetet, 
dohánylúgkivonatot használunk. 

A szilvát számos növényi betegség is bántja, 
így pl. a gombásodás. Ez ellen a bordói 
keverékkel való permetezést ajánlják. 

(Mosov.J Veraer Jenő. 

Gazdasági Tanácsadó. 
W. A. Kassa. 1. „A gyümölcsfák és a szőlő 

kártevő rovarai" czímü munkát, ha akár egy 
egyszerű levelező-lapon fordul a nagyméltós. 
m. kir. földmív. ministeriumhoz (Budapest, V. 
Országház-tér) ingyen kapja meg. 2. Forduljon 
fölvilágosítás és a források beszerzése végeit 
a gödöllői m. kir. méhészeti szakiskola igaz-
gatóságához. A válasz díjmentes. — P. S. 
Felső-Örs. „Magyarország Földmívelésügye 
1897—1902." cz. müvet a m. kii-, földmív. 
ministeriumnál ingyen kapja meg. — H. J. 
Bábaszék. A kérdés kényes. Ha V. J. méhé-
szeti vándortanár hivatalos átiratban értesítette, 
s ha ezenfölül még a pozsonyi kiállítás hiva-
talos lapjában, a „Pozsonyi-Gazdában" is föl 
volt az említve, úgy teljesen nyugodt lehet, a 
díjat megfogja kapni, s hogy mikor, az csak 
idő kérdése. írjon azonban még egy levelet 
és pedig hivatkozással az előbbi három levélre 
a „pozsonyi mezőgazdasági kiállítás igazgató-
ságához, Budapest, Ullői-út, Köztelek" czímre, 
s akkor biztosan fog választ kapni. Végül 
kérje meg még a pozsonyi vinczellér iskola 
igazgatóságát is, hogy az oklevelet és a díjat 
megsürgesse, a mit az annál is inkább fog 
megtenni, mert kartárs úr részéről ajándékban 
részesült. — P. V. Magyar-Óvár. Köszönjük. 
Beválik, de most még nem volt közölhető. 
Legközelebb hozzuk. — Y. J. Moson. 1. 
Bizony a nagyobb figyelem nem árt. Gondosan 
kell megválasztani az anyagot, s jól kidolgozni, 
mert mi bizony nem dolgozhatunk át elejétől-
végig minden czikket. A javításokra hagyjon 
szélesebb margót. 2. Köszönet. — M. P. V. 
Békéscsaba. Az új dolog jó, hozzuk is majd, 
de kérünk egy kis türelmet. — K. F. Fertős-
Alniás. Már valószínűleg elkésett erre az évre. 
Miért nem kiséri figyelemmel a Gazd. tmács-
adó rovatot? Forduljon fillokszera-ügyben 
bélyegmentes kérvényével, melyet a földmív. 
ministerhez czímez, az illető kerület szőlőszeti 
és borászati felügyelőjéhez, jelölje meg, hogy 
mily fajtából mennyire van szüksége, s irja 
azt is, hogy ha ingyen nem is kaphatná, kéri 
a kedvezményes ár fölszámítását. — Sz. J . 
Debreczen. Ha czikke jó, úgy szívesen közöl-
jük, s ha ábrákkal van illusztrálva, az sem 
baj s nem akadály. ír ja meg gondosan a foly-
tatást, mert csak akkor közölhetjük az elejét, 
ha már ismerjük azt az anyagot is, a mely-
nek az előzőt követnie kell. — Sz. E. Szt. 
György. A Brandl-féle bolticsávában 222 grm., 
aDupuy-félében (egy-egy csomagban) 163 grin., 
a Schönbeck-félében pedig 198 grm. re'zgálicz 
van. Legczélszerűbb és legolcsóbb tiszta réz-
gáliczot venni, s a csávát (2%) otthon házilag 
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elkészíteni. — K. M. Péczel. A köles leg-
jobban homokos talajon termeszthető, s mert 
nálunk csak kissé későn érik, a koránérő féle-
ségeket kell figyelemre méltatni. Letakarításá-
nak ideje augusztus, szeptemberre esik. Az 
összes gabona között a köles érik a legegye-
netlenebbül. — Sz. J. Köbölkút. Földmíves 
kisgazdák is kaphatnak épp úgy, mint a tanítók 
kedvezményes árban csemetéket. A folyamod-
vány még lehetőleg január hó 15-ig nyújtandó 
be a m. kir. földmív. ministerium IY.—4. ügy-
osztályához czímezve. — Sz. (í. Brassó. A tej-
gazdasági zsebnaptárt kiadja Jeszenszky Pál 
az O. M. G. E. titkára. Ára bérmentve, aján-
lott küldéssel 3 kor. 70 fillér. — J. K. Oros-
liáza. 4-éves jármos bivalyökröt kaphat páron-
kint 560 koronáért a Szigligeti Belgazdaságban, 
Cziframajor, u. p. Tapolcza, (Zala m.). —- L. L. 
Tapolcza. Az Alfa-Separator részvénytársaság 
budapesti irodája : Y. ker., Báthory-utcza 4. sz. 
Ugyanott a raktár különböző tejgazdasági föl-
szerelésekből. — Ki B. Szeged. Tiszta fajta 
magyar fehér tyúkot és kakast kaphat Polonyi 
Manónál Kecskeméten, továbbá az Adai (Bács-
megye'ben) m. kir. földmíves-iskolánál. — Z. I). 
Tóth-Megyer. Az Országos Gazd. Munkás- és 
Cselédsegélypénztár igazgatóságának Budapest 
(Alkotmány-uteza), vagy nagys. Bartóky József 
kormánybiztos úrnak Budapest, Földmívelési 
ministerium. — D. K. F. Kolozsvár. 1. A ki 
nyilvánosan, botrányt okozó módon állatot 
kínoz vagy durván bántalmaz, 200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, vagy 8 napig ter-
jedhető elzárással büntettetik. 2. Az a cseléd, 
a ki a gondozására bizott jószágot a figyel-
meztetés daczára rosszul ápolja, vagy kínozza, 
szolgálatából felmondás nélkül rögtön elbocsát-
ható. — L. J. Szempcz. Vadászati adót nem 
fizetnek a vadászterületek tulajdonosainak vagy 
bérlőinek szolgálatában álló vadász-cselédek, a 
vadak gondozására, az őrzésre alkalmazott 
cselédek, a csőszök, pásztorok, erdőkerülők és 
őrök. Minden más vadászatra jogosult tartozik 
vad. adót fizetni (1 évre 24 kor.) — K. Zs. 
Pécsvárad. A zálogként behajtott állat ott-
létéről a hatóság (az elöljáróság) 48 óra le-
folyása alatt tartozik értesíteni az állat tulaj-
donosát és a károsultat is. Ha ez utóbbi 8 nap 
alatt nem érvényesíti kártérítési igényét, az 
állat a tulajdonosnak kiadatik, ha pedig az 
állat tulajdonosa nein jelentkezik 8 nap alatt, 
avagy más biztosítékot nem nyújt, az állat 
elárvereztetik. — i). Sz. À. Budapest. 
„Galánthai és Fraknói gróf Esterházy Mihály 
uradalmai" czímű monographiát Rovara Frigyes 
hírneves közgazd. iró irta. A müvet, ha levélben 
méltóztatik hozzáfordulni, szívesen fogja a szerző 
ingyen megküldeni. 

V e g y e s e k . 
— A zab súlya mint értékmérő. Idevágó 

tudományos vizsgálatok kiderítették, hogy a 
súlyos és könnyű zab qualitative nem igen tér 
el egymástól. A súlyosban valamivel több a 
szénhydrát és kevesebb a nyers rost, mint a 
könnyű zabban. Téves dolog lenne azonban, 
ha ezen tételt úgy minden további nélkül a 
gyakorlati életbe vinnők át és ezzel kapcso-
latban azt hinnők, hogy teljesen mindegy, akár 
súlyos zabot etetek, akár könnyűt, hiszen 
tápanyagtartalom tekintetében a kettő között 
lényeges eltérés nincsen. A kettő között lénye-
ges eltérés csak akkor nincsen, ha súly szerint 
hasonlítom azokat össze. Nagy lesz azonban az 
eltérés, ha űrmérték alapján teszek összehason-
lítást. Mivel pedig a gyakorlati életben a zabot 
a lovaknak literrel szokták mérni, nem mind-
egy, hogy súlyos vagy könnyű zabot kapnak-e. 
Ezért keresi a gondos gazda a súlyos zabot. 
Tekintettel arra, hogy ilyen súlyos zab nem 
minden évben szerezhető be könnyen, sokszor 
annak megszerzése tetemes költséggel jár, te-
kintettel továbbá arra, hogy a sokszor olcsón 
beszerezhető könnyű zab ugyanazon szolgálatot 
teszi, ha oly arányban tudom etetni, a melyet 
a súlyos zab etetésénél követtem, nagyon aján-
latos a zab-abrak adagolásánál, illetve kiméré-
sénél az űrmértéket, a litert elvetni és helyette 
súly szerint etetni, a mikor is még ha köny-
nyebb zabból áll is az abrak, a lovak majdnem 
ugyanazon tápanyagmennyiséget kapják, mintha 
súlyos zabot etetnénk. A takarmányozás tehát 
egyenletesebb és igazságosabb lesz, mintha az 
űrmérték alapján eszközöltetnék. K. H. 

— Rossz befogás = erőpazarlás. A lovak 
befogásánál gyakran követtetnek el oly hibák, 
a melyek kö\ etkezménye az erópazarlás. Ezek 
egyike az, hogy a kisefák, a melyekre az 
istrángok köttetnek, a rúd felett erősíttetnek 
mesí és nem a rúd alatt. Jobban mondva, ma-cï 
gasabban erősíttetnek meg, mint a minő magas 
a rúd. Ennek mi a következménye? Egyszerűen 
az, hogy a lovak húzásközben a kocsit a föld 
felé nyomják, a helyett, hogy azt húzásközben 
emelnék, s így nagyon természetesen a vonó-
erő jelentékeny része c-zél nélkül kárba vész. 
A veszteség annál nagyobb, minél kisebb a ló 
és minél nagyobb aránylag a kocsi, a mely 
elé van fogva. Erről a népet felvilágosítani 
különösen nálunk fontos, mert vidékenkint igen 
aprók a lovak és hozzájuk viszonyítva nagy a 
kocsi, a mely, ha még hibásan is van fölszerelve, 
valóságos kínzószerszámot képez. K. H. 

— A zabla mint lókínzó szerszám. A 
fuvarosok télen át, a nélkül, hogy akarnák, 
erősen megkínozzák lovaikat az által, hogy 
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minekutána útközben valahol a szabadban vagy 
pajta alatt lovaikat megabrakolták, az átfagyott 
zablát minden további nélkül ismét a ló szá-
jába kényszerítik, a mi ellen a lovak ugyancsak 
védekeznek. Ennek oka nagyon természetes és 
egyszerűen abban áll, hogy az átfagyott vas vagy 
aczél, a miből a zabla készült, a mint a ló szájába 
került, annak nyelvéről a bőrt kisebb-nagyobb 
helyen leszedi és erős fájdalmat okoz. Az ilyen 
kínzás pedig teljesen embertelen és könnyen 
elkerülhető az által, ha az átfagyott zablát Öt/ 
először hideg vízbe mártjuk és csak azután 
teszsziik a ló szájába. Ekkor már nem okoz 
bajt és a lovak csak olyan könnyen fogják 
befogadni, mint rendesen. A kinek erre alkalma 
van, az jótettet visz véghez, ha e körülményre 
a fuvarosok figyelmét fölhívja. K. II. 

— A gép áldozatai. A cséplőgép évenkint 
megszedi a maga adóját a gazdasági munkások 
köréből. Nem egy derék munkás vesztette már 
el életét ilyen módon, s nem egy család maradt 
nyomorban, megfosztva a kenyérkeresőjétől. 
Így volt ez eddig is, s fájdalom így lesz 
ezután is. De bár az ilyen szerencsétlenség 
mindenkor borzalmas, megszünteti a vele járó 
nyomort és enyhíti a kétségbeesést az Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár 
humánus intézménye, melynek tág tere nyilt 
az elmúlt nyáron is a jótékonyság gyakorlására. 
Ezúttal csak 3 példát hozunk föl, mint jóakaró 
figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy mily 
könnyen érheti halálos baleset még a leg-
óvatosabb gazdasági munkást is, s mily jól 
teszi mindenki, ha ezzel számot vetve, s  
elkészülve minden eshetőségre, a könnyen 
beállható szerencsétlenség ellen biztosítja magá-
nak az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-
pénztár áldásait. Pestmegyében, Tószeg község-
ben Olsa János gazdasági munkás önhibáján 
kívül beleesett a cséplőgépbe, a mely egy 
pillanat alatt összemorzsolta. Koch Jánost a 
Tolnamegyei Gyönk községben érte hasonló 
baleset. Kovács Sándor cséplőgéptulajdonosnál 
volt alkalmazva etető gyanánt, s a mikor a 
dob háta mögött összetorlódott szalmát el-
igazította, véletlenül belelépett a dobba, a mely 
úgy összevagdalta, hogy rövid idő múlva 
meghalt. Kiss István fűtőt a báró Vay-féle 
tiszalöki uradalomban a gép kereke kapta el, 
s ez a munkás is életével adózott a véletlen 
szerencsétlenségnek. Mind a három ember 
derék, józan, szorgalmas munkás volt, s mind 
a háromnak özvegye s kiskorú gyermekei 
maradtak, teljesen gyámol nélkül. Az Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár mind-
három özvegynek 400—400 korona haláleseti 
segélyt utalt ki. Ajánljuk mindenkinek figyel-
mébe e megszívlelendő példákat. 

Nyilt levélszekrény. 
(Az i t t közölt kérdésekre bárki től szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

22. sz. kérdés. Megnyulósodott rácz ürmös 
boromat és szinét vesztette négyéves szilvo-
riumomat mily módon, mily szerrel javíthatnám 
meg ? Megjegyzem, hogy mindkettőből egy-egy 
hektoliternyi mennyiséggel rendelkezem. 

(Magyar-Sáros.) f . A. 

23. sz. kérdés. Szarvasmarháim mételykórba 
estek. Miután nem ismerem e betegség elleni 
védekezést, tisztelettel kérem kartársaim at, szíves-
kedjenek e lapok hasábjain megírni azt, hogy 
mily módszerrel, vagy gyógyszerrel mentesít-
hetem állataimat a mételytől? 

(FábiánházaJ I . ti. 

Felelet a 20. számú kérdésre. Az almafát 
pusztító vértetü gyökeres kiirtására legjobb 
a petroleum-emulzio, a melylyel a fakérget 
bekenjük. 

A m. kir. Rovartani Állomás ajánlja ezt a 
vértetüről közölt ismertetésében,* mint olyan 
szert, a mely többszörös kisérletekből legjobb-
nak bizonyult az almafa e veszedelmes ellen-
ségének elpusztítására. 

Mi az a petroleum-emulzio ? A petroleum-
emulzio petróleumnak, víznek és szappannak 
keveréke, következő arányban : 1 liter vízhez 
töltünk 2 liter petroleumot (a petroleumot 
kissé fölmelegítve adjuk a vízhez) és e keve-
rékhez teszünk még 15 deka közönséges mosó-
szappant. 

Ezt a hármas anyagot azután hogy teljesen 
összekeverődjék, jól összekeverjük, míg nem-
csak színre, hanem sűrűségre nézve is a tej-
fölhöz hasonlóvá lesz. 

Mielőtt azonban a bekenés módját ismer-
tetném. előrebocsátom azt a figyelmeztetést, 
hogy a vizet és a petroleumot a fönt említett 
keverési arányban csak az idősebb fánál 
alkalmazzuk, ellenben a fiatal fánál félszeres 
higításban. T. i. vagy úgy. hogy csak 1 liter 
petroleumot adunk az 1 liter vízhez, vagy ha 
idősebb is, s fiatalabb fánk is van, a mely 
megvan támadva, akkor az előbbi keveréket 
utólagosan hígítjuk fel 1 liter vízzel. 

Ezután veszünk egy ecsetet és a fakérgét 
bekenjük a folyadékkal, különös gondot fordít-
ván a repedések, sérülések és forradások 
bekenésére, a melyek a vértetü legkedveltebb 
fészkei. 

Ezzel a vértetü irtása befejeződött, de az 

*) A mely a m. kir. Földmív. Ministeriumban 
ingyen kapható meg. 
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ellene való védekezés még nem. Hogy tehát 
munkánk teljes legyen, nehogy a nyár folya-
mán esetleg a szomszéd gyümölcsösből átre-
pülő szárnvas nőstények a fán alkalmas 
helyet találva, oda ismét letelepedjenek, a 
repedéseket, forradásokat és sebeket oltóviasz-
szal, vagy ennek hiányában, trágyával kevert 
földdel bekenjük és azután az egész fát be-
meszeljük. 

Ha az elmondottakat lelkiismeretesen meg-
cselekedjük és szükség esetén a jövő télen 
ezt az eljárást meg is ismételjük, akkor a 
kivánt siker nem fog elmaradni. 

Végül azt jegyzem meg. hogyha oly alma-
fánk volna, a mely már igen idős, sőt már a 
korhadáshoz is közel áll, avagy a vértetük 
belőle már minden életnedvet kiszipolyoztak, 
akkor az ilyen fát legjobb kivágni, mert a sok 
fáradság úgysem vezetne kielégítő eredményre. 

(Völcsej.) Szellő János. 

Válasz a 20. sz. kérdésre. Az almafa vér-
tetüje ellen az egyedüli biztos orvosszernek a 
növényi olajokat és az állati zsírokat tartom. 

A gyapjas szőrű vértetü ellepi a fa gallyát, 
ágát, törzsét, gyökerét ott, a hol friss sérülés 
van, aztán meg az új zöld-hajtásokat támadja 
meg úgy, hogy szívóját belemélyeszti a lágy 
szövetbe. A megszúrt helyen a hangyasavhoz 
hasonló edző váladékot ereszt, a mitől a seb 
megmérgesedik s állandóan nyílt marad, végre 
felduzzadva gyógyíthatatlan veres dudort alkot. 
Ez nedvkeringési zavart s 1—2 év alatt a 
megtámadott részen halált okoz. 

A vértetüt gyéríti az ólmos-eső és az igen 
kemény téli hideg. Más időjárásbeli változás 
reája nincsen káros hatással. Bundája védi 
sok viszontagság ellen, meg a tenyészidő alatt 
való kéthetenkénti teméntelen szaporodási ké-
pessége vészes csapássá minősíti gyümölcsö-
sünkben. 

Az ellene való irtási és védekezési eljárás 
a következő : február hó közepétől márczius 
hó közepéig, tehát a lágymagvu gyümölcsfa-
nyesés idejében a fa koronájában, törzsén és 
gyökerén felkutatjuk a vértetii-lopte helyeket 
és egy, repczemagolajba mártott rongygyal vagy 
tollsöprüvel bemázoljuk őket, úgyszintén az 
általuk okozott sebeket is. 

Az olaj a bekent helyen szétfolyik és be-
ivódik a kéregbe s az alá a fatestbe és megöli 
a vértetveket és azok petéit is. A fára mázolt 
olaj a levegőn megkozmásodik, semmiféle 
állat ezért nem bántja. Az olaj nem párolog 
el mint a petroleum, ártalmatlan a fa szö-
veteire s nagyon soká szárad, s későn kopik 
le a fa felületéről. Addig is, mig 7—8 hónap 
múlva elszáradna és lekopnék, az olaj-réteg 

alatt új hegg, új felhám képződik; sőt ez új 
felhám meg is érik s megkeményedik. Az érett, 
megkeményedett felhámot a vértetü szívófu-
lánkjával alig tudja átszúrni s fánk mentes 
marad ezen vésztől. 

Ezért 1—2 évig, míg gyümölcsösében vér-
tetüt észlel: a nyers sebeket és vértetves he-
lyeket repczemag-olaijal azonnal mázolja be. 

Óvatosan bánjék az olajjal ! 15—20 termő 
fára elegendő egy liter; mert ha fáját nagyon 
ellepte a vész és majdnem egészben bemázolná 
kora tavaszszal, úgy az 3—8 héttel a rendesnél / 
későbben fog rügyezni. Ha pedig a fát a nedv-
keringés idejében olajozná erősen, úgy a 
levegőporusok elzáródnának s fája gutaütésben 
elhalhat. Ha netán idei alvószemzései metszési 
ajkán a vértetü mutatkozik, ezt csakis május hó 
végén, midőn ujjnyi hosszú hajtása van, olajozza ; 
előbb alkalmazott orvoslással megfullasztanák 
a nedvdús szemet. 

Gyümölcsösében valószínűleg ugyancsak 
pusztít a vonalas pajzstetü. Ez irtható fenti 
módon az olajozással, a melyet czélszerű már 
február hónapban megkezdeni. 

(Kevermes.) liittner Jakab. 

Válasz a 21. sz. kérdésre. A leírt beteg-
séget, — a midőn a tehén, daczára a többszöri 
behágattatásnak nem fogamzik meg, hanem 
folyton üzekedik, — hónaposságnak nevezzük a 
mennyiben az eredménytelen folyatás havonkiut 
ismétlődik. E baj egyik gyakori oka a belső 
nemzőrészekben és ezek körül fejlődő gümőkór 
(tuberculosis.) Segíteni e bajon csak a legrit-
kább esetekben lehet, miért is nyugodt lelki-
ismerettel azt a jó tanácsot adhatom kérdést-
tevő Gy. J. úrnak, hogy ezen beteg tehenét 
minél előbb adja el, — addig is azonban ennek 
tejét csakis felforralva élvezze. Különben pedig 
— saját megnyugtatása végett — helyesen 
cselekszik, ha a szakértő állatorvos véleményét 
is kikéri, ki a helyszíni vizsgálat alapján min-
denesetre pontosabb és biztosabb választ, esetleg 
tanácsot tud adni, mint mi, kik csak 5 sor 
leírásból következtethetünk. 

(Budapest.) K. A. 

Tarta lom : A gazd. ism. iskola a nemzeti ügy 
szolgálatában. Gs. Péterffy József. — Akadályok a 
gazdasági ismétlő-iskolák rendszeres oktatásában. 
Borhely József. - Mezőgazdasági közigazgatásunk. CK.) 
— A gyümölcsfák téli ellenségei. Zádor Gyula. 
A tengeri termelése. Kammel Ferencz. A répalevél 
mint takarmány. K. Hugó. — A szilvatermesztésről. 
Verner Jenő. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 
— Nyilt levélszekrény. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 1903 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 7 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
•Rovatvezető: KBOLOPP ALTEÉD. 

Téli fölolvasások. 
Az országos magyar gazdaszövetség lelkes 

fölhívása folytán a tettre vágyó magyar tanító-
ságnak egy ügybuzgó tábora késznek nyilat-
kozott téli fölolvasások tartására. A magyar 
néptanító ma már nem csekély tényező hazánk 
agrárkulturális és szociál irányzatú föllendülé-
sében. Egyenesen támaszkodnak reánk. Igyekez-
nünk kell tehát, hogy tevékenységünkkel tapin-
tatosság párosuljon. Jól kell megválasztanunk a 
helyet, ahol, s a község népét, amelynek tart-
juk a fölolvasásokat. Igazságtalanság lenne? ha 
különösen az Alföld nagyobb községeinek kül-
telki Jp,kosságát elhanyagolnók. 

Tudvalevő, hogy a magyar földmívesvárosok 
és községek épenséggel nem szűkölködnek 
olvasókörök nélkül. Ezen olvasókörökből — épen 
a kültelki és tanyai lakósok, akik pedig kis-
birtokos voltuknál fogva leginkább rászorul-
nának a tanulásra, vannak úgyszólván teljesen 
kizárva. Tudni kell azt is, hogy a magyar nép 
már nem hisz oly vakon a nyomtatott betű-
nek, mint hajdanában hitt. A közterhek s az 
igények fokozódása folytán az elégületlenség 
tért hódít a máskülönben jóérzésű s módosabb 
magyar gazdák között is, s így a fölolvasónak 
első sorban bizalmat kell keltenie. Közönségével 
meg kell értetnie, hogy hajdanta elég volt, ha 
a gazda marhájával egyaránt húzta az igát 
s földjét — Istenbe vetett bizodalommal — 
egyszerűen mívelte meg, és hogy most már 
az sem elegendő, ha földünket jól megmível-
jük s okszerűen gazdálkodunk, hanem szüksé-
ges még az is, hogy a gazda sok mindenmást, 
így törvényeket, különböző intézményeket, ren-
deleteket, intézkedéseket stb. ismerjen, hogy az 
élet útvesztőjéből kiigazodhassék s boldogul-
hasson. 

Nem elegendő tehát, ha a füzetet vagy kéz-
iratot elővesszük s rögtön hozzáfogunk annak 
fölolvasásához. Megmagyarázni kell a gazdák-
nak, hogy mi mindent tesz a gazda érdekében 
a kormány s mennyire kidomborodik ma mái-
hazánk agrárpolitikája. Csak emelni fogja a 
magyar gazda önérzetét és bizodalmát, ha meg-
értetjük vele, hogy Magyarország földmívelő 
állam lévén, a kormány első sorban a hazai 
földmívelés letéteményeseire, a kisgazdákra for-
dít gondot. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk az 
iparról sem. Lelkére kell kötnünk a népnek, hogy 

minél több földmívescsaládban találkozzék egy-
egy ügyes iparos is, mert ez is egyik módja 
annak, hogy az apáktól örökölt birtok folyto-
nos szétosztása, széttagolása által a szegénység 
és ennek ikertestvére: a békétlenség ne üssön 
tanyát a módos gazda utódainál. 

Magának a fölolvasónak is bizodalmat kell 
keltenie maga iránt. A konzervatív fölfogást 
eloszlathatjuk, ha megértetjük a néppel, hogy 
mi tanítók, kik nagyobbrészt nem vagyunk 
gyakorlati gazdák, a földmívelésből — értel-
mességünk révén — elméleti úton mennyi 
szépet és jót tanulhatunk, s hogy a gazdák 
ezt az elméletet mily üdvös hatással ültethetik 
át a gyakorlatba. A fölolvasó tanító úgy 
ébreszthet maga iránt bizalmat, ha a népben 
fölkelti az iskola iránti bizodalmat. Meg kell 
ismertetni a népet, mint mondám, azon intéz-
ményekkel, melyeket a kormány az ő érdekük-
ben létesített s melyeknek áldásaiban — az írni 
olvasni tudás alapján — részesülhetnek. Ezen 
reális útmutatás tiszteletet ébreszt az iskola 
iránt s amely nép előtt az iskola tiszteletben 
tartatik, arra az erkölcsi prédikációk is hatás-
sal fognak bírni. 

(Solt.) Fodor Ignác. 

A tej szövetkezetek vezetőinek 
figyelmébe. 

Miután velünk is megtörtént, hogy az „adó-
ügyi tényezők" — nem rosszakaratból, mint 
inkább túlbuzgóságból — a tejszövetkezetre 
is kivetették az adót, időszerűnek tartom a 
mélyen tisztelt vezetőket arra figyelmeztetni, 
hogy a tejszövetkezetek nem adókötelesek. É s 
pedig a m. kir. pénzügyminiszternek 1888. évi 
március hó 20-án 6472. sz. alatt kelt rende-
lete értelmében, mely teljes szövegezésben így 
szól : 

„A tejszövetkezeteket mindaddig nem lehet 
az adóköteles vállalatok közé sorolni, míg ezek 
csakis a szövetkezeti földbirtokosok által akár 
saját, akár bérelt gazdaságokban tartott tehe-
nektől származott tej vagy más tejtermékek 
értékesítését közvetítik, s ameddig a szövetke-
zeten kívül álló gazdáktól tejnek vagy tej-
termékeknek nyerészkedés céljából való meg-
vétele és értékesítése alapszabályszerűleg ki 
van zárva." 

Tehát amint látjuk, a rendelet értelmében 
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adómentes a tejszövetkezet, de csak addig, 
„ ameddig a szövetkezeten kívül álló gazdáktól" 
tejet el nem fogad, illetve nem vesz meg, mert 
amint bebizonyodik, hogy nem tagoktól fogad-
nak el tejet földolgozásra és eladásra, akkor 
már jogos a 10°/o-os jövedelmi adónak a szö-
vetkezetre való kivetése. 

Óvakodjunk tehát az üzérkedéstől, hogy 
szövetkezetünk adómentes maradjon. 

Még egy más dologra is akarom a szövet-
kezetek igen tisztelt vezetőit figyelmeztetni : 

Minden megyében vannak az iparosok, illetve 
azok tanoncai és segédei részére fölállított 
„ kerületi betegsegélyző-pénztárak", melyekbe 
az illető segédek és tanoncok kötelesek tagul 
belépni. 

Egyszer csak kapunk fölszólítást az igazgató-
ságtól, hogy ha a tej szövetkezetünkben alkal-
mazott munkásokat be nem hatjuk a „beteg-
segélyző-pénztár"-ba, akkor az elnökség ennyi 
meg annyi büntetést fizet a . . . törvény . . . 
§-a értelmében, mert a munkások egy iparág-
nak — a tejiparnak — szolgálatában állanak, és 
így tehát kötelesek beiratkozni a „betegsegélyző-
pénztár"-ba. 

Néztük a törvényt, amit idéztek, de biz' ott 
tejiparról nem volt szó. De mivel vágjunk most 
vissza ? 

Ki ismeri az ezer és ezer § közt épen azt, 
amivel felelni kell? 

Ha valahol útbaigazítást tudnak adni e do-
logban, — így vélekedtem — hát az csak a 
földmívelésügyi minisztériumban lehet. Ennél-
fogva a földmívelésügyi minisztériumnak egyik 
osztályát képező országos tejgazdasági felügyelő-
ségnek írtam, elmondottam a tényállást és föl-
világosítást kértem. A legnagyobb előzékeny-
séggel válaszoltak kérésemre és fölvilágosítást 
adtak arra vonatkozólag, hogy a szövetkezet 
munkásait nem kell a „betegsegélyző-pénztár " -ba 
beíratni, és pedig az 1884. évi 17. t.-c. 183. 
§-ának a) pontja értelmében, amely így szól: 

„Kivétetnek a mezőgazdasági és erdei ter-
melés, állattenyésztés, halászat folyóvizekben, 
tavakban és csatornákban, kert- és szőlőmíve-
lés, selymészet és méhészet s az ezekkel össze-
függő mellékiparágak, amennyiben az illetők 
leginkább saját nyerstermékeik földolgozására 
és eladására szorítkoznak." 

És amikor ez a válasz megjött a felügyelő-
ségtől, rögtön válaszoltunk a „betegsegélyző-
pénztár" igazgatóságának, és pedig természe-
tesen az idézett törvény §-val. És erre aztán 
békében hagytak. 

Azért nem véltem fölösleges dolgot tenni 
akkor, mikor e sorok írására szántam maga-
mat. Tettem ezt azért, hogy más vezetők is 
tudják ezt, de meg azért is közöltem a „Gaz-

dasági Ismétlő Iskolá"-ban, mert ezt a lapot 
a tanítók olvassák, kik a szövetkezeteknek vagy 
vezetői, vagy fontos és befolyásos tényezői 
szoktak lenni. Azért hiszem, hogy e soroknak 
meg is lesz a hasznuk. 

(Tolna-Tevéi.) Kircz István. 

Betegségek. 
4. S e r t é s e k o r b á n c a . 

(P) Megbecsülhetetlen az a kár, amely a 
magyar mezőgazdákat az utóbbi években a 
sertések járványszerü pusztulásával érte és éri. 
Evenként átlag három-négyszázezer korona a 
veszteség. Általában minden ilyen járványszerű 
sertés-betegséget kolerának, dögvésznek szoktak 
nevezni, pedig vagy orbánccal, vagy sertés-
vé|szel van dolgunk. Mindkétféle betegség jár-
ványszerű és veszedelmes, de egymással nem 
tévesztendők össze, mert mindkettőnek más 
és más ismertető jelei vannak. Ezen alkalommal 
részletesen csak a sertések orbáncával foglal-
kozunk, a következő alkalommal pedig a sertés-
vészt fogjuk ismertetni. 

A sertésorbánc inkább a fiatal sertések 
heveny fertőzőbetegsége. Hazánk minden részé-
ben előfordul és rendesen nyáron szedi az 
áldozatait. A megfigyelések igazolják, hogy 
mennél finomabb a tenyésztett fajta, annál 
könnyebben kapja meg ezen betegséget és így 
természetes, hogy a nemesebb fajtáknál nagyobb 
a pusztulás is. Ezt is épen úgy, mint az 
idáig ismertetett betegségeket, bacillusok 
okozzák. Ezen bacillusok csak -)- 52° felül 
vagy — 8° alul pusztulnak el. Ha levágjuk 
.az állatokat, akkor azok húsában a bacillusok 
huzamos időn át megtart ják életképességüket; 
így pl. füstölt és pácolt húsban (pl sonka) 
félév múlva is találtak bacillusokat. 

A kizárólag tejjel táplálkozó kis malacok 
ezen betegséget sohasem kapják meg. 

A fertőzés vagy a megsebesedett bőrön át 
vagy a tápcsatornán keresztül történik. A 
betegség a beteg állat válladéka elhurcolásával 
terjed. Ha valahová behurcolják, ott majdnem 
minden évben ugyanazon időszakban megjelenik. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy az ólat és a 
talajt teljesen megfertőzi és ha a szaporodásra 
a nyár kedvező viszonyai beállanak, akkor 
nagyobb mennyiségben képződnek s így a 
fertőzést mintegy kikerülhetetlenné teszik. 
Mint minden betegségnek, úgy ennek is fő-
fészke a mocsaras, áradásos, iszapos talaj. 

Az említetteken kívül a fertőzéshez nagyban 
hozzájárul a hullák hiányos, gondtalan eltaka-
rítása. A hová egy ilyen hullát kellő fertőte-
lenítés nélkül elásunk, az a hely évekre meg 
van fertőzve. 
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Nem egy helyen, amint a betegség tünetei 
megjelennek, az állatot azonnal levágják és 
húsát elhasználják. Azonban nem gondolnak 
arra, hogy a földolgozásnál visszamaradó hul-
ladékot, véres vizet, stb. ártalmatlanná tegyék, 
hanem elöntik s ezzel ismét újabb helyeket 
fertőznek meg. Ugyancsak a ragály terjesztői 
lesznek azok is, akik a beteg állattal érint-
keznek, mint a kanászok, miskárolók, keres-
kedők stb. 

Fertőtelenítésre ajánlatos szerek a klórmész 
<17o), a forró lúg, a szóda (1%), a vasgálic 
(8Ve), a rézgálic (V*°/o), a sublimât (YioVo), 
a karbolsav és a kreolin (3—57o oldatokban). 

Ha az állat természetes úton fertőztetett 
meg, akkor ezen betegség 9 napig lappang. 
Van enyhe lefolyása is a betegségnek, amit 
•csalánkiütésnek nevezünk. Ez megismerhető 
arról, hogy a vékonyabb bőrrészeken, mint a 
hason, a combok belső oldalán, a mellen, rit-
kábban a háton kicsiny kerek piros foltok 
jelennek meg, melyek legtöbbször kissé meg-
duzzadnak, később középen meghalványulnak 
és széleik szederjes színüekké válnak. Azonban 
a meghalványulás nem mindig következik be, 
hanem csak sötétpirosak maradnak e foltok 
és idővel varszerüen megkeményednek. Ezek a 
foltok rendesen ezüstforint nagyságúak, de ha 
több ilyen folt összefoly, akkor elérik a tenyér-
nyi nagyságot is. 

Mielőtt ezen foltok megjelennének, a hőfok 
40—41 fokig fölemelkedik, bágyadtság, rossz 
étvágy, székszorulás, néha hányási inger vesz 
erőt az állaton. Ezek a tünetek legkésőbb 
3—4 nap alatt elmúlnak s ezzel túl van az 
állat a betegségen. 

Minden más tünet már súlyosabb vagy épen 
halálos betegséggel jár. Ilyen esetekben az 
állat hirtelen abbahagyja a futkozást, a túrást, 
bágyadtan fekszik, keresi a hűvös, nyirkosabb 
talajt, ennek hiányában az árnyékot, az alomba 
mélyen túrja bele magát, a megfogástól nem 
fél, nem, vagy csak gyöngén visít, az étvágy 
elmarad és hányási inger, levertség, és szomo-
rúság fogja el az állatot. Ezzel egyidejűleg meg-
jelenik a lázas állapot, a hőmérséklet 42 °-ra is 
emelkedik, könny és nyálkás váladék jön a 
szemből, az ürülék híg és bűzös lesz. 

Ezen betegségben is a fönt elmondott orbánc-
nál piros foltok jelennek meg. Csakhogy ezek a 
piros foltok, eltérően a már említettől, mindig 
összefolynak és sötét, szederjes színt nyernek. Ha 
egy ilyen foltot ujjal megnyomunk, a nyomás 
helyén a folt eltűnik, de csak rövid időre, mert 
néhány pillanat múlva ismét visszatér. Néha 
megtörténik, hogy ezen foltok fölött, mint a 
kendermag, akkora hólyagok képződnek, ame-
lyek savószerü anyagot tartalmaznak. Idővel 

önmaguktól fölrepednek, tartalmuk kifoly s a 
visszamaradt burkolat elszárad. 

A betegség ezen ismertető jeleihez járul 
az is, hogy a testnek a keresztcsonton hátul 
eső része fokozatosan gyengül. Ha hőméréseket 
eszközlünk, akkor azt is fogjuk észlelni, hogy 
a betegség 3—4-ik napján a hőmérséklet roha-
mosan alább száll, miközben a halál bekövet-
kezik. Ha az állat a megbetegedés napján, 
vagy pedig csak a 8—9-ik napon hull el, az 
kivételes állapot s így természetesen ritkábban 
is találkozunk vele. 

Ha könnyebb » lefolyású a betegség, akkor 
a 3—4-ik napon jobbulás áll be s az állatok 
nemsokára meggyógyulnak. Azonban gyakran 
van eset arra is, hogy az állandó gyógyulás 
nem áll be, hanem az állat 2—3 hónapig is 
elgyengélkedik, s ez rendesen halállal szokott 
végződni. 

Általában a megbetegedett állatok70—807o-a 
elpusztul s így elég veszedelmesnek mondható 
ez a betegség. A veszélyt fokozza ama körül-
mény, hogy még mindezideig nem áll oly 
gyógyszer rendelkezésünkre, mellyel a betegség 
gyógyítható volna, vagy amellyel állatainkat 
előre teljesen immúnissá tehetnők. Ugyan nem 
egy szernek van nagy rekláma, de sajnos, az 
eredmény legtöbbször még a szer árával sem 
áll arányban. 

Ámde a fönt elmondottakból tudjuk, hogy 
a fertőzés vagy külső sebeken, vagy a bél-
csatornán át történik. Tehát első sorban arra 
kell törekedni, hogy sebesülésnél fertőtelenítő 
anyagokkal mossuk ki a sebet, hogy a bacil-
lusok életképességét lehetetlenné tegyük. 

Belsőleg pedig arra kell törekednünk, hogy 
a tápcsatornát lehetőleg fertőtelenítsük és az 
ott lévő baktériumokat megöljük ; vagy ha 
meg nem ölhetjük is, de legalább szaporodá-
sukat megakadályozzuk. Ezt pedig elérjük, ha 
kreolint vagy lysolt adunk 57o oldatban. A 

• mennyiség egy kávéskanálnyi. A takarmány 
• közé pedig keserűsót ' vagy alóét teszünk, 
! hogy a gyomorban sokáig ne álljon a fölvett 

takarmány. Azonban ezt csak mértékletesen 
szabad alkalmazni, mert ellenesetben az álla-
tok elgyengülnek. Ezeken kívül jó a beteg 
állatot hidegvízzel napjában többször leönteni, 
hogy felüdüljön, vérkeringése szabályosabb 
legyen és hogy idegzete erősödjék. 

Ezen betegség ellen védekezhetünk a fertő-o o 
zés megakadályozásával és a védőoltással. 

A fertőzés megakadályozható, ha az egész-
séges állatok a beteg állat mindazon válla-
dékától, ami csak betegséget rejthet magában, 
távol tartatnak. Az elhullott állat jó mélyen 
oltatlan mész közé eltemetendő, az ól a fönt 
említett anyagok valamelyikével fertőtelení-

1* 
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tendő, az alom elégetendő s az alatta lévő 
talaj is fölásandó és fertőtelenítendő. 

Ha a betegség valamely nyájban kitört, 
akkor az egészségesek azonnal új, lehetőleg 
'magasan fekvő, száraz talajú, tisztavízü lege-
lőre hajtandók. Figyelembe kell venni általá-
ban az állategészségügyi törvény 101—104. 
§§-ai idevágó rendelkezéseit és a végrehajtási 
rendelet 274—287. §§-aiban körülírtakat. Eze-
ket, ha lelkiismeretesen végrehajtjuk, akkor a 
betegség továbbterjedésének s az ezzel járó 
veszteségeknek elejét vesszük. Ezen intézkedé-
sek értelmében ez a betegfeég a hivatalból 
bejelentendők közé tartozik, a község zár alá 
helyezendő, mely a betegség teljes megszűnte 
után 15 nap múlva oldható föl és végre a 
beteg állatok húsa és zsírja közfogyasztásra 
nem bocsájtható. 

A védekezés másik neme a védőoltás. A 
tapasztalat szerint az az állat, amely egyszer 
a sertésorbáncon keresztülment, többé ezen 
betegséget soha sem kapja meg. Ezen az ala-
pon törekedtek a m , hogy ezen betegség gom-
báit szelídítsék s azzal az egészséges állatokat 
beoltsák. Sikerült is ezzel annyit elérni, hogy 
rendszeres oltás és jóminőségü oltóanyag hasz-
nálata után az orbánc-okozta veszteség jóval 
alább szállott. 

A beoltás eszközlése pedig oly egyszerű, 
hogy egyszeri látás után bárki is elvégezheti, 
épen ezért, mint legcélravezetőbb védelmi esz-
köz, ezen idő szerint a védőoltás a legajánla-
tosabb. 

Az oltószerek beszerzése végett az állat-
orvoshoz kell fordulni. Ha figyelembe vesszük, 
hogy egy állat árából esetleg az egész nyájé 
megmenthető, akkor az oltóanyag beszerzésén 
nem fogunk gondolkozni. 

1 sertéshús bcsózása és füstölése. 
Zsírsütés. 

(Háztartástani lecke a gazd. ism. iskola III. leány-
osztályában.) 

Édes leányaim! 
Hogy a mai előadásom iránt minél fokozot-

tabb mértékben fölkeltsem érdeklődésteket, 
emléketekbe hozom a „disznótort". 

Azt hiszem, alig van közületek egy is, aki 
nem részesült volna már a disznóöléskor tar-
tatni szokott lakomában. Ti, akik már bizo-
nyára több ízben segítettetek édesanyátoknak 
ölés alkalmával a bélbontás és tisztítás, a 
hurka megkészítés és zsírsütés körül, tudni 
fogjátok, hogy a sertésnek legkisebb porciká-
ját is föl lehet használni. Még a sortéit is 
megszedi a gondos gazda, amit a gazdasszony 

meszelőnek használ föl. A leölt sertésnek 
vérét, máját, tüdejét, főzés által megpuhított 
rizs vagy köleskásával keverve, a vastagabb 
belekbe töltik; ebből lesz a hurka. A véko-
nyabb belekbe pedig apróra vágott, meg-
fűszerezett húst töltenek: ez lesz a kolbász.. 
A többi húsát pedig, ami frissibe el nem fogy,, 
besózzák, füstre aggatják s így az sokáig,, 
esztendeig is eláll. 

A szalonna a magyar nép kedves, majdnem 
nélkülözhetlen eledele. A zsír pedig minden 
háznál szükséges. Látjuk ebből, édes leányaim, 
hogy a disznó, más szóval a sertés az a házi-
állat, mely a megéléshez a legszükségesebb 
anyagokat szolgáltatja. Ezért van az, hogy 
ezen állat beszerzése, hacsak 1—2 darabban is, 
minden szegényebb családnak is legfőbb óhaja.. 

Leölni csak akkor szokták a sertést, ha 
előbb meghízlalták ; elég hamar és könnyen 
hízik s nem ritka, hogy a magyar gazda 
3-mázsás hízót öl le ; van is ilyenkor öröm a 
vastag szalonnán, a sok zsíron, ily esetben 
telik bőven a hurka és kolbászba való is. 
Yan is víg lakoma ilyenkor a disznótoron 

Mint minden házimunkánál, úgy a sertés-
vágásnál is fontos szerepköre van a gazd-
asszonynak. A bélbontás és kimosás, tisztítás, 
a hurka megkészítése (sok háznál a kolbász 
és disznósajt is), továbbá a hús besózása, 
füstölése és a zsírsütés kizárólagos főbb teendői. 

E három utóbbiról fogok én ma nektek, édes, 
leányaim, egyet-mást elmondani. Figyeljetek!: 

Sertés-vágás alkalmával az egyes húsrészeket 
múlhatatlanul be kell sóznunk, hogy azokat a 
pusztulástól, rothadástól megóvjuk s tartósabbá 
tegyük. Sok helyen különféle fűszerből ú. n. 
„páclevet" készítenek s ebbe tartják huzamosb 
ideig a húsokat, azt tartják, hogy így kelle-
mesebb ízt nyernek azok. De én mindezt nem 
tartom okvetlen szükségesnek, sőt fölösleges 
költekezésnek minősítem, mivel tapasztalásból 
állítom nektek, ha az általam évek óta hasz-
nált húsbesózási módot követni fogjátok, épen 
olyan kellemes illatú, ízletes húst nyertek. 
Csak azt ajánlom nektek, hogyha a tartósság 
mellett szép piros színű, kemény húst akartok 
nyerni : készítsetek egy nagyobb tálba konyhasó, 
salétrom és cukorból álló keveréket, mellyel a 
sózást végezve célt értek. Ez önmagából fogja 
képezni a páclevet, mit majd hogyan alkal-
mazzunk, mindjárt rátérek. 

Számítunk egy közönséges 120—150 kgiv 
súlyú sertéshez 2 kgr. darált konyhasót, 
5—6 fillér árú salétromot s kétannyi mennyi-
ségű, 4—5 evőkanálnyi törött cukrot. A meg-
vásárolt 2 kgr. sóból külön veszünk Va kiló-
nyit a hurkába valók- s a szalonna sózásához,, 
a többit elegyítjük a porrátörött salétrom és 
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cukorral. (A kolbászhúsra is ebből használ-
hatunk.) A salétrom adja meg a húsnak a szép 
piros színt, míg a cukortól keménységet nyer. 

Meg kell itt említenem, hogy a sertés föl-
bontásánál készen álljon egy nagyobb dézsa, 
megtöltve félig hideg vízzel ; ebbe kell a 
sonkákat stb. húsokat azonnal tenni, hogy 
némileg kihűljenek s a vértől jól megtisztul-
janak. Ennek megtörténte után, ha a hús-
részek a vízből kiszedetnek s a „böllér" azokat 
helybenhagyta, t. i. a fölösleges zsírtól meg-
szabadította, sózás alá adja : kezdhetünk a 
besózáshoz. 

A besózásra legjobb edény egy nagyobb 
dézsa vagy a sütőteknő. Ezek egyikébe kell 
beleállítani tálastul a sókeveréket. Minden egyes 
darab húst a sós tálba téve, balkezünkkel for-
gatva, a jobbkezünkbe markolt sóval bedör-
zsölünk vagy meghintünk, aszerint, amint vas-
tagabb vagy vékonyabb a besózandó hús. 
Nagyon ügyeljünk a sózásnál, mivel úgy a 
túlsók, mint a kevés só megronthatja húsunkat. 
Gyengébb időjáráskor erősebben, hidegebb idő-
ben mértékletesebben sózzunk. A vastagabb 
húsokat, s amelyek később jönnek fogyasztásra, 
•erősebben kell sózni, míg a vékonyabb része-
ket, minő a nyúlja, az oldalak s a kocsonyába 
szánt részeket, minő a fej és a körmök, gyen-
gébben szabad besózni. 

Legelőször kell a sóba megforgatva besózni 
a sonkákat, melyeknél a csont melletti részek 
s a bőr is jól besózandó. A sonkákat kell a 
dézsába vagy teknőbe legalul elhelyezni. Ezután 
következik a két keresztcsont és két lapocka 
(némely háznál ezeket a sonkával egyidejűleg, 
egy darabban kanyarítja ki a böllér, így na-
gyobb, szebb formájú sonka nyerhető). Ezután 

j ö n a sertés álla, majd a nyúlja, a 2 oldal, 
felül a fej és a körmök. S ha a gazdasszony 
pecsenyének vagy káposztába való húst hagy, 
ez tetézi be — gyengén behintve — a besózott 
húsokat. 

Megemlítem itt, hogy a szalonnát szintén 
be kell sózni, melyet fogyasztásra meghagyunk, 
de csak tiszta sóval és nemcsak a szalonna 
felső részén, hanem az oldalain és a bőrén is. 
Igv ez össze- vagy egymásra borítva a húsok 
fölé, vagy külön helyre helyeztetik. 

Milyen teendők várnak a gazdasszonyra 
disznóöléskor? N.! 

Miért jó megszedni a disznó sertéit is? 
Mi módon óvhatjuk meg a sertéshúst a 

megromlástól ? 
Milyen keveréket használjunk a sertéshús 

besózásához ? 
Mennyit számítunk ezen anyagok mindegyi-

kéből pl. 120 — 150 kg. súlyú sertéshez? N.l 

Mielőtt a sózáshoz fognánk, mit kell ten-
nünk a sertés fölbontásakor a húsrészekkel ? 

Milyen edénybe ajánlatos a húsokat besózni ? 
Mire ügyeljünk a sózásnál ? 
Hátha mégis túlsósnak éreznéd a húst hasz-

nálatkor, mit tennél vele? N.! 
Hogyan történik a hús besózása ? Milyen 

sorrendben sózzuk és rakjuk le a húsokat ? 

Már most az a kérdés, édes leányaim, hogy 
hová kell helyeznünk a besózott húsokkal telt 
edényt ? Sok helyen láttam már, hogy ilyenkor 
beállítják a dézsát a fűtött, meleg szobába 
s még le is takarják zsákokkal vagy ponyvá-
val, esetleg beteszik a letakart, hússal telt 
teknőt az ágy alá. No hát, édes leányaim, az 
ilyen eljárás helytelen, egészségellenes és hatá-
rozottan káros a húsokra is ; ugyanis ott a 
meleg szobában túlgyorsan elolvad a só, s nem 
bír az beszívódni a hús belső részeibe. 

Ajánlom tehát nektek, hogy a dézsát vagy 
teknőt mindig hűvös kamrába vagy éléstárba 
tegyétek, hol a hőmérséklet nem nagy, de a 
fagyponton 4—5 fokkal felül áll. Ilyen helyen 
a só 3 — 6 nap alatt olvad el, mely idő alatt 
jól beveszi magát a vastagabb húsba is s egyen-
letesen lesz az kellemesen sósízü. 

Gyengébb időben a vékonyabb húsrészeket 
3—4 nap múlva, hidegebb időben egy-két nap-
pal később kiszedjük a sós edényből s föl-
aggatjuk a padlásra és jó kiszikkadás, esetleg 
fagyás után másnap fölrakjuk a kéménybe 
megfüstölődés végett. A kolbászokat már a 
vágás utáni napon füstre tehetjük, melyeknek 
3—5 napoíi át ott lenni elegendő. 

A húsfüstöléssel elérjük azt, hogy a húsban 
levő nedves rész elpárolog, a hús mintegy 
megszárad s tartóssá lesz. 

A sonkáknak a sóslében kell maradni; ez a 
sókeverékből fölolvadt sóslé a mi „páclevünk". 

Midőn a vékonyabb húsrészeket füstre aggat-
juk, a páclében maradt sonkákat ebben meg-
forgatjuk s egy ott levő pléhkanál segítségével 
jól meglocsolgatjuk a sós lével; naponként 
két ízben is megtehetjük ezt, mindannyiszor 
másik-másik sonkát helyezve legalul, így azo-
kat egészen a csontig átjárja a só. 

A sonkáknak, azok nagysága és az időjárás 
szerint, 2—4 hét kell, míg a sósléből kikerül-
nek, mely után ezek is megszikkadás, esetleg 
kifagyás céljából a padlásra viendők 1—2 
napig, innen pedig a kéménybe. Ez időre már 
a vékonyabb húsok lekerülnek a füstről s az 
éléstárba tehetők. A sonka füstölése 10—12 
napig, sőt tovább is tarthat, de nem szabad 
azt hónapokig ott tartani, mint sok háznál 
szokás, mert kesernyés ízt kap. 

A kolbász akkor van jól és szépen meg-
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füstölve, ha annak bőre megráncosodik és 
szép bama színű. A húsoknál is nem a túl 
sok füsttől nyeri fekete, hanem a sötét barna-
piros színre törekedjünk. 

A sertéshúsok megfüstölését szokták az 
utóbbi időben mesterséges úton is eszközölni, 
de ez kisgazdának nem igen áll módjában, 
ezt nem is említem. Hiszen téli időben minden 
háznál többet tüzelnek, fűtenek, mint egyébkor ; 
a kályhából, katlanból vagy kemencéből föl-
szálló füst legtöbbször elegendő célunk eléré-
sére. Azonban gyöngébb időjáráskor kívánatos, 
hogy a gazdasszony siettesse húsféléinek mi-
előbbi megfüstölődését azzal, hogy rakjon tüzet 
a kémény alá száraz fából s ezt lassú égéssel 
füstöltesse egész napon át, de este a tüzet el 
kell locsolni. Igen jó e célra a fürészpor is, 
kissé megnedvesítve, de tőzeggel vagy nedves 
tengeriszár-izékkel nem szabad füstölni, mert 
ezeknek kellemetlen szagát magába venné a 
hús is. 

Ennyit, édes leányaim, a hús füstöléséről! 

Már most mondd csak Mari ! Hová kell 
helyeznünk a hús besózása után a dézsát vagy 
teknőt ? 

Miért nem helyes azt meleg helyen tartani ? 
Mikor lehet kiszedni a sósléből a vékonyabb 

húsokat, hová vigyük azokat, s miért? 
A kolbászokat mikor tegyük füstre ? Mit 

érünk el a füstöléssel ? N. ! 
Mit tegyünk a sóslében maradt sonkákkal? 
Meddig maradnak azok a páclében ? Meddig 

kell a kolbászokat, meddig a sonkákat a füs-
tön tartani ? 

Melyik a legtermészetesebb húsfüstölési 
mód? N.! 

Gyöngébb időben mit tegyen a gazdasszony 
a füstölést illetőleg? 

Már -most folytatom a beszélgetést, édes 
leányaim, a füstről levett húsok további gon-
dozásáról, mert nem elég ám a húst besózni 
és fölfüstölni, hogy az sokáig élvezhető álla-
potban maradjon^ ezek csak eszközök annak 
eltarthatására, a további gondozás újból a gazd-
asszony ügyességétől függ. 

Sok helyen kitartják a sertéshús egyrészét, 
főleg a sonkákat nyárára, s ez helyes is; aki-
nek Isten bőségesen adott: jut is, marad is. 
S milyen jól esik a munkás népnek a nyári 
dolgozó napokon is egy-egy kis sonkaszelet, 
mellyel tovább tűr, mintha csak tejet evett 
volna. 

De ha a húst főképen nyáron, midőn a 
legyek is fölélednek, nem gondozzuk, hamar 
megromlik, élvezhetlenné válik ; óvjuk a húst, 
hogy a legyek hozzá ne férjenek, mert ezek a 

petéket is rárakják s hogy ennek mi fi követ-
kezménye, azt hiszem, nem kell magyaráznom. 

Sok helyen nem ügyelnek a füstölt húsokra, 
sem a szalonnára, ott lógnak azok még nyári 
melegben is a kamrában vagy a padláson, míg 
a hús penészt nem kap vagy az említett módon 
meg nem romlik. A szalonna pedig sokszor 
csepegni kezd. 

Ügy-e bár láttátok már azt, édes leányaim, 
ha különösen nyáron leöl édes anyátok egy 
csirkét, annak föltisztított, elaprított húsát befödi 
egy tállal vagy födővel, ugyanezt teszi a mészár-
székben vett hússal is, miért teszi ezt ? Nemde 
azért, mert fél a körülötte dongó légy műkö-
désétől. Ezt tudva, miért nem rejti el legtöbb 
asszony füstölt húsát is, hiszen ez is olyan 
kedves a légynek, ha hozzáférhet. 

Ajánlom tehát nektek, hogy a melegebb idő 
beköszöntével azonnal zárjátok el a még meg-
levő húsokat, sonkákat. Hová? Erre legalkal-
masabb hely a pince, vagy ennek hiányában 
egy hűvösebb kamara. Minden háznál kerül 
egy kisebb félfenekü hordó, dézsa vagy sza-
kasztó; nohát ezek valamelyikébe kell a húsokat 
elhelyezve a mondott helyiségbe tenni. í gy 
azonban, hogy megszitált fahamut teszünk az 
edény fenekére s ugyancsak jól behamuzzuk 
az elraktározandó húsokat is. Az edényt végül 
fedjük be deszkával vagy pokróccal. Ha a 
sonkából egy részt vágtunk, a váglapot újból 
be kell jól hamuzni. Használat előtt, tán mon-
danom sem kell, többszöri meleg vízben kell 
a hamut jól lemosni a húsokról. 

A szalonnát sem szabad nyáron a meleg 
padláson hagyni, ennek is jobb helye van a 
hűvös kamrában vagy a szellős pincében. 

Most el fogja mondani Vilma, hogy a mele-
gebb idő beálltával hogyan kell a meglevő 
húsokat gondozni, hová, hogyan és mi módon 
kell azokat elhelyezni? 

Sertésvágáskor legfontosabb munkája a 
gazdasszonynak a zsírsütés. Ezt fogom még 
elmondani. 

Sertés felbontáskor készenlétben kell tartani 
a gazdasszonynak egy cserépedényt, amelybe 
a belekről szedett zsírt teszi, egy másik 
edénybe a szappanba való zsíros részeket 
rak ja ; külön teendő a háj s vele együvé a 
húsokról leszedett zsír s végül : a zsírnak szánt 
szalonna. 

Midőn a böllér egyéb munkával már végzett, 
ez a gazdasszony utasítása szerint összevágja a 
zsírnak olvasztandó szalonnát. Legajánlatosabb 
azt 12—15 ctm. hosszú, 3—4 ctm. széles 
szeletekbe aprítani, emellett a szalonna 2—3 
helyen minden darabon bevágandó, hogy az. 
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majd könnyebben átsüljön. Ha e munka készen 
van, egy tiszta dézsába kell hideg vizet önteni 
s ebbe teendők a szalonna-szeletek, a húsokról 
leszedett zsírrészek és a háj. Mindezek legalább 
egy éjen át hideg vízben álljanak, hogy így 
azokat jól kiáztatva, tiszta, fehér zsírt nyerjünk. 

Hangsúlyoznom kell, hogy a belekről levett 
ú. n. bélzsír, hacsak mind szappannak nem 
hagyjuk, jól kiáztatandó s több vízben kimo-
sandó. Ezt külön süsse ki a gazdasszony, 
külön edénybe tegye s ez kerüljön legelőbb 
fogyasztásra. 

Ugyancsak előbb ajánlatos kisütni a hájat 
s vele együttesen a húsokról leszedett zsír-
részeket és külön a szalonna-szeleteket, mivel 
a háj s a gyönge zsírrészek jobban olvadé-
konyak, mint a szalonna. 

A zsírsütés nem oly könnyű dolog, mint 
sokan hiszik, óvatosságot és szakértelmet 
igényel ; erre az edényt is jól meg kell 
választani. 

Sok helyen láttam már, hogy a zsírt üstben 
olvasztják, ezt nem ajánlom, gyermekeim, mert 
az ilyen zsír hamar avasodik. 

Legjobb erre egy nagy vaslábas (kotla). 
Ilyen edény 20—25 literes nagyságban 4—5 
koronáért beszerezhető ; évek hosszú során át 
eltart s még mosásnál is fölhasználható. Ennek 
hiányában, szegényebb asszony, jól kisúrolt, 
tiszta bográcsban is kiolvaszthatja a zsírt a 
katlanon. A vaslábas mulhatlanul takarék-
tűzhelyet igényel. 

Ha a kiolvasztandó anyagok egy éjen át 
jól kiáztak, másnap kiszedi a gazdasszony a víz-
ből. A hájat és zsíros részeket, majd a szalonna-
szeleteket külön-külön edénybe teszi, a vizet 
róluk jól lecsurogtatja, ezután berakja a 
lábasba és lassan égő tűzön kezdi olvasztani 
a zsírt. 

Legtöbb háznál az a rossz szokás van, hogy 
nem áztatják ki a zsírnak valókat s hogy azok 
le ne süljenek, tejet szoktak önteni a lábas 
fenekére. Ez teljesen fölösleges. Hanem igen 
is kívánatos, hogy a kiolvasztandó zsíranyagok 
betevésekor ott legyen a lábasban egy főző-
kanál, mellyel azonnal kavargassuk azokat; 
így nem kell a lesüléstől tartani. 

Ha zsírnak valókat jól kiáztatjuk, lecsurgat-
juk, olvadás közben gyakran kavargatjuk, kellő 
időben leszűrjük a zsírt, bizonyosak lehetünk, 
hogy a zsírunk sokáig elálló, meg nem avasodó, 
tiszta fehér színű lesz. . . . A zsír eltartására 
legalkalmasabb edény a bádogból vagy cinkből 
készített bödön. Cserépedény azért nem ajánl-
ható, mivel ez sok zsírt magába szí s hosszú 
használat mellett átszivárog rajta. 

A zsírsütéshez szükséges : vaslábas vagy 
bogrács, főzőkanál, levesmerő-kanál (zsír-ki-

meréshez), tésztaszedő (az átszűréshez), egy 
vasfazék, bödön s félig vízzel telt dézsa. 

A zsírt akkor kezdjük leszedni, mikor azt 
látjuk, hogy az olvasztott anyag zsemlyeszínű 
pirkadást mutat, vagyis mikor a tepertyű 
pirosodni kezd. A tésztaszedőt benyomjuk, 
melynek likacsain beömlő zsírt egy levesmerő 
kanállal a vasfazékba szedjük, mely ha megtelt, 
a vizes dézsába állítandó, hogy a zsír lehűljön 
s csak ennek megtörténte után kell azt bödönbe 
önteni. 

Megjegyzem, hogy a lábas alját, az ú. n. 
ruskós zsírt, melyben törmelék-tepertyű van, 
külön edénybe kell önteni s mielőbb föl-
használni. 

Figyelmetekbe ajánlom azt, hogy ha a 
bödön megtelt, vagy a zsírszűrést elvégeztük, 
nem szabad a bödön tetejét rácsukni mind-
addig, míg a zsír meg nem fagy, hadd gőzö-
lögjön az s érintkezzék a levegővel, mert csak 
így marad szép fehér színű. 

Nagyon fontos az, édes leányaim, hogy a 
bödön mindig tisztán legyen tartva, ha a zsír 
kifogyott belőle, ki kell jól súrolni, kiforrázni, 
s 2—3 napon át friss vízzel megtöltve a sza-
bad levegőn tartani. Igv kitisztítva kell elteimi 
használatig, amikor újból kisúrolni, kimosni 
s több ízben száraz ruhával jól kitörülni 
szükséges. Ez egyik fő kellék ahhoz, hogy 
tiszta, szagtalan, sokáig elálló zsírt nyerjünk. 

(Kikérdezés.) 
(Békéscsaba.) Makayné Pekó Valéria. 

A gyomnövényekről. 
„Legyen átkozott a föld te éretted, 
nagy fáradságos munkával egyed 
annak gyümölcsét életednek min-
den napjaiban és tövisét és 
bogácskórót teremjen tenéked." 

Mózes 1. h. 17—18. §. 
Ez a biblia szavai szerint az első emberpár 

útravalója. Szegény ember ! Ha életedet, küz-
delmeidet valamely túlvilági szellem mozgó-
fényképekben szemeink elé vetíthetné, mennyi 
keserűséget, mennyi évről-évre ismétlődő fárad-
ságos munkát szemlélhetnénk, olyat, amelynek 
kútforrása ezen áldatlan talizmán. 

Mikor cölöpökre épített kunyhóidban kézzel 
szedted ki a mezőn gyűjtött magvakból a 
jobbakat és a gazt egyéb hulladékokkal (ön-
tudatlanul bár, de a mi okulásunkra) a vízbe 
szórtad; akár ma, midőn elmésnél elmésebb 
gépek szolgálnak mindennapi kenyered terme-
lésére : a viszony ugyanaz. Hiszen a legkülön-
bözőbb mezei munka, a szántástól az aratásig, 
csak azért szükséges, mert a föld a te mun-
kád, a te verejtéked, a te éber őrködésed 
nélkül csak „tövist és bogácskórót" terem. 
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Ebben az évezredes, tehát látszólag sikerte-
len küzdelemben az ember legnagyobb ellensége 
az egyetértés hiánya, a széthúzás és a tudat-
lanság. A történelem tanú rá. igy volt eddig 
minden téren. Az egyéni boldogulás az egyéni 
haszon keresésébe belecsontosodott ember nap-
számért vagy korbácstól hajtva „egyptomi 
gúlát" épít, de nem végez olyan fárasztó mun-
kát, mely nem nyujt közvetlen, kézzelfogható 
hasznot, vagy amelynek elmulasztása nem jár 
súlyos büntetéssel. 

Az emberbarátnak, ki egy egész nemzet sor-
sát szeretné megjavítani : számolni kell az 
ember ezen pszichológiai természetével. Sok 
okos ember kell kevéssé miiveit néprétegek 
meghódítására. 

Amennyiben pedig minden ember feladata 
a meglévő állapotokon annyit javítani amennyit 
lehet (Ruslán), a magyar tanítók pedig okos 
emberek, tőlük sok is telik, hozzájuk fordulok, 
az én kartársaimhoz, kik a néppel közvetlenül 
érintkezve megbecsülhetetlen szolgálatokat te-
hetnek az országnak. 

Legyünk mindnyájan azon, hogy az ország 
vagyonbeli gyarapodását is minél nagyobb 
mértékben köszönhesse minekünk. Ez az út a 
jobb jövőbe vezet, mert valamint csak a vagyo-
nos ember lehet független, úgy az olyan 
ország lehet csak önálló, amelyik gazdag. 

Okszerűbb gazdálkodással pedig óriási mér-
tékben gyarapodhatnék nemzeti vagyonunk. 

Számítsunk ! 
Hazánk összes szántóföldje: 23,27(3.347 

katasztrális hold; rétye : 5,751.625 katasztrális 
hold; legelője: 7,392.869 katasztrális hold; 
ez összesen 36,420.841 katasztrális hold. 

A mai állapotban a legkedvezőbb körülmé-
nyek között is átlagban a termés 10%-a érték-
telen gyom, gaz. Igaz, hogy ideális, teljesen 
gyommentes vetéseink sohasem lesznek, de a 
mai állapotokat hitem és meggyőződésem 
szerint nagyon meg lehet javítani. Hogy pedig 
a mai vigasztalan körülmények között senki 
se illethessen a túlzás, az üres szalmacséplés 
vádjával : a tényleg elérhető terméstöbblet 
értéket okszerű és egyöntetű gyomirtás mellett 
katasztrális holdanként csak 5 koronába szá-
mítom és ime az ily csekély összeg mellett 
is az évi terméstöbblet értéke több mint 
180 millió korona. Így is mondhatnám, ezt a 
borzasztó összeget elpocsékoljuk, elpazaroljuk 
minden esztendőben. Mekkora tékozlás ! 

Hogy más országban sincsenek jobb v. sokkal 
jobb viszonyok, az ránk nézve közömbös lehet. 
Főcélunk egyedül az, hogy saját nemzetünk 
minél jobban gyarapodjék és hogy egyöntetű 
eljárással minél szélesebb körben izenjünk 
hadat az évi termésünket megtizedelő gyomok 

seregének s a siker minél teljesebb eléréséhez 
járuljon hozzá mindenki annyival, amennyi tőle 
telik. 

A gyó nókról szóló egész világirodalmat át-
tanulmányozva, hazánk minden részébe kiszállva 
és a szerzett ismereteket a hazai viszonyokhoz 
alkalmazva, abban amiben a nép a legjobb 
mester, tőle szerezvén okulást : itt csak kivo-
natban, főleg azokat a tapasztalataiinat teszem 
közzé, amelyeket tanítótársaim alkalomadtán, 
pld. az ismétlő iskolában is, értékesíthetnek. 
(Terjedelmes munkában közrebocsátja azokat a 
földmívelésügyi minisztérium.) 

1. A g y o m o k k á r t é t e l e . 

Attól függ, hogy milyen fajta a gyom. Leg-
veszedelmesebbek az élősködő gyomok. Ezek 
teljesen kipusztíthatják a termesztett növé-
nyeket. Ilyen pld. az aranka. Kára kiszámít-
hatatlan. A gazda megvásárolja drága pénzért 
a lucerna- vagy lóhere-magot vagy fűmag-
keveréket, megmíveli a földjét és ahelyett, 
hogv több éven át 4—5-ször kaszálhatna érté-
kes takarmányt, már a második évben föl kell 
szántani földjét. A munka kárba veszett, a 
pénz elúszott, az idő is eltelt visszahozhatlanul 
és nem hozott pénzt az erszényébe. 

Ugyancsak veszedelmesek a félélősködők. 
Ezek fölveszik ugyan a szénsavat a levegőből, 
de gyökereiket a termesztett növenyek testébe 
bocsátják és a táplálék egy részét (vizet, 
sót . . ) a kultúrnövényekből fedezik. Ilyen 
pld. a kakascímer, csormolya számos faja. 
Némelyik réten tenyészik, más fajuk vetés 
közt nő. 

Némely gyom mérges és a gabonába jutva, 
emberre, állatra egyaránt veszedelmes lehet 
(szédítő vadóc, konkoly, stb.) A legelőn friss 
állapotban, a réten, mint a learatott széna 
alkatrésze, szárított állapotban is veszedelmes 
lehet az állatokra általában vagy egyes állat-
fajokra (a boglárka-félék, őszi kikerics stb.) 

Minden gyom különben helyet foglal el, 
vizet, levegőt, fényt, táplálékot fogyaszt a 
termesztett növények rovására, sőt azokon 
esetleg fölfutva (apró szulák, szulák keserűfű), 
megdönti azokat ; messze kúszó tarackokkal 
(tarack-búza, vetési aszat), földre lapuló nagy 
és durva leveleivel (utilapu) teljesen kiszorít-
hatják a termesztett növényeket vagy meg-
akadályozhatják az elvetett magvak csirázását. 

Van olyan gyomnövény, mely eddig semmi-
féle módszerrel ki nem tisztítható a termésből, 
az ilyen gyom azonfölül, hogy a termés mennyi-
ségét apasztja, még a kapott termés értékét 
is csökkenti (varjúmák a kölesben, csormolya 
a gabonában). 

Némely gyom termése úgy kapaszkodik az 
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állatok szőrébe, pld. a juh gy apjába, hogy 
abból egyáltalán nem, vagy csak költséges 
eljárással tisztítható ki és leszállítja tehát a 
gyapjú ériékét. Ilyen pld. a borsókás lucerna 
termése. 

2. A g y o m o k s z a p o r a s á g a é s t e r j e d é s e . 

A legkisebb gyom is nemcsak nagy mér-
tékben ronthatja termésünket, úgy minőségét, 
mint mennyiségét,- de teljesen értéktelenné 
teheti azt, ha milliószámra szaporodva, termesz-
tett növényeinknél hamarabb és gyorsabban 
fejlődik és pld. kedvező időjárásban elnyomja 
azokat teljesen. 

Az embernek sohasem kellene megfeled-
kezni arról, hogy a gyomok edzettebbek s ha 
nem is benszülöttek, ami talajunkhoz éghaj-
latunkhoz iigy szoktak, hogy időjárásunk viszon-
tagságaival dacolva jól vagy legalább is jobban 
érzik magukat, mint a más hazából idehurcolt 
és az ember dédelgetése nélkül okvetlen kipusz-
tuló kultúrnövényeink. 

A gyomok magtermelése épen bámulatba ejtő. 
így számláltak pld. egy-egy tő valamennyi 

termésében : a csorbókán 50.000, a pipacson 
40.000, a bojtorján 24.500, az orvosi szék-
füvön 45.000 s a szádoron 105.000 magot. 

Magam számláltam a kövér porcsin egy 
tövén 27.400, a nagy utilapun 54.600 s a 
betyár-küllőrojton 90.315 magot. 

Valamennyien túltett ' azonban egy jókora 
dudva-disznóparéj, az aradi burgonyaföldön, 
melyből 520:000* magot nyertem. 

E pár példából is eléggé érthető, miért 
léphet föl némely gyom úgy, mintha vetették 
volna. 

Minden gyom magja, esetleg egész termése 
olyan, hogy közvetítő tényezők terjeszthetik. 
Nem egy gyom mindenütt tenyészik ma a 
földön, ahol azt mívelik, holott 1—2 évszázad-
dal ezelőtt még csak kis területen tenyészett. 

A gyomterjesztők között első helyen áll az 
ember. Hogy öntudatlanul teszi ezt, végered-
ményében másodrendű kérdés. A legtöbb eset-
ben tudatlanságról lehet szó és szereplése csak 
annál szánalmasabb. így legjobban terjesztik a 
gyomokat a közlekedési eszközeink. Ma a föld-
kerekség legfélreesőbb zugából is érkezik időn-
ként szállítmány hozzánk. A legolcsóbb és 
legjobb csomagolási eszköz a széna. Ez a 
s/.éna azonban rendszerint olyan ember kezébe 
kerül, aki nem használja semmire. Esetleg újból 

* Ily tetemes számú magnál természetesen nem 
lehet mindeniket megszámlálni. Megszámlálunk any-
nyit, amennyit már finomabb mérleggel pontosan 
megmérhetünk. Az egész termés súlyából következ-
tetünk azután a magvak számára. Pontos eljárásnál 
mindenesetre nem nagy a hiba. 

csomagol vele és juttat a környéknek is — 
szemétre kerül, kertekbe, szántóföldekre ; el-
szóródik szabad területe^ (vásárban, kiállítási 
területeken); egyik-másik csíraképes mag növényt 
fejleszt és ha az éghajlat kedvez, ha magja 
terjedni tud, hamar elszaporodhatik, ahogy 
pld. ma már az egész földön tenyészik egyik 
legkellemetlenebb, Amerikából behurcolt gyo-
munk, a betyár-küllőrojt vagy betyárkóró. 

így olvassuk pld. a „Kisérletügyi Közlemé-
nyek" 1902. évfolyamában (142. old.) dr. Degen A. 
tollából : „ . . . még nem is nagyon régen a 
lóheremagból kitakarított rostaalj egy része 
belekerült a fűmagkeverékekbe, különösen a 
vasúti töltések begyepesítésére szolgáló olcsó 
magkeverékekbe, úgy, hogy amit sok után-
járással sikerült elérnünk a heremagvak kötelező 
módon való tisztításával, azt ismét lerontotta 
az, hogy az egyik áruból kitakarított arankát 
más haszontalan gyommagvakkal együtt szerte 
szórták el az országban a vasúti töltéseken s 
evvel újra befertőzték a - szomszédos területe-
ket is." 

Ehhez nem kell magyarázat. íme a kapzsi-
ság, nemtörődömség mit művelhet. Tény az, 
hogy a vasúti töltések a növénygyüjtőknek 
tág teret nyújtanak és van olyan növényünk, 
amely ezidőszerint is még csak vasúti töltések 
mentén szedhető. 

Alig emlékszem oly kirándulásra, melyet 
vasúti töltés mentén valamelyes eredmény nél-
kül tettem volna. Ami a növénygyüjtőnek 
kincs, neki édes örömöt okoz, az az országra 
idővel csapássá válhatik. A betyár-küllőrojt 
első példányainak is örült a 18. század bota-
nikusa, ma már a gyűjtő sem örülhet neki. 
így járunk talán a ma még szórványosan termő 
apró gombvirággal. 

Az ember ezekkel is bajt csinál, de mennyi-
vel szánalomraméltóbb lesz, ha tudatlanságában 
maga ülteti saját földjébe. Szinte megdöbbentő 
a puszta gondolat. Pedig így van száz esetben 
kilencvenkilencszer. 

Hány ember kezeli jól nálunk a trágyát és 
hány ember eteti az ocsút főzve vagy darálva ? 
Ha erre nézve gondos statisztika készülne, az 
meglepően szomorú adatokat hozna nyilvános-
ságra. A pelyvába került aszat, buzavirágfejek, 
az ocsuba került konkoly, vadrepce, bükköny-
magvak nagyrésze csíraképes példányokban ki 
lesz hordva szépen a szántóföldre, trágyával 
vegyest, hogy még jobban fejlődhessen. 

Nálunk t. i. az a megbocsáthatlan léhaság 
uralkodik még mindenütt, hogy : pl. oly helye-
ken, hol közös cséplőterületek vannak (főleg 
nagyobb községek körül), a cséplésnél kapott 
leghitványabb szemetet, mely tele van gyom-
magvakkal, de gabonaszemek nem igen fordul-
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nak elő benne, künn hagyják a cséplőterületen. 
Ezt széthordja a szél az égtájak minden iránya 
felé. Az úgymondott^ „gondosabb" gazda, az 
ugyancsak a város területén kívül fekvő sze-
mét- és trágyalerakodó helyekre hordatja, hol 
a havonként vagy kéthavonként kivitetett, 
bizony száraz trágyával keveredve minden ép 
szem megtartja csíraképességét. De ahol otthon 
a kertbeli szérűkön folyik a cséplés, ott sem 
kedvezőbb a végeredmény. A baromfi szét-
kaparja a hulladékot, sok gyommagot el is 
fogyaszt, de ezek nagy része elhagyja úgy a 
bélcsatornát, hogy csiraképessége megmarad, 
amint az minden állat trágyájából konstatál-
ható ; az időnként összesepert hulladék a sze-
métdombra kerül. Oda hányják a tövestől 
kitépett udvarbeli, kertbeli gazt, mely közül 
nem egy faj vígan tovább érleli fiatal terméseit. 
Az alomba sok növény termése, terméscsoportja, 
pl. fészke kerül, ezt is kihordják a trágyába ; 
ha még tekintetbe vesszük, hogy sok ember 
olyan vetőmagot használ, amely egyáltalán nem 
mondható tisztának, hiszen némelyiket még a 
legpontosabb gépek sem választják ki (vad 
repcét a termesztett repcéből, csormolyát a 
búzából, varjúmákot a kölesből stb.), bebizo-
nyosodik, hogy a legtöbb gazda maga veti el 
a gyomot is. 

Nem lehet e helyt mindenre kiteijeszkedni, 
rámutatok "még csak arra, hogy az ember 
avval is terjeszti a gyomot, hogy pl. aratásnál 
pusztán kényelemszeretetből a szúrós gazt le 
sem vágja. Tordán láttam, amint az aratók 
sarlóval vágták le a gabonát és gondosan 
kerülték az aszatcsomókat, nehogy kezüket 
megsértsék. Hogy ily eljárás mellett a föld-
mívelés nem sok haszonnal járhat, könnyen 
érthető. 

A mesgyék, országutak széle tele van gyom-
mal és nemcsak hogy azt senki le nem aratja, 
de kapzsiságból a legtöbb ember nem is tűri, 
hogy az ő földje széléről szegény ember tehe-
nének, malacának takarmányt gyűjtsön. Meg-
engedem, hogy néha visszaélhet a szegény 
ember, de lát tam magam olyan eseteket, ami-
kor visszaélés ki volt . zárva és mégis így tör-
tént. Ha nem magam láttam volna, bizony el 
sem hinném. 

E helyekről aztán, a gyomok fészkéből szé-
pen terjed a gaz és hiába mívelte meg a gazda 
jól a földjét, hiába vetett tiszta magot, hiába 
használt igazán érett trágyát, figyelt minden 
szabályra, melyet az okszerű gazdálkodás előír : 
földje mégis tele lesz gyommal, mert a mes-
gyéről, a dűlőről befújta a szél, ráhordta a víz, 
bevitte az állat vagy behurcolta ő maga ruhá-
ján, - szerszámjával s munkájának nagy része 
kárba veszett. 

A legtöbb gyom magja (illetve termése) 
t. i. úgy van alkotva, hogy vagy a szél szár-
nyain, vagy az állat szőrén, lábain, esetleg az 
avval táplálkozó állat hulladékával messze el-
terjedhet. 

Temérdek növény magja szőrüstökkel, bóbi-
tával rendelkezik (gyermekláncfű, aszat, bo-
gáncs). Még csendes levegőben is lebeg, mint 
valami kis léghajó, szélben pedig a harmadik 
határba is elszáll. Némelyiknek az üstöke le-
válik, ha valamibe ütközik, akkor természetesen 
lehull a mag és ha kedvezők a feltételek, ki is 
csírázik. 

Némelyiken hártyák, lécek nyújtanak a szel-
lőnek támadó felületet (pl. a sóskafajták) ; vagy 
akár az egész növény, miután töve hamar 
lekorhad, útra kel (ördögszekér, „ballangó" stb.) 
s mint „szélhajti góré" egy-egy járást lát el 
csiraképes magvakkal. 

Mások kapaszkodó szőrükkel állatokba, ru-
hába kapaszkodnak és ledörzsölve ú j tanyát 
ütnek (bojtorján, „koldustetü", „diákmogyoró"). 
Mások ragadósak és az állatok lábukkal messze 
hurcolják (őszi kikerics) ; még mások oly aprók, 
hogy sárral állatokra tapadnak (sertéshez) és 
messze elvitetnek. Az arankából egész csomó-
kat cipelhetnek az állatok magukkal, apró 
magját pedig a víz is moshatja le mélyebben 
fekvő területekre. 

Látható, hogy a gyomok ugyancsak föl van-
nak szerelve, munkát adnak az embernek és 
már ezekből is kitűnik, hogy csak közös mun-
kával, vállvetve lehet ellenük síkra szállani. 

(Arad.) Wayner János. 

Növénykortaiii levelek. 
(Január hó.) 

Kedves kartársaim ! 
Egy új év küszöbén állunk ! Szivünk ilyenkor 

hevesebben dobban s lelki szemeink hol vissza-
tekintenek a nehéz múltra, melyben oly kevés 
örömöt leltünk, hol kutató pillantásokat vetnek 
a még nehezebb jövőbe, melytől szerény 
reményeink megvalósulását várjuk. Nincs azon-
ban oly csapás, melynek elviselésére képesek 
ne volnánk s a jövő zord egén is váltakozik 
a ború s derű. 

Hivatásunk, mely szorosan kötelező minden-
napi teendőink mellett, a nép bajainak meg-
ismerésére s orvoslására is ösztönöz, a múltra 
nézve keserű tapasztalatok birtokába jut tat 
bennünket. 

Kínos vergődést látunk a gazdasági üzem 
nem egy ágában s a létért való küzdelem 
napról-napra nehezebbé válik. A munkaerő 
mindinkább csökken, embertársaink nagy zöme, 
a rossz évek hatása alatt állva, vándorbotot 
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ragad s egy új világban keresi kétes jövőjének 
alapföltételeit ; terményeink értékesítése, bár 
most is kiválót produkálunk, sok helyen el-
háríthatatlan nehézségekbe ütközik s így a 
túlprodukció réme is már érezteti hatását ; az 
élet ezerféle szükségleteinek s követelményeinek 
helytelen aránya önfeláldozó munkásságunk 
jövedelmezőségéhez olyannyira visszás helyze-
teket teremt, hogy tehetetlenségünk mindig 
érezhetőbbé válik s félnünk kell, hogy a mai 
kor szellemének, mely a legszebb törekvéseket 
is elsepri, elébb-utóbh mi is áldozatává leszünk. 
A szervezkedés tehát elsőrangú kötelességünkké 
válik, s ha a test és az ész munkája egyesült 
erővel száll a vésszel szembe, a nehéz multat 
talán boldogabb jövő fogja követni. 

A gazdasági jólét alapföltétele 'és főforrása 
maga a gazdálkodás, ennek egészséges iránya 
s célja. A növénytermelés, mely a természetben 
fölhalmozott őserő és ősanyag kiaknázására s 
értékesítésére irányul, a gazdasági üzem leg-
fontosabb ága. Nélküle az állati élet lehetet-
lenné válik. Növénytermelésünket azonban ezer 
veszély fenyegeti, köztük olyanok, melyek ellen 
a mai tudomány éles fegyvereivel is hiába 
küzdünk. De amint az orvosi tudomány is 
rohamos léptekkel halad előre, (bár a halandóság 
az emberek között emelkedik) úgy a gazdasági 
növények ellenségeinek térfoglalását sem szabad 
összetett kezekkel néznünk, mert minden 
mulasztás mérhetetlen karokat rejthet magában. 

Tapasztalatból tudom, hogy aratás és szüret 
idején számos gazda a rossz termés okát csak 
a rossz időjárási visszonyokban keresi ; saját 
mulasztásait egyenesen kizártnak tartja. A 
rossz eredmény oka pedig főleg saját magunk-
ban, mulasztásainkban, s nem egy esetben tudat-
lanságunkban keresendő. Ha szakszerű eljárásunk 
által hatást gyakorolunk a növény fejlődésére 
s szerveinek minél alkalmasabb kiképzésére, 
egyszersmind ellentálló képességét is fokozzuk 
s jöjjenek bár nem egészen megfelelő időjárási 
viszonyok, az egészséges növény nem szenved 
kárt s visszamaradást nem mutat. 

A növényvédelem terén erre nézve számos 
példát találunk ; gyakorlati példával kivánom 
állításomat bebizonyítani. Az 1902. évi időjárás 
a szőlő fejlődésére nézve igen kedvezőtlen volt ; 
a termés silánysága ezt eléggé igazolta. A 
tartós esőzések s gyakori hőcsökkenések folytán 
a peronospora óriási mértékben pusztított s 
nemcsak hogy a tőkét leveleitől s fürtjeitől 
fosztotta meg, hanem magát a vesszőt is oly-
annyira gyengítette, hogy annak kiérése ez 
évben sem következhetett be. 

Eljött az 1902/3. évi tél. A vesszők oly 
gyengék voltak, a tartaléktápanyag annyira 
megfogyott, hogy azok a hideg időjárásnak 

nem állhattak ellen s így vagy teljesen elfagytak,, 
vagy csak igen későn hajtottak ki. Nem a 
hideg időjárás pusztította el a vesszőket, hanem 
az 1902. évi szakszerű permetezés elmulasztása, 
miáltal a tőkék nagy százaléka a betegségnek 
áldozatul esett. Hol van tehát itt a baj : az 
időjárásban vagy magunkban ? 

Az 1903. év időjárása a szőlő érésére nézve 
igen kedvező volt s ha a termés mennyisége 
a mondott okoknál fogva nem is elégítette ki 
reményeinket, minőség tekintetében panaszunk 
nem lehet. 

Látjuk ebből azt is, hogy egy év mulasz-
tásainak hatása további évekre is kiterjed s 
így a munkaerő hiányának a termés nehezebb 
értékesíthetőségének s így egyéni jólétünknek 
alapokai is már a helytelen gazdálkodási rend-
szerben és irányban keresendők. 

Munkálataink, melyek a védekezés helyes 
keresztülvitelére s így a bővebb és jobb termés 
elérésére irányulnak, sem nyáron, sem télen 
nem szünetelhetnek s elkéstünk már, ha csak 
akkor védekezünk, midőn már a kártételeket 
állapíthatjuk meg s már csak a gyógyító eljá-
ráshoz fordulhatunk, holott a baj megelőzésére 
kellett volna gondolnunk. Némely betegség 
ellen már egy-két évszakkal föllépése előtt 
kell védekeznünk, hogy azt sikeresen legyőz-
zük, illetve föllépését is lehetetlenné tegyük. 
A tudomány, mely e téren nem egy kiváló 
eredménnyel dicsekedhetik, számos oly útinut-
tatást adhat, melyeknek méltatása nemcsak 
védelmi munkálatainkat irányíthatja s könnyít-
heti, hanem gazdálkodási rendszereinkben új 
irányokat jelölhet ki, melyeknek követése 
által növénybetegségekkel egyáltalában ritkáiban 
fogunk találkozni. 

Midőn tehát kedves kartársaimhoz ez alkalom-
mal levélalakban fordulok, egy fontos feladatnak 
kívánok minél előnyösebb módon eleget tenni. 
A növénykórtan mint tudomány, óriási fontos-
sággal bír s bennünket, mint a nép vezetőit 
közelről érdekel; mindazonáltal a tárgy száraz 
előadása s a sablonszerüség, mely tudományos 
leírásokban önkéntelenül is nyilvánul, árthat az 
ügynek s a kivánt sikert talán nem eredmé-
nyezné. Ez indított arra, hogy ezen fontos 
tudnivalók közlése céljából a legjobb alakot, 
a közvetlenség alakját választottam. 

Előttünk fekszik a végtelen természet egy 
parányi része, melyet a gondos emberi kéz a 
munka termékeny mezejére avatott. Fölfegy-
verkezve a tudomány éles fegyverével, akarunk 
útnak indulni ; egy pillantást vetünk majd azon 
legapróbb lények világába, melyek parányi, de 
egyesült erővel a természet urának ellenségévé 
szegődtek s csodálatraméltó fejlődési viszonyaik 
által uraivá lesznek mindannak, mit hatalmukba 
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kerítenek; bebarangoljuk majd nyár idején a 
hullámzó kalásztengert, viruló honyhakertjein-
ket, gyümölcsöseinket s zöldelő hegyoldalain-
kat, hogy mindenütt fölkeressük a pusztulás 
okát, a parányi lényt, mely szintén igényt tart 
az életre, s ezáltal egy más élet megölőjévé 
válik. S föltárul majd lelki szemeink előtt az 
a nagy világ, az az óriási őserő s mérhetetlen 
küzdelem, mely titokban bár, de végeredmé-
nyében mindnyájunk előtt ismerve a természet 
ölén folyik s hol csodálatos varázsával, hol 
félelmetes életnyilvánulásaival majd bámula-
tot, majd félelmet ébreszt a figyelő lelkében. 
E tapasztalatok kapcsán ismertetni kivánom 
azonban a mi küzdelmünket is, az ész mun-
káját a nyers erővel szemben. Az illető gazda-
sági növények fogékonysági viszonyainak mél-
tatása kapcsán ismertetni fogom mindazon 
védekezési eljárásokat, melyeket gyakorlati 
tapasztalatainkból merítettünk s így kellő 
sikert is biztosíthatnak. E teendőket aktuali-
tás szerint fogom csoportosítani, miáltal a 

védekezés munkájának szakszerű keresztülvite-
lét nagyban kivánom elősegíteni. Természetes, 
hogy e téren ismereteink még nagyon is 
fogyatékosak, de vannak már ma is oly eljá-
rásaink, melyek föltétlen sikerrel járnak, de 
alkalmazásuk mégsem általános ; ezeknek elfo-
gadása, esetleg kipróbálása által nemcsak ma-
gunknak használhatunk, hanem a tudományt 
is szolgálhatjuk, mely a leszűrt igazságokat 
újra közkinccsé avathatja. 

Ez a célja munkásságomnak, melyet egy 
éven át e helyen kifejteni kívánok. Fogadja 
hazánknak gazdálkodással foglalkozó néptanítói 
kara oly szívesen dolgozataimat, mint amily 
örömmel én azokat megírom; a közérdeki 
munkásságban rejlő erkölcsi jutalom fárado-
zásomat gazdagon kárpótolja, tanácsaim köve-
tése által pedig kedves kartársaim ezen esz-
ményi jutalom mellett részesülni fognak meg 
azon nem megvetendő anyagi sikerben is, mely 
a céltudatos munkásságot követni szokta. 

(G-rinád.) Pósch líároly. 

Téli tüzelő. 
Yámosfalu gazdái ünnepnapi istentisztelet 

után nem széledtek el, hanem összeverődve a 
templom előtti térségen, megbeszélték az idő-
szerű dolgokat. 

— No, most csak lesz mivel tüzelnünk ; 
— fölvette a szót Sebes András. — Annyi 
szalmám termett, hogy helyét sem tudom. 

— Igaz, — mondták többen — hogv a O " Oi/ 
tüzelő miatt nem fájhat fejünk. — Csak 
Vigyázó Mihály, a falu egyik legjobb gazdája 
hallgatott és erősen csóválta fejét. 

Ejnye, Mihály bátyám — folytatta beszédét 
Sebes András — de igen csóválja fejét, mintha 
egy szalmakazal sem állana szérűjében, pedig 
annyi van, hogy akár k ét-három évi g tüzelhet vele. 

Erre azután megszólalt Vigyázó Mihály ; 
mindenki feléje fordult, mert tudták, hogy 
amit mond, annak van is értelme, ugyancsak 
fején találja a szeget. 

— Miután kihoztad belőlem a szót, András 
öcsém és kiváncsi vagy, hogy mit is gondolok, 
hát elmondom, ami ugyan egy kissé tovább 
fog tartani, de azért lehetőleg rövidre fogla-
lom össze mondanivalómat, nehogy a sógor-
asszonyok haragját magamra vonjam, hogy 
váratom őket az ebéddel. Ezt nem teszem, 
márcsak azért is, hogy hiába ne tüzeljenek, 
mert az is pazarlás. 

Hát én azért intettem tagadólag, mert nekem 
az a hitem, hogy amely gazda szalmával tüzel, 
az megkockáztatja általa a mindennapi kenyerét. 

— Hogy értsük ezt? — szólt közbe türel-
metlenül Szomjas János, aki nem hiába viselte 
ezt a nevet, inkább már a korcsmában szere-
tett volna üldögélni a fiaskó mellett, de ros-
téit gazdatársai sorából kiválni. 

— Csodálkozom, öcsém, hogy nem érted, 
mikor már Miska fiam is tudja, aki most jár 
a második ismétlőbe. Elmondom úgy, ahogyan 
ő az iskolában tanulta és a maga gyerekeszé-
vel elmondta, hogy mindnyájan megértsük. 
Mert őszintén bevallom, hogy a szalmatüze-
léssel csak akkor hagytam föi végképpen, 
mikor a fiú akaratlanul rám pirított. 

Egy napon, amint az iskolából hazajött és 
látta, hogy a szalmával tüzelnek, hozzám som-
polygott és félelmetesen azt mondta : „Édes 
apám, ma az1: tanultuk az iskolában, hogy a 
szalmával tüzelni bűn, mert hogy eltüzeljük 
azt, amit a földnek vissza kellene adnunk, 
hogy erőben megmaradjon. Mert hogyha 
nincs elegendő szalmánk, akkor elegendő trá-
gyánk sincs. S ha a földeket rendesen nem 
trágyázzuk, úgy teszünk, mint az, aki folyton 
csak kivesz a bugyellárisból, de helyette nem 
tesz bele semmit, egyszerre csak üres lesz. 
Mondta a tanító úr, beszélte tovább a gyerek, 
hogy nincs az a sok, ami el nem fogy. A 
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földnek is, akármilyen nagy termőereje is 
van, a terméssel kifogy belőle, ka a trágyá-
zással nem adjuk vissza neki azt, amit belőle 
kiveszünk. " 

így beszélt a fiit és én bizony szemlesütve 
hallgattam. Amellett azonban örült a lelkem, 
mikor hallottam, liogy a gyerekek ilyen hasznos 
dolgokat tanulnak az iskolában. Eddig is 
becsültem a tanító urat, de most még inkább 
szeretem, hogy oktatja a gyermekeket arra, 
amit, mint jövendőbeli gazdáknak, tudniok kell. 

— Manapság — közbeszólt Varga József — 
ha nincs elegendő istállótrágyánk, segíthetünk 
magunkon az úgynevezett műtrágyával. 

Mikor Varga elejtette ezt a megjegyzést, a 
gazdákhoz az urasági ispán is szegődött. 

— Hallottam — úgymond — Varga meg-
jegyzését, van is rá feleletem. Csalódik, aki 
azt hiszi, hogy a műtrágyával az istállótrágyát 
pótolhatjuk. Hogy hasonlattal éljek, annak hite 
olyan, mint azé, aki pusztán a szeszes vagyis 
pálinkás italokkal fönn akarja tartani erejét. 
A műtrágya jobban csak izgatja a földet és 
legföljebb egy vagy két anyaggal gazdagítja ; 
ellenben a ganajban olyan tápláló anyagok 
vannak, olyan alakban és keverésben, mint azt 
a növények megkívánják, s mihelyt a ganaj 
elkorhad, egyúttal porhanyóbbá és melegebbé 
is teszi a földet. A műtrágyának csak az istálló -
trágyával használva van meg az igazi becse, 
értéke. Azután még azt sem feledjük el a 
számadásból, hogy a műtrágyát készpénzen kell 
vásárolnunk. 

— Ha a szalmát nem szabad eltüzelnünk, 
— megszólalt ismét Sebes — akkor annál 
kevésbbé szabad a megszárított ganajt, a 
tőzeget. 

— Az még nagyobb vesztegetés, pazarlás, 
— megtoldotta az ispán Sebes szavait — mert 
a tőzeggel elégetjük azokat az értékes anya-
gokat is, melyek az állatok ürülékével bele 
jutottak. Amellett a ganaj szárításával, égeté-
sével undorító bűzt teijesztünk, mellyel rontjuk 
a levegőt és egészségünket. Azonfelül ugyan-
csak silány meleget ád a tőzeg. 

— Hát akkor mit csináljunk, mivel tüzel-
jünk? — fölszólaltak többen. 

— Azzal, kedves barátim, — válaszolt az 
ispán — ami a tüzelésre az Úristentől rendelve 
van, amivel az emberek miihói tüzelnek : a 
fával és újabban a kőszénnel. 

— Csak volna fánk! — mormogta valaki 
elégedetlenül. 

— Ültessünk, akkor lesz ; — folytatta 
beszédét az ispán. — Van nálunk is, úgy mint 
majdnem minden községben, elég sok kopár 
terület, apróbb cseprü föld, melyet be lehet 
fásítani. Ott van a közlegelő, ott vannak dülő-

utaink, szégyenünkre pusztán állnak. Télen, 
ha a hó ellepi a földet, nyoma sincs az útnak ; 
milyen biztos iránymutató a fa. A tüzelésen 
kívül ez a haszna is van. Hát a legelésző 
baromnak nem esnék-e jól, ha az égető forróság 
elől a fa árnyékába menekülhetne ? Igaz, hogy 
a fa nem nő olyan gyorsan, mint a gomba, 
hogy néhány év kell hozzá, mire tüzelőt á d ; 
de épp azért nem szabad az ültetést halogatni. 
A faültetéssel nemcsak magunknak, hanem még 
utódainknak is hasznos dolgot cselekszünk. 

A tüzelőt adó fáink közt különösen az akácfa 
megérdemli figyelmünket; gyorsan nő, a talaj-
ban nem válogató és mint tüzelőanyag a kő-
szénnel vetekszik. Kár, hogy kisgazdáink kevésre 
becsülik ezt a hasznos fát, mely mint szer-
számfa is megbecsülhetetlen. Uradalmunkban 
a cselédség összes fáját az akácfák szolgál-
tatják, amelyet szerszámnak is sokat földol-
goznak. 

De ott van a kőszén, az Isten különös áldása, 
kivált ott, ahol kevés vagy semmi fa sincs. 
Sokan nem memek vele tüzelni, mert hogy 
gáza mérges. Igaz, hogy minden évben tör-
ténik vele szerencsétlenség, széngáz-mérgezés, 
de csak gondatlanság, vigyázatlanság mellett, 
akár a petroleummal.* Az sem áll, hogy a 
kőszén drágább tüzelő a fánál, különösen akkor 
nem, ha többen összeállnak és nagyban ren-
delik m e g-

Ugy ne okoskodjék senki sem, hogy miután 
a szalma terem, ha azzal tüzel, hogy akkor 
takarékoskodik, mert nem ád ki pénzt. Nem 
takarékosság az, hanem a legnagyobb uzsora, 
mellyel saját földét, tehát önmagát sújtja. Ha 
valaki nem tüzeli föl szalmáját, trágyáját, 
hanem azzal növeli földje termő erejét, a jobb 
termésből nagyon kikaphatja a kőszén vagy 
a fa árát. 

— Megkövetem, ispán úr, — kérdezte Virág 
István — ha valaki eladja a szalmáját, jól 
cselekszik ? 

— Epp úgy nem, mint az, aki eltüzeli. 
Jegyezzék meg, kedves barátim, hogy a jó 
gazdának nincs eladó szalmája ; mert ha egyik-
másik évben van is fölösleg, de jöhet olyan 
idő, mikor minden szalmaszálnak van értéke. 
Milyen jó olyankor a megtakarított szalmához 
hozzányúlni. S milyen keserves sorsa van annak 
a gazdának, aki a jövőről nem gondoskodott. 
Az állat, a föld egyaránt sínyli meg. 

— Hát a kukoricaszárról hogyan vélekedik 
ispán úr ? — kérdezte Vigyázó Mihály. 

* Ha a kályhának jó huzat ja van, ha kiviszi a 
füstöt, ha a csövet soha el nem zárjuk, hogy a mele-
get visszatartsuk, akkor haj nem eshetik a kőszénnel 
sem. 
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— Úgy, hogy a kukoricaszár csak akkor 
jusson a kemencébe, ha már kikerült a jászolból. 
Ezt is jobban meg kell becsülni. A marha 
szívesen megeszi a levelét, hegyét, ha a törés 
után levágjuk és boglyába szépen összerakjuk, 
hogy a nedvességtől meg ne penészedjék. 

A kukoricaszár mellett eltüzelhetjük a mák, 
a napraforgó kóróját és a burgonya szárát, 
meg a tök indáit. Különösen mióta a burgo-
nyát pusztítja a gombabetegség, hasznos a 
szárát elégetni és hamuját a trágyadombra 
szórni, úgy, mint minden egyéb hamut. 

De íme, már délre harangoznak; adjunk 
hálát az Úristennek és oszoljunk szét, nehogy 
utóbb azzal, hogy asszonyainkat váratjuk, a 
tűzre olajat öntsünk. Máskor is szívesen állok 
be társnak, mert, amint mondják, beszélgetés, 
vitatkozás közben élesedik az ész, okul az ember. 

Isten áldásával ! 
(Sárosfa.) Zádor G-yula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. F. Nyírbátor. A gyümölcsoltványok 

elnyerhetése iránt benyújtott kérvénye tárgyalás 
alatt áll, azonban csak tavasszal lesz elintézve. 
Tenyészállatok elnyerhetése végett benyújtott 
kérvényét a debreceni ker. állattenyésztési 
felügyelőség révén kellett volna a földmív. 
minisztériumhoz benyújtani. Egyébiránt e kér-
vény is már tárgyalás alatt áll. A beküldött 
cikkek közölhetők s a jövő számok egyikében 
jönni fognak. — Sz. A. Magyar-Genes és 
többeknek. 1. A földmív. minisztérium kiadvá-
nyainak elnyerhetése végett m ndíg a minisz-
térium könyvtárához kell fordulni s nem az 
egyes ügyosztályokhoz. Számos kérvény hevei-
elintézetlenül, mert nincs rajta sem pontos 
cím, sem kelet. Erre tehát legyünk figyelem-
mel. A kérvényeket ne méltóztassanak meg-
sürgetni, mert azzal semmit sem használnak 
az ügynek, hiszen minden kérvény, kivétel 
nélkül, elintézést nyer 1—2 hét alatt. 2. Köz-
ségi népkönyvtárak fölállítása végett közvet-
lenül kell folyamodni a földmív. minisztérium-
hoz. — B. j . Torda-Szt.-László. Személyes : 
megbeszélésünk alapján kérem szíveskedjék j 
a kérdéses dolgot beküldeni. A rajzot kifogás- | 
talannak találta a K. Egyes, titkára. — K. M. 
Szt.-Gróth. Törpe- és alakfáknál a trágyát 
az egész fa koronája alatt szétoszthatja és alá-
áshatja. A fák trágyázására vonatkozólag, ha 
figyelemmel olvasta vohia lapunk mellékletét, 
részletes fölvilágosítást találhatott volna Zádor 
Gy. munkatársunk a mult év őszén megjelent 
cikkében. — Sz. P. Nagyszeben. Szeben vár-
megye területén nagybani termelésre a követ-
kező almafajtákat ajánlhatjuk : Batul, Téli 

Arany-parmén, Török Bálint, Nagy Kasszeli 
renet, Szászpap, Gravensteini, Ananász renet, 
Danzigi bordás, stb. — R. A. Pilisvörösvár, 
P. E. Csitár, Iskola Nagylak, R. L. Prisz-
lóp és többeknek, valamint mindazoknak is, 
kik közvetlenül fordMtak K. 0. úrhoz (Német-
Palánkíra). A földmívelésügyi kormány egyes 
magántenyésztőknek sem baromfitörzseket, sem 
pedig egyes állatokat sem ingyen, sem cserébe 
nem ad, nem oszt ki. Ezelőtt 6—7 évvel egyes 
tenyésztőknek nemes baromfitörzseket adtak 
oly föltétellel, hogy az azoktól nyert szapo-
rulatból egy év múlva ugyancsak egy tiszta-
vérü törzset köteles lesz az illető visszaszolgál-
tatni, de ez az eljárás a gyakorlatban nem 
volt oly módon keresztülvihető, hogy a kiosz-
tott anyag után a megfelelő eredmények is 
láthatók lettek volna. Most hímnemű nemes 
baromfiakat és nemes baromfitenyésztojá-
sokat osztanak ki. A hímnemű barom-
fiak cserekiosztása csak akkor lesz engedé-
lyezve, ha ezt a kedvezményt az illető község 
baromfitenyésztői egyetemlegesen kérelmezik. 
Hazánkban van egy fő- és hat fiók-baromfitelep. 
A főtelep Gödöllőn van. A hat fiók-baromfi-
tenyésztőtelep a következő gazdasági taninté-
zeteknél és foldmíves-iskoláknál van elhelyezve : 
a kassai, a debreceni, a kolozsvári m. kir. 
gazdasági tanintézeteknél és a rimaszombati, a 
o n . . . 
pápai és a.'szentimrei m. kir. foldmíves-iskolák-
nál. Ezen baromfitelepek vezetőségeihez kell 
írni a cserebaromfitojások előjegyzése végett. 
E helyeken jelentkezés sorrendjében elő jegyzik 
a kérelmezőket és a tenyészidő beálltával a 
f'ölös számú tenyésztojásokat megküldik a be-
jelentett pontos címre. Mivel a tenyésztojásoknak 
a postán való küldése még a leggondosabb 
csomagolás mellett is árt, a cseretojások kiadá-
sának kedvezményében első sorban azok része-
sülnek, akik személyesen jelentkeznek a telep 
vezetőségénél. A hét telepről évente sok ezer 
tenyésztojást adnak ki. -— Megjegyezzük azon-
ban a beadott kérvényekre, hogy csakis a 
költségvetés megszavazása után, tavasszal vagy 
ősszel osztatnak ki nagyon mérsékelt áron, 
illetve esetleg ingyen baromfitörzsek, amelyek 
többnyire kiállításokon vásárolt anyagból szár-
maznak. 2. A kérvények a földmívelésügyi 
minisztériumhoz címezve, illetőleg a kerületi 
állattenyésztési felügyelőkhöz küldendők, akik 
azokat azután véleményükkel kapcsolatban 
közvetlenül terjesztik föl a földmívelésügyi 
minisztériumhoz. 3. Címeket, ahol nemes baromfit 
vagy tojást vásárolhatnak, részben a Baromfi-
tenyésztők Országos Egyesülete (Budapest, 
Köztelek, Üllői-út), részben Ilreblay Emil, 
állattenyésztési felügyelő (Budapest, fölrnívelés-
iigyi minisztérium) ad. — R. F. Fél. Hogy 
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a fűztelepet beállítani szándékozó gazdaközönség 
megbízható forrásból szerezhessen be fűzdug-
ványokat, több állami tanintézet és iskola 
mellett füztelepek tartatnak fönn, amelyekből 
1000—1000 drbot négy korona árban rendelhet 
meg bárki. A megrendelésre az előjegyzést 
azonban december hó 15-ig kell megtenni. — 
H. S. Hegyeshalom. A varjú, az eddigi véle-
mények alapján — csak akkor tesz számba-
vehető kárt, ha az őszi vetések, esetleg tavaszi 
vetések idején is nagy mennyiségben lepi el a 
szántóföldeket, azaz vetéseket. Ilyenkor a pusztí-
tása indokolt, mert bizony néha az egész vetést 
is tönkre teszik. A pusztítás sokféle módon 
történik, a legcélszerűbbnek és legolcsóbbnak 
azonban a Bajorország egyes helyein szokásos 
következő fortélyos módot mondhatjuk: Nagy 
fazékba több liter borsót teszünk s erre meg-
felelő mennyiségű erős pálinkát öntünk. Ennek 
megtörténtével a fazekat tartalmával együtt 
három napig úgy hagyjuk, hogy a borsó jól 
megdagadjon. Ezután a borsót frissen kihordott 
szemét- vagy trágyadombokon, illetve kupacokon 
szétszórjuk. A varjút a borsó annyira elszédíti, 
hogy nem tud többé fölrepülni. Ezt a be-
rúgott állapotot, mely egy jó órahosszat is 
eltart, fölhasználjuk és doronggal az elbó-
dult madarakat százszámra verhetjük agyon. — 
T. A. Temesvár. Rendszeresen űzött tóhalgaz-
daság az országnak 53 helyén van, összesen 5972 
holdon. Pisztrángköltő telep 82 van, gondozott 
állóvizekben pedig 32 helyen űznek (4558 
holdon) rendszeres halgazdaságot. A befektetés 
mindenesetre nem csekély összegre rúg. Ha 
tényleg komoly szándéka halgazdaságot kez-
deni és van megfelelő tőkéje és területe, úgy 
forduljon a földmívelésügyi minisztérium orsz. 
haltenyésztési felügyelőségéhez. — P .K . t í r inád . 
Rettenetes elfoglaltság uralkodik mindenütt — 
és pénzhiány. Nem hiszem, hogy most lehetne 
valamit csinálni, miért is ajánlom, hogy egyelőre 
legyen türelemmel ; — kár volna mindjárt a 
kezdetet elrontani. A megfelelő időben értesí-
teni fogom. Továbbra is kérem bizalmát. Leve-
lemet — úgy látom — nem kapta meg ? ! 
A „levelek*" jók és jönni fognak. — Arad, 
Schmeidel-U. 4 a. Köszönjük és szívesen látjuk. 
Munkáját már ismerem. — ß . S. Soinogy- 
Szt.-Imre. Beváltak. A jövő számok egyikében 
jönnek. — O. E. Petrovácz. 1. Neruda N. 
droguista-üzlet Budapest, IV., Kossuth-Lajos-
utca. 2. Ha sikerrel termel egy éven át 
gyógynövényeket, úgy remélheti, hogy állami 
segélyben fog részesülni. — F. S. Sárvár. 
A tejnek üvegben való szállítására legcélsze-
rűbbeknek bizonyultak eddig a „Reform" tejes-
üvegek impregnált papirlemezzárral. — N. J. K. 
Hőgyész, G. P. Kis-Tikvány, Sz. L. Pod-

luzsány és W. J. Alsó-Kovil. Sürgetésük 
ügyét a méhészeti főfelügyelővel közöltem. 
Amennyiben ez lehetséges, (még nincs költség-
vetés ! !) kérelmük el fog intéztetni. Szíves 
türelmet kérünk. 

V e g y e s e k . 
— Ingyen szövőszékek. A bavanistei külön 

szaktanítós gazdasági ismétlő iskola kézimunka 
tanítónője Hádli Lajosné a késmárki szövő-
ipari iskolánál rendezett tanfolyamot sikeresen 
elvégezte. Hogy ezen fontos háziipart az isko-
lájában meghonosíthassa, a kereskedelmi minisz-
ter úrhoz fordult a szükséges szövőszékek 
engedélyezéséért. A kereskedelmi miniszter úr 
méltányosnak találta a kérelmet és egy darab 
szövőszéket minden tartozékával az iskolának, 
egy darabot pedig a tanítónőnek teljesen díj-
mentesen engedélyezett, sőt a fölállításról is 
saját költségére gondoskodott. Ha figyelembe 
vesszük, hogy ezen iskolánál a leányismétlő 
tankötelesek száma közel 200, akik a szövést 
mind meg fogják tanulni, akkor el kell ismer-
nünk, hogy az ismétlő tankötelesek gyakorlati 
oktatása mily fontos tényező közvfetlen a nép 
boldogulására, közvetve pedig a nemzet vagyo-
nosodására. Különben is e sorok írója szemé-
lyesen is meggyőződött arról, hogy Bavanistén 
az ismétlő leányok oktatására mekkora gondot 
fordítnak. A tanteremben két varrógép van, a 
falakon papirból kivágva felső és alsó ruhák 
varrásához szolgáló minták, egy külön helyi-
ségben pedig a főzéshez, sütéshez stb. szük-
séges eszközök. A tanulók a tanítónővel együtt 
kötnek, szabnak, varrnak, kerti és háztartási 
munkádat végeznek s jövőre majd szőnek is. 
Ezen iskola tantervét ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. (P.) 

— Egyszerű vajvizsgálati mód. A müvaj, 
föltéve, hogy kellő gonddal készült, rendszerint 
nem tartalmaz káros anyagokat, de mégis erős 
gyomrot tételez föl a megemésztése s gyönge 
gyomrú embernek a mesterséges vaj valóságos 
méreg. Helyesen cselekszünk tehát, ha előbb 
bizonyságot szerzünk arról, hogy a vaj, melyet 
fogyasztani akarunk, s melynek természetes-
ségében kételkedünk, tehéntejből készült-e. A 
vizsgálati módszerek közül a következőt, 
mint legegyszerűbbet ajánlhatjuk: Egy evő-
kanálban olvasszuk meg a vizsgálandó vajat, 
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mártsunk bele egy kis vattát s azt aztán 
gyujtsuk meg. Ha a vaj természetes, úgy az 
eléget vatta avas vajra emlékeztető szagot 
áraszt, míg ha az hamisított, akkor szaga az 
égés alkalmával erősen faggyuszagú. 

— A tojás eltartása. A tojást olajjal 
bekenve, vagy viasszal bevonva célszerűen 
lehet eltenni. A mészben való tartásnál a 
tojásra szénsavas mész rakódik, mely a tojás 
héján lévő apró nyilásokat bedugja s a levegőt 
nem engedi hozzáférni. A mészbe rakott tojás 
azonban kellemetlen mészizüvé válik, amint ezt 
a budapesti piacokon vett tojásnál tapasztal-
hatjuk. A jó gazdasszony csakis azokat a 
tojásokat teszi el télre, melyeket a tyúkok 
augusztus 15-ke és szeptember 8-a közt tojnak. 
Ezen tojásokat úgy szokták elrakni, hogy 
minden hamu, mész vagy egyéb anyag nélkül 
egyszerűen hegyükkel lefelé egymásmellé állít-
ják. Csupán arra kell vigyázni, hogy a tojások 
hűvös, de egyszersmind a fagy ellen biztos 
helyen legyenek elrakva, mert ha a tojás meg-
fagy, azonnal megpattan és nemsokára elromlik. 
Az így elrakott tojások újig eltartanak és 
ízükből nem veszítenek semmit. Igen jól 
eltarthatok még a tojások apróra őrölt só 
között is. 

— Kerti veteménymagvak termelése. 
A kerti vetemény magvak termelése legjöve-
delmezőbb kertgazdálkodási módozataink közé 
tartozik. Hazánk egyes vidékein, illetőleg 
községeiben a kerti veteménymagvak terme-
lésével nagyban és rendszeresen foglalkoznak 
és ezen községek fő jövedelmi forrását ez képezi ; 
így például Csurgó, Bálinka községek népe a 
káposztamag termelésével évente ezreket keres. 
Kívánatos volna tehát, ha hazánk több vidékein 
is követésre találnának ezen szép példák, 
különösen pedig ha a tanítói körök fölkarolnák 
ezen termelési ágát, s megkedveltetnék a néppel, 
mert ezen termelési módozatok mellett egy 
kis szakértelemmel, munkakedvvel oly nagy 
jövedelemre lehet szert tenni, amelyet semmi 
más termelési ággal elérni nem lehet.* A ter-
melési eljárások igen könnyen elsajátíthatók 
úgy gyakorlatilag, mint szakkönyvek útján, 
annyival is inkább, mivel úgyis minden gazd-
asszony maga termeli a házi szükségletre 
szolgáló hagyma-, murok- stb. magot. Mivel 
azonban a magtermeléssel sok fosforsav megy 
ki kerti talajainkból, nem szabad megfeledkezni 
a talajból kivont tápanyagok visszapótlásáról 
sem, annál kevésbé, mivel azon csekély meny-
nyiségű szuperfoszfát ára, mely kiadásaikat 
emeli, bőségesen megtérül a magtermés növe-
kedésében és jobb minőségében. A kerti 
veteménymagtermelés egy oly jövedelmező 
gazdálkodási ágazat, amelyet olyan vidékeken, 

ahol azt már rendszeresen űzik, sohasem 
szokták mellőzni és elmulasztani. 

— Hogyan szállítsuk a szőlőt? Fontos 
kérdése az a szőlőgazdászatnak. Mert eddig is 
az volt a baj és így kár, hogy a magyar 
gazda nem igen ért a szőlőcsomagoláshoz. 
Legalkalmasabb a szőlőszállításra a kosár. 
A kosár ruganyos lévén, legtöbb védelmet 
nyújt az összerázás ellen. Figyeljünk a kosár-
ban való csomagolásnál is a következőkre : 
1. Legyen a csomagolás tömött. Ha jó tömött 
a csomagolás, azaz ha minden hézag jól, gon-
dosan ki van töltve, akkor a gyümölcs nem 
fog a csomagban zötyögni. Pedig ez a fő 
dolog ám ! 2. Tegyünk a kosár fenekére finom 
papirt vagy faforgácsot. Arra tömötten egy 
sor szőlőt. Bá tiszta papirost, vagyis borítsuk 
be. így fölváltva rakjuk meg a kosarat nem 
csak szinéig, hanem még azonfölül is, hogy a 
fedél a szőlőt gyöngén beszorítsa, hogy annál 
tömöttebben essék egymásra. 3. Ne legyenek 
a fürtökben kifakadt vagy rothadt szemek. 
Az ilyen szemeket ollóval kell gondosan ki-
metszeni. Elég egy rossz szem, hogy a többiek 
is megromoljanak az uton. 4. Inkább vastagabb 
héjú szőlőt csomagoljunk. 

Gazdasági irodalom. 
„Méz a háztartásban." Útmutató a méznek 

fölhasználásához, című érdekes könyv jelent 
meg a piacon. Tartalma : 124 igen jó élelmi-
cikk stb. készítési módjának leírása. Ezek 
között 18 tésztanemü-, 20 új csemege-, tea-
és borsütemény-, 21 befőtt gyümölcs, 6 gyü-
mölcsíz (lekvár), 10 szörpnek, kocsonyának és 
sajtnak, 16 bornak, 10 likőrnek, 2 ecetnek, 
4 élelmicikknek és 3 viaszból készült háziszer 
készítésének leírását találhatjuk meg, le van 
írva benne, hogy a mézet mihez és miként 
kell háziszerül használni, végre pedig, hogy 
miként lehet a legnagyobb mézhozamot elérni. 
A méhészkedéssel foglalkozók igen hasznos 
tudnivalókat találhatnak e kis könyvben, mely-
nek ára : 2 korona. Megrendelhető a pénz 
előleges beküldése vagy utánvétel mellett a 
szerzőnél: Nemesszeghy Kálmánnál, Keszthelyen. 

T a r t a l o m : Téli fölolvasások. Fodor Ignác. — 
A tejszövetkezetek vezetőinek figyelmébe. Kire 
István. — Betegségek. fl'.J — A sertéshús besózása 
és füstölése. Zsírsütés. Makayné Pekó Valéria. — 
A gyomnövényekről. Wagner János. — Növénykór-
tani levelek. Pósch Károly. — Téli tüzelő. (Tárca.) 
Zádor Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 
— Gazdasági irodalom. 

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

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

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

Megkap h At j a e l apo t m i n d e n magyarországi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in téze tek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir . tanfelügyelő á l ta l lá t tamozott 
községi elölj árósági b izonyí tvány nyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pos ta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 60 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A hi rde tések á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal k iszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTKOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem aduuli vissza-. 

Nemzeti kultúránk és a küllőid. 
Gróf Apponyi Albert, a képviselő-

ház elnökének a pozsonyi magyar köz-
művelődési egyesület érdekében irott 
fölhívása, melyben a nemzetiségi izga-
tások ellen való védekezésre szólít föl 
s melyben teljes valójában tár ja föl, 
hogy a nyelvhatáron a magyarságot 
visszaszorítják; hogy nem magyarajku 
testvéreink között pusztít a vakmerő 
izgatás; megmérgezik jámbor lelküket; 
szítják bennük a gyűlöletet a magyar-
ság ellen s megingatják a magyar haza 
iránt való hűségüket, — minden haza-
fiasan érző kebelt őszinte szomorúsággal 
és megdöbbenéssel töltött el. 

Lehetetlen, hogy e nemzeti veszély 
a magyar néptanítóságot, mely teljes 
szivével csügg népén és élete minden 
érverését éber figyelemmel kiséri, — 
hidegen hagyja. Azért úgy hiszem, nem 
végzek hiábavaló munkát, ha a nemzeti 
gondolatot közkedveltségnek örvendő 
hivatalos lapunk hasábjain is elmél-
kedésünk tárgyává teszem. 

Magyarország ezredéves ünnepe, 
mely ly el nemcsak nagykorúságunkat, 
hanem egyenjogúságunkat is bemutattuk, 
kétségtelenül felköltötte az egész művelt 
viliig érdeklődését. Az a nagy esztendő 
azt a kötelezettséget rót ta ránk, hogy 
mint a nagy népcsalád egy izmos, erő-
teljes, multat produkáló, jövőt vindi-

káló tagja jelenjünk meg a párisi 
világkiállítás nagy versenyterén, hogy 
mutassuk be a mai fejlettségben levő 
Magyarországot egész teljességében, 
tiszta valójában; nem szépítve azt, a 
mink van s nem titkolva azt, a mink 
még nincs. 

Tehát nem üzleti érdekekből mentünk 
Párisba ; nem a francziáknak ren-
deztünk magyar osztályt, hanem be 
kellett mutatkoznunk az egész világ-
nak. Az ezredéves múlthoz méltó ará-
nyokban kellett a jelent bemutatnunk, 
hogy a jövőnk iránt is bizalmat ger-
jeszszünk. 

Nem hiúságból, tehát nem dicsőségért 
mentünk e kiállításra, hanem azért, 
hogy most már a czivilizált népek 
békés versenyében mutassuk ki, hogy 
mikép volt jogunk és volt okunk az 
állam ezeréves fönnállásának nagy ün-
nepét megünnepelnünk; volt okunk és 
volt jogunk ez ünnep számára a népek 
és nemzetek rokonszenves érdeklődését 
kikérni. 

Parisban elért sikereink ismeretesek. 
Magyarországra nézve éppen nem 

lehet közömbös, hogy miféle közvé-
lemény képződik a külföldön felőle. De 
fájdalom, a magyar literátus-embernek 
gyakran arról kell meggyőződnie, hogy 
a külföldi sajtó, — bár nem animozi-
tásból, Bem magyargyűlöletből, hanem 
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hamis informáczió alapján, — ellenünk 
zúdul. Nálunk a nemzetiségi izgatók 
örökké a külföldi lapokkal konspirálnak. 
Hazug adatokkal keltenek hangulatot. 
S mikor ezt a legnagyobb szabadsággal 
teszik, éppen akkor panaszolják, hogy 
el vannak nyomva. 

A külföldön mindig akadnak lapok, 
melyek hisznek az ilyen rágalmaknak. 
Az erdélyi zöld-szász izgatók a „Schul-
verein" út ján évekig rágalmazták Ma-
gyarországot, s mikor nagynehezen el 
lehetett hallgattatni a németországi 
sajtót, már ennek a sok rágalomnak a 
gyümölcse Dél-Magyarországon kezdett 
érni. S a német közvélemény még ma 
sincs tisztában azzal, hogy itt tulaj don-
képen mi történik ? Mert a magyar 
lapok megmagyarázzák ugyan alaposan 
a valóságot és az igazságot, de sem a 
német közvélemény, sem a német sajtó 
ettől okosabb nem lesz. S ugyanakkor, 
mikor a poseni lengyelek elleni hadjá-
ratot magasztalják, símak a magyarok 
erőszakoskodása fölött.Pedigtürelmesebb 
nemzet, mint a magyar, az egész világon 
nincs. S ha a német közvélemény úgy 
ismerné ezt, a mint van, bizony nem 
keseregne. 

A legutolsó délmagyarországi pán-
germán agitáczió ismét bámulatos vak-
merőséggel foglalkoztatta a német sajtót 
s abban a legféktelenebb izgatás indult 
meg minden ellen, a mi magyar. Ki-
adták a jelszót, hogy a megmagya-
rosított iskolákat megint vissza kell 
nómetesíteni s a német gyermekeknek 
meg kell tiltani, hogy maguk között 
magyarul beszéljenek. A szülőknek pedig 
azt a jó tanácsot adták, hogy gyerme-
keiket az erdélyi szász nemzetiségi 
iskolákba küldjék. A legnagyobb rekordot 
ebben a tekintetben a müncheni Allge-
meine Zeitung „Magyarisirung in Ungarn" 
(magyarosítás Magyarországban) czímű 
vezérczikkében érte el, mely szinte 
reprodukálhatatlan módon ront neki a 
magyar kormánynak éa tanügynek.! 

Hogy mily határozott rosszakarattal 
és a tényállásnak mily elferdítésével 
van ez s a többi hasontartalmú czikk 
írva, s hogy czéljuk nem egyéb, mint nem 
magyarajkú testvéreink között a ma-
gyarság ellen való gyűlöletet szítani, 
legnagyobb fájdalommal érezzük mi, 
— magyar néptanítóság, — a magyar 
kultúrának szerény, de igazi hazafias 
érzéstől á thatot t napszámosai. S a 
hazát, a nemzetet nem csupán fenye-
gető, de lelkében megtámadó veszélylyel 
szemben mi sem lehetünk tétlenek. 
Nem nézhetjük összefont karokkal, 
keleti fatalizmussal és közönynyel a 
nemzetiségi mozgalmak terjedését. 

Nemzeti létünknek megóvása még 
hazánkban is a képzelhető legnehezebb. 
A mintegy tíz millió lelket számláló 
magyar nyelvterület óriási német nyelv-
óczeánnal áll szemben, mely az Északi-
tengertől egész Marcheggig özönlik 
felénk, s így föltartózhatatlanul germa-
nizáló befolyásoknak vagyunk kitéve. 
Ez és számos más körülmény is oly 
elementáris erővel működik, hogy ben-
nünk ösztönszerűleg is fölkél az az 
érzet, hogy e kedvezőtlen viszonyok 
közepette, nemzetiségünk érvényre ju-
tása érdekében minden lehetőt el kell 
követnünk. 

Nézzük csak hazánk fővárosát; az 
ma már világváros magasságára emel-
kedett. Szép, nagy és hatalmas. De 
magyarsága csonka s nemzeti szelleme 
bágyadt. Társadalmának csak egyes 
rétegeiben lüktet a tiszta magyar érzet ; 
egész társadalmát idegen fajok, idegen 
nyelvek, idegen erkölcsök és fölfogások 
porfelhője borítja be; mintha nem is 
a hazai földből nőtt volna föl, hanem 
erős forgószél sodorta volna ide ezt a 
társadalmat. S így van ez széltében 
hosszában az egész országban. 

A szabadság forró szeretete tiltja 
nekünk, hogy e bajt más nemzetek pél-
dájára erőszakkal orvosoljuk. De van 
e baj ellen egy nyájas és hatalmas 
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orvosság, mely szelíden és mégis biz-
tosan kiöli a betegséget: Tanítóink és 
tanítónőink erős elszántsága ez az 
orvosság. Az az édes, üde, zsenge ifjúság, 
mely őket körülveszi, nemzetivé lehet 
általuk s ha azzá lett, hatalmuk hódító 
erejének ellent nem állhat senki. Az 
iskola az igazság, a béke és a nemzeti 
dicsőség tenyészháza. 

Szeressük tehát a hazát! Ebből az 
érzelemből merítsünk kitartást s ön-
megtagadást nagy munkánkban. Ez az 
érzelem hevítse lelkeinket még akkor 
is, ha elismerés és jóakaró méltánylás 
helyett kiesinylés ós feledés jutna 
osztályrészünkül. A haza mindenha 
hazának marad, mely gyermekségünket 
nevelte, mely életünket föntartotta, mely 
szükségleteinkről gondoskodik, karjaival 
véd, melynek földje táplál és hantja 
majdan eltakar. 

De nézzük csak : hát tényleg oly 
siralmas a bánsági németség helyzete? 
A bánságiak német nemzeti érzéséről 
mint történelmi fogalomról beszólni 
képtelenség. Ennek az érzésnek nincs 
eredete a múltban és nincs folytonos-
sága a jelenben. Ha igazán meg is van, 
akkor se a szivekben nőtt, hanem ujság-
papiroson tenyésztették. Mert bizonyos, 
hogy ma a német családok közül alig 
egy-kettő tudja, hogy a német államok 
melyikéből származtak ide ősei. Német 
földön maradt rokonsága után pedig 
százötven esztendő alatt egyikük sem 
érdeklődött annyira, mint p. o. Zichy 
Jenő gróf az Ázsiában marad atyafiai 
után. A németség beláthatatlan nagy 
síkságon elszórt falvakban ós czívis-
városokban élve, a legújabb időkig 
extenzív gazdaságot folytatva, gabonát 
és bort termelve, lovat nevelve : német 
gondolkozása, jelleme, de még a vér-
mérséklete is gyökeresen átalakult. A 
déli égboltozat, az alföldi égalj, a zsíros 
magyar föld, az új környezethez alkal-
mazkadó életmód és táplálkozás meg-
-l&CfctG a népre a maga hatását. A bán-

ságinémet ma nem hasonlít sema bajor-
hoz, sem a szászhoz, sem a württembergi-
hez, sem semmiféle német felekezethez, 
de igenis hasonlít a kelet-európai nagy 
síkságok lakóihoz és édes rokona min-
denekelőtt az alföldi magyar embernek. 
Munkás, szívós, takarékos, földéhes, mint 
minden jó paraszt, de a mellett kevély, 
szabadságszerető, alkotmányos érzületű 
ós politizálni szerető, miként a ma-
gyar czívis. 

A magyarosodás sehol az országban 
nem haladt oly lázas gyorsasággal, mint 
odalenn. A temesvári német színészetet 
a jóformán tisztára német város kiéhez-
tette. Oly községi képviselő-testületek, 
melyeknek alig volt egy-két magyarul 
értő tagjuk, elhatározták, hogy iskoláikat 
megmagyarosítják. A torontáli paraszt-
ész a szegedi internátusok alapításával 
olcsón és gyakorlatilag megoldott egy 
kérdést, melyen sok tudós elme hiába 
töprengett. A magától megindult ter-
mészetes folyamatnak legértékesebb 
eredménye, hogy a bánsági városokban 
erős magyar értelmiség képződött. A 
német eredetű értelmiség a magyar 
faj szeretete dolgában talán túltesz 
magán a fajbeli magyarságon is. 

Hasonlókép a hazafias érzés késztette 
a délbácskai németeket is az ujverbászi 
pártfogósági algimnázium létesítésére, 
a hová kezdetben a környék derék 
tanítói és lelkészei per pedes apos-
tolorum rándultak ingyen oktatást nyúj-
tani s megvetették alapját a még ma 
is divó üdvös szokásnak, hogy a német 
gyermekeket magyar vidékre adják 
cserébe. 

S csodálatos! A szinte páratlan oppor-
tunizmus daczára, melylyel a magyar 
közoktatási kormány a németség irányá-
ban viseltetik, találkoznak lelketlen 
egyének: rendszerint idősebb emberek, 
legnagyobb részben nyugalmazott határ-
őrvidéki katonatisztek, kik nem tudták 
a kort megérteni s kiket elkeserített 
valamely (rendesen az állami nyelv nem-

a* 
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tudásából eredt) mellőzés vagy meg-
bántás, s e miatt a legnagyobb képte-
lenséget is elhitették a külfölddel, a 
hol természetesen nemcsak belügyeink 
kényes oldalaival, de még államjogi 
helyzetünkkel sincsenek tisztában; úgy-
annyira, hogy gróf Apponyinak kellett 
franczia nyelven könyvet írni, hogy 
alkotmányos önállóságunkat legalább 
azok megértsék, a kik könyvét elol-
vassák. S csakis ily módon képződhetett 
felőlünk az a gunyoros nézet, hogy 
sovinizmusunk nem ismer határt s a 
magyar glóbusnál alább nem adjuk. 

A nemzeti egyediség megérzése ma-
gyarázza meg minden erőteljes kultúra 
eredetét. Az angolokban például szá-
zadok óta meg van ez. Kultúrájuk tisz-
tán nemzeti. 

S mi magyarok? 
Szakítsunk végre valahára a régi 

frázisokkal, az örökös önámítással. Mind 
ez ideig nem volt egyetlenegy nemzeti 
kultúrkorszakunk. Sőt tovább megyek: 
volt sok fényes hadvezérünk, ügyes 
politikusunk, temérdek áldozatkész haza-
fiunk. De volt-e nemzeti kultúrgéni-
uszunk? Szt. Istvántól Széchenyi Istvánig 
s tőle napjainkig nagy űr tátong. 
Petőfi kitölthette volna ezt az űrt, ha 
mind az a virág, mely lelkében nyílott, 
gyümölcscsé válhatott volna. 

Szt. István óta tárva-nyitva tar tot tuk 
kapuinkat az idegennek. Jöt tek is; hol 
egyenkint, hol seregestül. Mindegyikük 
magával hozott valamit az ő nemzeti 
kultúrájából. Es e kultúrtöredéknek is 
otthont nyitottunk. De e töredéket 
sohasem forrasztottuk egygyé, egyénisé-
günknek megfelelővé. 

S mégis, alig akad nép, a melynek 
oly bőséges, oly határozott, oly jellemző, 
sajátos egyénisége volna, mint a ma-
gyarnak. Nem rabolhatta el tőle ezt az 
évezredes külföldi áradat : az idegen 
gondolatok és érzések, magyarországi 
népvándorlása sem. ' > 

Ha egyéniségünket, nemzeti mivol-

tunkat kiakarjuk emelni e mélységek-
ből, hogy áthassa egész kultúréletünket, 
akkor mindenekfölött mindennel szem-
ben, a mi idegen, erőteljessé kell nevel-
nünk nemzeti önérzetünket. Továbbra 
is tanulmányoznunk kell ugyan az 
idegen kultúrákat, de idegeneknek kell 
azokat éreznünk. 

Nem a kultúra általában, hanem az 
ily értelemben vet t nemzeti kultúra : 
ez a legégetőbb kérdés. Ebben rejlik 
jövőnk sorsa. Csak az erős nemzeti kultúra 
lehet az a szikla, a melyen rendületlenül 
megáll a modern Magyarország. 

Mi teszi Finnországot oly erőssé az 
orosz túlerővel szemben, ha nem erős és 
önálló egyénisége? Elvehetik népképvi-
seletét, elkobozhatják politikai jogait, 
önállóságát, de minden ház, a mely 
ott épül, minden berendezési tárgy, a 
mit ott készítenek, minden könyv, a 
melyet ott irnak és minden kép, a 
melyet ott festenek, minden gondolat, 
a mely ott a tudósok agyában föl-
villan s a mely ot t a művészeket lel-
kesíti : finn és nemzeti jellemvonású 
lesz. Mindentől megfoszthatják Finn-
országot, csak sajátos jellemétől, egyé-
niségétől nem. 

Nekünk is erre kellene törekednünk. 
Legyen itt is önálló, egyéni minden 
ház, minden könyv, minden műtárgy, 
minden gondolat ; más legyen, mint 
egyebütt Európában : magyar nemzeti 
legyen. Ennek érdekében kell küz-
denünk, kiki a maga helyén, a maga 
keze ügyébe eső fegyverrel. 

Nem Jcell a külföldtől elzárkóznunk. Ellen-
kezőleg, a külföld szellemi és művészeti 
áramlatait állandóan figyelemmel kell kisér-
nünk. Sokat tanulhatunk ily módon; 
de soha és semmiképen sem szabad ez 
idegen világban felolvadnunk. 

Minden népnevelőnek tehát szent 
kötelessége, hogy a gyermekeket a 
haza iránti szeretetben nevelje és mélyen 
szivökbe oltsa törvényei és intézményei 
iránt a köteles tiszteletet és ragasz-
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kodást. Keltse föl már korán a szivek-
ben a buzgalmat a haza érdekei iránt 
és plántálja be a zsenge lelkekbe azt 
az áldozatkészséget, azt az önmegtaga-
dást, melyet a haza dicsősége megkíván. 
Neveljék és szoktassák őket arra, hogy 
majdan türelemmel, józan mértékletes-
séggel, kitartó szorgalmú munkássággal 
megküzdhessenek az élettel az életért. 
Arra a küzdelemre oktassanak, mely 
gyümölcseiben megérleli a közös békét, 
a közös jólétet, a polgári öntudatot és 
férfias önérzetet, hogy kiki tehetsége 
szerint a maga munkakörében megtette 
légyen mindazt, a mit a haza tőle 
elvárt. 

Véghetetlenül fontos a hazára nézve 
az, hogy nemzedékei az ő szellemében, 
szeretetében neveltessenek; s minthogy 
teljes a meggyőződésem az ily nevelés 
fontosságában : tőle remélem hazám 
boldogságát, nagyságát és erejét. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

— A bihannegyeiek védekezése. A bihar-
megyei tanítóegyesület a mult napokban Nagy-
Váradon gyűlést tartott. Évvel az alkalommal 
Tóth Lajos, a bélényesi fiókkör elnöke fölszó-
lalásában — mint a hozzánk érkezett jegyző-
könyvi kivonatból látjuk — előadta, hogy a 
„Nemzeti Iskola és a Néptanítók Lapjában" 
megjelent közlemények „úgy tüntetik föl a 
kört, mintha a sztrájk karjaiba dobta volna 
magát és tagjai a semmittevésre határozták 
volna el magukat." „A lapokban megjelent s 
a kör határozatául imputált tények nem a kör 
határozatai s annak a nyilvánosságra hozatala 
sem tulajdonítható a kör határozatának ..." 
Készséggel eleget teszünk a biharmegyei tanító-
egyesület ama kívánságának, hogy ezen enun-
cziácziójuk lapunkban nyilvánosságra hozassék 
a kérdés tisztázása végett. Örvendünk rajta, 
hogy a biharmegyei tanítóegyesület — nem 
sztrájkol — ..bogy ezt a fölkapott kifejezést 
használjuk. Örvendünk rajta, hogy lapunk 
múltkori hosszú vezérczikkének hatása alatt 
érezte magát indíttatva a biharmegyei tanítóság 
a tiltakozásra, a hireszteltekkel való szolidaritás 
megtagadására. A „Magyaroszág" czímü lap-
ban való rektifikálásról azonban most sem 
gondoskodtak. Pedig ez lett volna a legsür-
gősebb — s mondhatni — egyedüli föladatuk. 
Mert mi is történt tulajdonképen ? A Magyar-

ország czímű napilapot, mi teljesen komoly, 
megbízható lapnak tartjuk. Eme napilap 1902. 
évi deczember 4-iki számában „A tanítói kar 
mozgalma" czímű czikk jelent meg, s mely szó-
szerinti hűség látszatával, idézetszerüen közli a 
biharmegyei belényesi kör 5 pontból álló 
határozatát s ezek közt azt a megállapodást 
is, hogy eme határozat a „Magyarország és 
Nemzeti Iskola" czímű lapokban nyilvános-
ságra hozassék. Egyik pontban bizalmatlannak 
mondották magukat „a Néptanítók Lapjával 
szemben a íizetésrendezés alkalmával tanúsított 
magatartás miatt". S most kitűnik, hogy ez 
valótlan!! Mi nem akarván a biharmegyeiek 
ellen a közvéleményt hangolni, nem közöltük 
a sztrájkszerű megállapodásokat. Csak ennyit 
mondtunk róluk a „Magyarországában meg-
jelentek után egy hét múlva, lapunk 51. szá-
mának 2-ik oldalán: „A hevesmegyeiek belát-
hatatlan következményű lépésre ragadtatják el 
magukat. Követik őket Biharmegyében, Belé-
nyesen..." Pedig a Magyarországban közzétett 
határozat 3-ik pontja még talán veszedelmesebb, 
mint a hevesmegyeiek szintén napilapban közzé-
tett határozata. A belényesi fenyegető 3-ik 
pont (újabb bihari pont!) szószerint ekként 
hangzik : 

. . . „Ha a fizetésrendezés nem fogja az ál lami 
tanítók jogos és méltányos igényeit kielégíteni : 
minden társadalmi tevékenységtől visszavonulnak. Az 
alakulófélben levő ifjúsági egyesületek és dalkörök 
létesítését napirendről leveszi. A jövő tanévtől kezdve 
a gazdasági ismétlő - iskolák helyet t az általánog 
ismétlő-iskolákat állitja vissza. Gyűléseiben mindaddig, 
míg anyagi ügyük diadalra nem jut , anyagi ügyeiken 
kívül mást sohasem tárgyal . . . " 

Igen jó szolgálatot tettünk tehát a közügy-
nek, midőn reflektáltunk erre a „megjelent 
határozatra". így alkalmat adtunk a kérdés 
tisztázására. Lelepleződött az a „szomorú" 
eljárás, hogy egyes emberek jogosítva érzik 
magukat tanítói kör nevében beszélni. Hami-
sított határozatot küldenek be egy napilaphoz 
s abban támadják „határozat,szerűen" a Nép-
tanítók Lapját is ! Micsoda forrás ez ! Csorbát 
akarnak ejteni saját biharmegyei tanítóegye-
sületök régi tekintélyén is. Ügy, hogy méltó 
fölháborodással maga a biharmegyei egyesület 
közgyűlése kénytelen óvást emelni ez ellen az 
„állítólagos határozat" ellen. Indíttatva érzi 
magát éppen az érdeklett belényesi kör elnöke 
följajdulására kimondani, hogy a kör tagjai 
ilyent nem tettek . . . Tiltakozása közben azon-
ban elfelejtett a közgyűlés elégtételt keresni 
a tettesen a történt „határozatszerü" eljárásért; 
a megbízatás nélkül, hamis hírrel való kelle-
metlenkedésért. Szomorú illusztrácziója ez 
annak is, hogy a Néptanítók Lapja ellen 
utóbbi időben emelt hangok közé milyen tisz-
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tátalan forrásból is merítenek Biharmegyében, 
Belényesen. Bizonyára nem nagy megtisz-
tel ésére a tanítói névnek, melyért mások sok 
komoly munkával annyit fáradtak. Mégegyszer 
kijelentjük, hogy örvendünk a biharmegyei 
kartársaknak tulajdonított ügy tisztázódásán. 

Az angol eleini oktatásügyi 
törvényjavaslat. 

Az a törvényjavaslat, melyet az angol kor-
mány az elemi oktatásügy rendezése czéljából 
a parlament elé terjesztett, valóságos forron-
gásba hozta a szellemeket, s oly nagy moz-
galmat keltett, hogy az ellenzéki szellem egészen 
a kormánykörökig terjed.* 

Az elemi iskolákra nézve eddigelé az 1870-
ben kiadott elemi oktatási törvény (Elementary 
Education Act) volt irányadó. E törvény 
alapján Angolország iskolakerületekre oszlott, 
melyek egy az adófizetők által szabadon 
választott iskola-felügyelő hatóság (School 
Boards) felügyelete alatt állottak. Ezekkel 
szemben a conservativ párt (Tories) által 

* Idősebb kai-társaink közül bizonyára sokan emlé-
keznek az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk tárgya-
lását megelőző s azt követő mozgalmakra. Az 1868. 
évi szeptember 30-án a képviselőház egy 25 t a g ú 
bizottságot kü ldöt t ki, mely elé a halhatatlan emlékű 
báró Eötvös József minister a ház asztalára le te t t 
népoktatásügyi törvényjavaslatnak indokolását terjesz-
tette. A bizottság egy albizottságot küldött ki, hogy 
a szakvélemény adására fölszólítandó szakférfiak elé a 
szükséges kérdések szövegét terjeszthesse. Csak röviden 
említem föl, hogy az albizottság október 7. és 9. 
napjain kezdé meg tanácskozásait, s november 19-én 
kezdette már meg a képviselőház a törvényjavaslat 
tárgyalását. Nevezetes nap ez a magyar közoktatás-
ügy történetében. A felsőház deczember 1-én tár -
gyalta a törvényjavaslatot s már cleczember 5-én ki 
is hirdették a képviselőházban a király által szente-
sített törvényt, s deczember 6-án a felsőházban. E 
törvényről annak idején a külföldi sajtó a legnagyobb 
elismeréssel szólott s különösen egy svájczi lap beha-
tóan méltatta a törvény egyes rendelkezéseit. Zichy 
Antal, a ki a képviselőház által kiküldött bizottság 
jegyzője volt s egyúttal referense is a képviselő-
házban, méltó büszkeséggel mondhat ta az 1870. évi 
augusztus 15 —18-án tartott egyetemes tanítógyűlésen 
mint ennek elnöke : „Másfél éve, hogy ugyané helyen 
álltam, mint t ag j a az örökké emlékezetes 1868-ki 
országgyűlésnek és előadója a népoktatásügyi bizott-
ságnak. Itt á l l tam kezemben a közoktatásügyi minis-
ternek, Eötvös József bárónak, ama törvényjavaslatával, 
melyhez e nagynevű író, költő és államférfiú nemcsak 
állását, hanem nevének egész súlyát, dicsőségét 
kötötte. Az akkori országgyűlési naplók s bizottsági 
jegyzőkönyvek részletesen számolnak be azokról a 
föliratokról, peticziókról, előterjesztésekről, melyek a 
felekezetek, egyesületek, testületek részéről a törvény-
javaslat ellen beadattak ; élénk mozgalom volt az, 
hasonló ahhoz, mely most Angliában kitört s melynek 
képét egy kiváló német napilap londoni levelezője 
nyomán nagyobb vonásokban vázoljuk. 

pártfogolt és ápolt szabad iskolák (Voluntary-
school) állanak ; ezek felekezeti, nevezetesen 
egyházi iskolák (High-Church-schools), me-
lyeket azonban az állam tanítványaik képesí-
tési kimutatása alapján állami támogatásban 
részesített. 

Az előbb említett iskolákban (Board-Schools) 
a vallásoktatás nem kötelező; valamely feleke-
zeti hittant vagy formulárét használni nem 
szabad; míg az egyházi vagy egyéb felekezeti 
iskolákban az oktatás a felekezet szellemében 
történik. Az állami hatóságoknak nincs joguk 
ezen egyházi iskolák belső ügyeibe avatkozni, 
melyek a múlt század eleje óta állanak fönn, 
s melyekben két millió gyermek oly iskolákban 
élvezi a tanítást, melyek önkéntes adakozásokból 
épültek. Az ezen iskolákra szükséges pénz-
összegek nem adókivetés, hanem aláírások 
útján szereztetnek be. De, a mint már előbb 
említve volt, a parlament által iskolai czélokra 
engedményezett összegekből, pótlékot kaptak. 

Az új iskolatörvény azt czélozza, hogy 
nagyobb hatást biztosítson az iskoláknak, hogy 
a nemzeti és felekezeti iskolák közigazgatá-
sának és felügyeletének gépezetét egyszerűsítse-
s hogy az iskolákat egyenrangúvá tegye. A 
felügyelő - hatóság többé nem a különösen 
választott iskola-tanács lesz, hanem a nagyobb 
városokban a városi tanács, a vidéken (fal-
vakban és községekben) a grófsági tanács* 
melyek mindegyike egy iskolai bizottságot 
delegálhat oly személyek belevonásával, kik 
sem a városi, sem a grófsági tanácshoz nem 
tartoznak ; az iskolai bizottság tagjai között 
nők is lehetnek. Az iskolák felügyelő-tanácsot 
(manager) kapnak, mely hat személyből áll, 
kik közül az úgynevezett „nemzeti iskoláknál" 
négy a grófsági, illetőleg a városi tanács által 
neveztetik ki, kettő pedig a helyi képviselők 
által. A felügyelő-tanácsnak joga van a tanítóhat 
alkalmazni, de mindig csak a felsőbb ható-
ságok, az illető tanácsok s az állami tanügyi 
hatóság utólagos jóváhagyásának föltételével. 

Az új iskolatörvény tulajdonképeni baját az; 
egyházi, a felekezeti iskolák képezik s a tör-
vénynek azon rendelkezése, hogy a felekezeti 
iskolák részére a felügyelő-tanács hat tagja, 
közül négy az iskola alapítóinak számából és 
„két más" neveztessék ki. Minthogy azonban 
az egész világi tanítás a jövőben ez iskolák 
részére az adófizetők zsebeiből fizetendő — a 
törvény ellen valóságos zendülés tört ki. 
Joggal hivatkoznak arra, hogy mivel a kleri-
kális „manager"-ek iskola-felügyelőtanácsosok 
ezen iskolák igazgatásában túlsúlylyal fognak 
bírni, csak oly tanítókat fognak alkalmazni, 
kik a hitvallás alapján állanak, s hogy a szellem, 
mely ezen iskolákban uralkodni fog, felekezeti 
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lesz. Az ellenzék éle természetesen az állam-
egyház (anglikán egyház) iskolái ellen fordul, 
a mely minden szabad egyházi fejlődéstől 
idegenkedik, sőt mindjobban az egyház reak-
eziónárius irány felé hajlik. 

Ez az, a mit lényegileg a törvénynek a 
„manager" kinevezésére vonatkozó rendelke-
zését illetőleg kifogásolnak ; alkotmányos szem-
pontból azzal érvelnek, hogy mivel az iskolákat 
jövőre az adófizető polgárok tartják fönn, 
ezeknek az ellenőrzés jogával kell birniok, a 
mely joguk a törvény szerint az által, hogy 
négy egyházi „manager" kinevezése által „két 
mással" szemben a legkomolyabban megcsorbít-
tatik. Nevezetesen ez az utolsó pont az, mely 
a törvény ellen támadt ellenzék táborába a 
kormánypárt kebeléből is nem csekély számú 
személyt vezetett s mindazon pótválasztások, 
melyek e törvény jelszava alatt elrendeltettek, 
a kormány vereségével végződtek. Oly vallásos 
társulatok, melyek különben politikai czélokat 
nem követnek, mint egy ember emelkednek föl 
a törvény ellen, s azon esetben, ha a javas-
latból törvény lesz, szervezni akarják az iskola-
adók megtagadását. 

Hogy fogalmat alkothassunk magunknak 
ezen mozgalomról, figyelembe kell vennünk, 
hogy Wales-ben az észak-walesi szabad egy-
házak tagjai konferencziát tartottak, melyen 
1200 küldött (delegatus) jelent meg, kik az 
előterjesztett törvényjavaslatot a legszigorúbban 
elitélték. Ezen gyűlés elnöke William Jones 
képviselő, egykori tanító volt. 

Beszédének zárószava visszatükrözteti azt a 
hangulatot, melyből az ellenzék a törvény ellen 
erejét meríti. „Az oktatás barátai — így szólt a 
képviselő — nem fognak addig nyugodni, míg 
egy valóban nemzeti nevelési rendszert nem 
állítanak föl; oly rendszert, mely alkotmányos 
alapon nyugszik és ment minden klerikáliz-
mustól; oly rendszert, mely lelkiismereti meg-
szorítást nem ismer, nem engedi vizsgálat 
tárgyává tenni a tanítók dogmatikai állás-
pontját s a mely loyalis rokonszenvet és 
energiát, a nevelési erő legnagyobb forrását 
kelti fel azon föladatra, hogy Nagybritanniát 
egy fölvilágosodott és nagyműveltségű nép 
által arra képesítsék, hogy megtartsa a népek 
között azt a helyet, melyet a nemzetek között 
nyert." 

Hasonlóan nyilatkozott a nagytudományú 
Bryce, a ki 1894/95-ben elnöke volt annak a 
bizottságnak, mely a világi oktatás megvizs-
gálására kiküldetett. 

Egy másik tiltakozó-gyűlés Woddhousemoor-
ban (Leeds mellett) volt. Rendezői voltak az 
északi grófságok oktatási ligája és a szabad 
egyház elöljárósága. A menet, mely Leedsből 

számos zenekarral és zászlóval indult ki, egy 
mérföldnél hosszabb volt. A zászlókon, me-
lyeket magukkal vittek, a következő föliratok 
voltak olvashatók : Le a törvénynyel ! Ment-
sétek meg az iskolai hatóságokat! A hol fize-
tünk, vezetünk is ! A szónokok, kizárólag 
képviselők, minők Hutton, Whiteley, Langley, 
Rowland és mások a legélesebben elitélték a 
törvényt. Annak a határozati javaslatnak meg-
okolására, a melylyel a ministerelnököt fölszó-
lítják, hogy vagy vonja vissza a törvényjavas-
latot, vagy pedig oszlassa föl az alsóházat s 
rendeljen el új választást, azt hangsúlyozták, 
hogy az új törvény férfiakat és nőket megfoszt 
attól a joguktól, hogy úgy, mint az utolsó 30 
esztendőben, ezentúl : beleszólásuk legyen az 
iskolai elöljáróságok megválasztásába. A törvény 
továbbá az adófizetőknek a tanügyre vonat-
kozó minden ellenőrzési jogát megszünteti s 
ily módon megkárosítja a nemzeti nevelésben 
való haladást. E helyett az iskolaügyet egyházi 
vezetésre akarja bízni s a tanítóktól felekezeti 
hitvallást követel. Northamptonban is gyűléseztek 
a szabad egyházak elöljárói, határozati javas-
latot fogadtak el a törvény ellen s fölszólí-
tották a nemzeti tanácsot, hogy kérje meg a 
királyt a parlament feloszlatására, hogy a 
népnek alkalma legyen, saját nézetének a szó-
ban forgó törvényjavaslat fölött kifejezést adni. 

A kormány e viharral engesztelhetetlen állás-
pontra helyezkedett s kinyilatkoztatta, hogy a 
törvényjavaslattal áll vagy bukik. 

(Budapest.) H. M. 

Egységes tanítói közvélemény. 
Az utóbbi időben sokszor hallottuk hangoz-

tatni elismert tekintélyű tanférfiak által azt a 
nézetet, hogy egységes tanítói közvéleményre 
van szükség. 

„Közvélemény" — „tanítói" — „egységes" : 
mind oly nagyhorderejű, oly sokat jelentő és 
mélységes értelmű szavak, melyeknek meg-
világítása, melyek értelmének kihámozása, 
kidomborítása — legalább a főbb voná-
sokban — bizonyára nem lesz háládatlan 
föladat. 

Mit is érthetünk itten közvélemény alatt ? 
Vagy lehet-e közvéleményről beszélni akkor, 
midőn nem a társadalom összes rétegeiről van 
szó ? Igenis lehet közvéleményről említés egyes 
hivatali osztályoknál, az egyes életpályáknál is 
azért, mert ha valamelyiknél hiányzik a köz-
vélemény, még pedig az egységes közvélemény, 
annál a pályánál, abban a működési, vagy 
hivatali körben beáll a stagnáczió, az elernye-
dettség, a czéltalanság s az eredménytelenség. 

[ Közvéleménynek pedig egyedül azon eszme-
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nyeket, ideálokat, a végczélokat s azok szeretetét 
mondhatjuk, a melyek kell, hogy az egy-egy 
életpályán működők teljes lényét, szivét s 
lelkét áthassák, őket cselekedeteikben moz-
gassák, irányítsák. A közvélemény tehát az a 
szellem, mely a munkát könnyebbé, a munkás 
fáradozását gyönyörűséggé s a czélt, a munka 
eredményességét elérhetővé teszi. Es csakis 
egységes lehet ez a közvélemény. Két közvéle-
mény nem állhat meg egymás mellett egy-egy 
pályán, mert vagy az egyik, vagy a másik 
téves, helytelen és mert csak egységesen kifej-
lesztett közvélemény biztosíthatja egy-egy 
hivatali pályakör működésének a kivánt ered-
ményt, csak az hathat fölemelőleg, buzdítólag 
az egyes munkás lelkületére és csak az teheti 
könnyűvé fáradozását. 

Eljutottunk tehát oda, hogy láthatjuk, mi-
szerint a tanítói körben is nagy szükség van 
az egységes közvéleményre s hogy nem haszon 
nélküli munkát végeztek egyes jeleseink akkor, 
midőn az egységes tanítói közvélemény szük-
ségességét hangoztatták. Mint minden mun-
kának, úgy a tanítói munkának is van czélja; 
mint minden hivatali körnek megvan a maga 
megszabott kötelessége, épp úgy kötelességeket 
vállalt magára minden tanító, mikor állását 
elfoglalta; mint bármely pályán csak akkor 
válik édessé a munka s az eredmény csak 
akkor lesz biztosítva, ha ügyszeretettel, lelkese-
déssel végeztetik az: épp úgy a tanító nehéz 
fáradalmai csak akkor lesznek legyőzhetők, 
működésének eredményessége csak úgy lesz 
biztosítva, ha szeretetből lép fáradságos pályá-
jára s ha kötelességtudáson kívül ügyszeretet 
és lelkesültség kiséri hivatása betöltésénél. 

Az eddig elmondottakból most már könnyen 
kifejthetjük, hogy mit is kelljen egységes 
tanítói közvélemény alatt értenünk s melyek 
a föltételei ily közvélemény létrejöhetésének. 

Minden tanítónak először is hivatása magasz-
tosságának tudatában kell állania. „Minden 
pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény" — 
monjda Kölcsey. Egyik pálya, egyik működési 
kör sem nélkülözi a czélt, mindegyik a társa-
dalom. a haza, az emberiség javára, előnyére 
szolgál. De azért a czél magasztosságában 
egyik sem múlja fölül a tanítóit, sőt csak meg 
sem közelíti, mert itt lelkeket kell táplálni, 
az Isten képére teremtett embert kell a töké-
letesedés útjára vezetni, az életre előkészíteni. 
Nem múló értékű tárgyak, de az emberek, a 
szülők legdrágább kincsei: a gyermekek vannak 
a tanító gondoskodására bizva azon bizoda-
lommal, hogy ő azokat igaz szeretettel, 
gyöngédséggel, lelkiismeretességgel fogja ne-
velni, értelmüket gazdagítani s megadja nekik 
az eszközöket arra nézve, hogy egykoron a 

társadalom hasznos tagjaivá, a hazának hűséges 
polgáraivá legyenek s hogy jellem, szívtisztaság 
és erény dolgában kortársaik előtt tündöklő 
példává fejlődjenek. Ily magasztos a czél, 
melynek elérésére minden tanítónak kell töre-
kednie. Ezen czél magasztossága hassa át 
lelkeinket s akkor egy nagy lépéssel közelebb 
jöttünk az egységes tanítói közvélemény léte-
sítéséhez. 

Hogy azonban valamely magasztosabb czélt 
elérhessünk, annak érdekében munkát, köteles-
ségeket kell végeznünk. Fáradozás nélkül a 
legegyszerűbb czél és eredmény sem érhető el. 
Kisebb czél, kisebb eszközökkel, kisebb mun-
kával is megvalósítható. De nagy eszmék, nagy 
föladatok nehéz küzdelmeket kívánnak, szám-
talan kötelességet rónak az érettök fáradozók 
vállaira. Minél nemesebb a czél s minél 
magasztosabb a föladat, annál küzdelmesebb 
annak elérése, annál súlyosabb s felelősségter-
hesebb munka annak teljesítése. Tisztában kell 
lennünk tehát azzal, hogy a tanítói magasztos 
czélú pálya megköveteli minden munkásától, 
miszerint tudatára ébredjen mindennemű köte-
lességének, melylyel hivatásának tartozik. Mert 
míg más pályán, más munkakörben talán egy 
kis mulasztás, talán kissé kevesebb pontosság 
és lelkiismeretesség csak múló bajt s talán 
könnyen helyrepótolható veszteséget okoz : 
addig a tanítói pályán a legkisebb kötelesség-
mulasztás, vagy a kevésbbé kényes lelkiisme-
retesség erősen megboszulhatja magát a tanítóra 
bizott nemzedéken, miután egy-egy léleknek 
vesztét is okozhatja s többeknek nagy ártal-
mára lehet. Erős kötelességérzet, meg nem 
alkuvó lelkiismeretesség föladataink teljesíté-
sében, kell, hogy áthassa minden tanító lelkü-
letét s akkor ismét közeledtünk egy lépéssel 
az egységes tanítói közvélemény kifejleszté-
séhez. 

Azonban a kötelesség lelkiismeretes teljesíté-
sének különféle módozata van s ezzel a czél 
is különbözőképen lesz elérve. Vessünk esak 
pillantást egy-egy tanterembe. Egyikben azt, 
tapasztaljuk, hogy a kis ártatlanok úgy ülnek, 
mintha vesztőhelyen lennének. A rend, a 
fegyelem példaszerű, de a gyermekek arczairól 
letűnt az a gyermekies, ártatlan, vidám báj ; 
mogorván, félénken tekintenek tanítójukra és a 
belépőre. A másik tanteremben egészen elütő 
kép tárul szemünk elé. A gyermekek arcza 
vidám, bizalommal tekintenek vezetőjükre, 
vagy a belépőre. Tanítójuk minden mozdula-
tára, intésére ügyelnek s meglátszik egész 
viselkedésükön, hogy tanítójukhoz szeretettel 
ragaszkodnak. Maga a szemlélő, míg az előbbeni 
tanteremből kilépve olyformán érzi magát, 
mintha börtönből szabadult volna : addig az 
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utóbbiban az ő kedélye is földerül, fölmeleg-
szik, mert érzi, hogy itt tágabbkörü család 
közepette van és hogy e soktagú család 
körében egy jótékony szellem : a szeretet szel-
leme uralkodik. Amott is kötelességtudó a 
tanító, meglátszott az tanítványainak feleleteiből, 
dolgozataiból. Csakhogy ez az eredmény a 
kényszernek, a szigornak, a fölidézett rette-
gésnek köszönhető. Holott az utóbbi teremben 
a növendékek által elért, meglepő haladás a 
csodákat teremtő szeretet folyománya s míg 
amott a gyermek félelemből cselekszik, vagy 
nem cselekszik valamit, addig emitt annak 
tudatára lesz ébresztve, hogy a tanító az ő 
javát czélozza minden szavával és minden 
tettével. Ott a rideg kötelességérzet, emitt a 
szeretet az irányító. Es tegye bárki szivére a 
kezét, tudom, az utóbbi tanító példáját látja 
követendőnek és a czélt csakis ezen példa 
követésével elérhetőnek. Nemcsak kötelesség-
érzet, nemcsak törhetlen lelkiismeretesség, 
hanem pályaszeretet is kívántatik tehát a 
tanítótól. Szeretet azon ártatlan lelkek iránt, 
melyeknek gondozása ránk bízatott; szeretet 
pályánk iránt, melynek magasztos czélja csakis 
a kötelességeknek szeretettel kapcsolatos telje-
sítésével lesz megvalósítható. És ha ezen sze-
retet lesz vezérlő csillagunk föladataink betöl-
tésénél ; ha minden tanító szeretettel köti 
össze a kötelességtudást: akkor az a szeretet, 
a mely hasonlíthatlan dolgokat képes művelni, 
elvezet bennünket az egységes tanítói közvéle-
mény áldásthozó mezejére. 

Ezeken kívül minden tanítónak tudnia kell, 
hogy még akkor nem felelt meg teljesen a 
rábízott föladatoknak, ha fölismervén hivatá-
sának magasztosságát, lelkiismeretes kötelesség-
tudással és szeretettel gondozza növendékeit 
és itt megállapodik. A tanítói pályának 
missziója van ; a tanítói működésnek kell, hogy 
legyen folytatása az iskola falain kívül is. 
„Néptanítók"-nak nevezett el bennünket a 
törvény s már ezen elnevezés magában egyedül 
is kimutatja azt a nagy kört, melyben a tanító 
buzgalmas kihatásának nyilvánulnia kell. Es azon 
körülmény, hogy a tanítónak tanítványai és saját 
működése sikerének érdekében keresnie kell 
az alkalmat a szülőkkel való érintkezésre, 
megadja neki egyúttal azt az eszközt, azt az 
alkalmat, miszerint a népnek igazi, jóakaró 
vezére, gyámolítója, tanácsadója lehessen. A hol 
a tanító akar, ott sokat segíthet a népen. A 
hol a tanító elzárkózik a nép elől, ott szenved 
az iskola, szenved a nép s legutoljára és leg-
jobban megszenvedi maga a tanító. Es vájjon 
nem fölemelő, nem buzdító-e a tanítóra az, hogy 
neki nagy alkalom van adva arra, hogy jót 
tehessen a néppel? Es vájjon nem érezhet-e 
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a tanító lelke boldogító megnyugvást, valami 
belső, jóleső érzést akkor, midőn látja, hogy 
segített a népen s hogy a nép bizalommal 
fordul hozzá? Nem szabad elzárkóznunk a 
nép elől. A hova a sors vezetett bennünket, 
annak a népnek javát, boldogulását, fölvilá-
gosodását igyekezzünk tőlünk telhetőleg elő-
mozdítani. így megmaradunk a nép szivében ; 
és a nép lelkében fakadó hála egykor bőven 
meg fogja teremni gyümölcseit, ha nem 
nekünk, utódainknak. Már pedig az okos ember 
utódai számára is ültet fát. Es mi így csele-
kedvén mindannyian s kartársainkat is hason-
latos cselekvésre ösztönözvén, megteremtjük az 
egységes tanítói közvéleményt. 

Most már érezvén azt, hogy nemcsak az 
iskolában, de azonfölül is vannak köteles-
ségeink, fölmerül az a kérdés, hogy miképen 
biztosíthatjuk azt, hogy a népre jótékony befolyást 
gyakorolhassunk ? És itt — egyszerű bár — 
de mégis nehéz a felelet, mert e tekintetbon 
nagy a követelmény. Pusztán beszéddel mit-
sein érhetünk el e téren, ha egyébként egész 
életünkkel be nem bizonyítjuk azt, hogy érde-
mesek vagyunk a nép vezetésére. Még a leg-
tudatlanabb nép is ösztönszerűleg megérai 
azt, hogy kihez közeledhetik őszinte bizalom-
mal. Ha látja, hogy a tanító nemcsak az isko-
lában, de családi s társadalmi életében is 
higgadt, megfontolt, feddhetetlen, akkor a nép 
lelke — mint a nyári reggeli harmattól föl-
üdített rózsabimbó — megnyílik tanítója előtt, 
örömmel követi annak tanácsait s keresi ar. 
alkalmat, melyben tanítójával találkozhassék. 
Holott ha a nép látja azt, hogy egyik-másik 
tanítója talán könnyelmű, talán nem éppen 
feddhetetlen életet folytat: bezárja szivét, lel-
két, mert nincs iránta semmi bizodalma és aa. 
így bezárult szivet és lelket a tanító semmi 
szép szóval, semmiféle Ígéretekkel és rábeszé-
léssel soha többé ki nem nyithatja. Legyen 
azért olyan a tanító élete, mint az üvegház-
ban élő növényé, melynek fejlődését mindenki 
láthatja; a tanító életében ne legyen semmi, 
a mit rejtegetni, titkolni kelljen. Es ha mind-
nyájunk szemei előtt lebegni fog — mint 
egyik fő kívánalom — a tiszta, feddhetetlen 
élet folytatása: akkor mellettünk lesz a teljes 
közvélemény s akkor lesz tiszta önérzeten ala-
puló egységes tanítói közvélemény is. 

Végre még egy szent czélt kell kitűznünk 
magunk elé és ez a hazafiasság, a hazaszeretet 
lángjának lelkiismeretes élesztgetése úgy növen-
dékeink, mint a nép szivében. El nem enged-
hető követelmény az, hogy minden tanító szé-
les e hazában szívvel-lélekkel igaz magyar 
hazafi legyen. A nemzetiségi türelmetlenkedés 
és okvetetlenkedés már sok csapást hozott 

V 
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hazánkra. A békétlenkedés, a gyűlölködés 
keserű napokat, nem előnyöket, hanem veszte-
séget okoz a polgároknak. Egy a haza : a 
magyar haza; egynek kell lennünk ezen édes 
haza szeretetében, szolgálatában. Es ezt a 
honszeretetet bele kell csepegtetnie a tanítónak 
tanítványai szivébe kitörülhetetlenül, bele kell 
oltani a nép lelkébe úgy, hogy onnan soha 
többé ki ne szakíttathassék. 

Kell, hogy rávezesse a növendékeket, a né-
pet arra, hogy mindenkinek a szülők iránti 
szereteten kívül legfőbb kötelessége, legszebb 
erénye a hazaszeretet s hogy a haza és annak 
népe csak akkor boldogulhatnak, ha a pol-
gárok szivében kiolthatatlanul ég a honszere-
tet szent tüze. Lelkesülnünk kell a haza közös 
javáért s lelkesülésünk hasonló érzelmeket fog 
ébreszteni mások lelkében is. A szikra tüzet 
okoz, a mibennünk élő hazaszeretet lángja 
magasra föllángoltathatja embertársaink szivé-
ben is a honszeretet szövétnekét. Es lia így, 
a mi lelkesült munkálkodásunk folytán egy-
séges lesz a haza és nemzetünk: akkor nyu-
godtan elmondhatjuk, hogy immár kifejlődött 
közöttünk az egységes tanítói közvélemény. 

Ezekben véltem én megoldhatónak — főbb 
lényegben — a magam elé tűzött kérdést. A 
kik olvassák soraimat, azok közül némelyek 
talán csalódottnak fogják magokat érezni akkor, 
midőn én az egységes tanítói közvélemény 
ozímen itt nem tanítók által támasztható követe-
lésekről, hanem ellenkezőleg, éppen a tanítók-
tól megkövetelhető kötelességekről értekezem. 
De hát én azon meggyőződésben vagyok, 
hogy az egységes tanítói közvélemény — 
melynek irányítania kell hivatali működésün-
ket és a melynek jótékony kihatásúvá kell 
lennie a mi egész hivatásunkra s a tanítóság 
jövőjére — csak akkor fejlődhetik, müködé-
sänk magasztos czélja csak akkor lesz elér-
hető egész teljességében, ha a tanítói kar 
minden tagja élénk tudatában fog állani 
kötelességeinek és ha eme kötelességek lelki-
ismeretes teljesítését nemcsak önmagától, de 
minden pályatársától is meg fogja követelni. 
Azt kívánnám, azt kívánja tőlünk az emberi-
ség, a haza közös érdeke, hogy legyünk egy 
értelemben kötelességeink megismerése, telje-
sítése tekintetében ; hogy egy legyen, egységes 
legyen a tanítói közvélemény s ezen közvéle-
ménynek egy legyen a kívánalma: a köteles-
ségek hű teljesítése. 

Lelkesüljünk tehát hivatásunk magasztos 
czéljaiért ; teljesítsük híven, szeretettel köteles-
ségeinket az iskolában és a nép körében ; le-
gyen életünk olyan, mint a tiszta mocsoktalan 
tükör fénye ; utaink irányát világosítsa be az 
édes haza szeretetének szent tüze, hogyannak 

melegsége lángralobbantsa növendékeink és 
a nép szivében is a hazaszeretetet. Es ha 
mindnyájan egy értelemmel, egy akarattal, 
egyenlő szeretettel, egyenlő hűséggel fogunk 
működni saját hatáskörünkben a közjóért : 
akkor fog juk igazán mondhatni, hogy van már 
egységes tanítói közvélemény. 

(Felső-Visó.) P. G., 
állami tanító. 

A téli szünidő. 
Evek óta gondolkozom e téma felől. Gyűjtö-

gettem az adatokat saját tapasztalataimból 
évről-évre, mert nagyon is megfontolandó és 
beigazolásra vár minden újítás. 

Es most, a midőn a mostani tél egy hatal-
mas adatot szolgáltatott: megírom tételemet, 
tovább vele nem késhetem. 

Szokatlanul kemény telünk van. Hótenger, 
fagy, dermesztő hideg már deczember hava. 
Pedig jóformán ez csak kezdete — hát aztán 
mikor — és hogyan érünk a végére? 

Bizony a jelekből ítélve az idei télnek 
későn lesz vége. 

Mennyi nélkülözés, mennyi szenvedés vár e 
télen az emberekre, mert hát a szigorú tél 
ellensúlyozására szolgáló eszközökben az idén 
nagyobb hiányban szenvedünk. A terméketlen, 
rossz esztendő nem adta meg a jó táplálékra, 
a meleg ruhára, a tüzelőszerre valót. Minden-
ből hiányzik valami, a mi egy enyhe télen 
talán nem érezhető, de most hatványozott 
mértékben érezhető a legkisebb hiány is. 

Mi nagyok még csak el vagyunk vala-
hogyan. 

De hát azok a szegény iskolás gyermekek? 
Nem fáj-e szívetek kedves kartársak őket 

dideregve, félig megfagyva látni ? 
De hogy is ne fájna nektek! 
Látom miként törülitek arczaikról a meg-

jegesült könycseppeket; látom, hogy dörzsö-
litek arczocskáikat, kis kezeit et, hogyan sétál-
tatjátok le és föl a tanteremben, hogy valahogyan 
megdermedt tagjaik fölmelegedjenek. 

Minden ajtónyitásra, új pacziens; mindeni-
ket vigasztalni, bátorítani és a mi fő : melen-
getni kell. 

Es evvel telik el reggel és délután jó sok 
idő és örvendhet a tanító, ha végre a sok 
jaj és sírás elcsillapultával a tanításhoz kezdhet. 

Szegény gyermekek, mennyit is szenvedtek 
ti — akár mint az égi madarak! 

Igaz, hogy a humanizmus mindent elkövet, 
hogy az éhezőnek kenyeret, a fázónak ruhát 
nyújtson. És nyújt is a mit — és a kinek 
adhat. 

Oh de hányan nélkülözik még a segítséget, 
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mert hát a szegény sok, míg a könyöradomány 
meg édes-kevés. 

Ugyan miképen lehetne segíteni e szegény 
iskolás gyermekek nyomorán, baján? 

Az én véleményem szerint: egy hónapi téli 
szünidővel. Ez az egy hónapi szünidő legyen 
minden évnek január hava. 

Kezdődnék tehát a karácsonyi szünidővel és 
tartana február l-ig. 

Ezt az egy hónapot a nyári szünidőből 
venném el. Vagyis a nyári két-hónapos szün-
időt kétfelé osztanám, egyik hónap maradna 
nyári, a másik hónap lenne téli szünidő. 

A nyári szünidő julius végével kezdődnék 
és tartana augusztus havában, szeptember l - ig . 

Nagyon egyszerű lenne a dolgot úgy meg-
oldani, hogy a köz vizsgálatok nem junius, ha-
nem julius havában folynának le. 

Egy ellenvetést elfogadhatok ez ellen t. i. 
azt, hogy julius havában melegek vannak. No 
de méltóztassanak csak visszagondolni mos-
tani nyarainkra, hogy bizony julius szeles, 
esős, sőt hűvös szokott lenni. Legtöbbször csak 
augusztusra szorítkozik a fürdő-idény. De hát 
fogadjuk el ez ellenvetést, hogy juliusban 
meleg van. 

De ezen lehet segíteni. Korábban kezdjük 
a tanítást. Aztán a meleg ellen enyhet ad a 
lefüggönyzött tanterem hűs levegője, az iskola 
befásított árnyas udvara stb. 

De a hideg tél ellen mi biztosít ! Az, a 
mi a szegény embernek hiányzik. De, hogy a 
téli szünidőt nemcsak a tél fagyasztó hidege 
követeli : megkisértem alább bebizonyítani, 
hátha kísérletem nem lesz hiába való munka. 

Azt hiszem emlékeznek még t. kartársaim'közül 
igen sokan az úgynevezett „kis vizsgákra". 

Mi is volt ez ? Január végén vagy február 
elején vizsgálat volt minden iskolában az 
addig eltanított tantárgyakból. Ezt a vizsgá-
latot több, kevesebb szünidő követte. 

Félévi vizsgálat volt. A munkának, pihe-
nésnek két egyenlő részre való osztása. 

És ez helyes is volt így. Nem mondom, hogy 
a vizsgálat okvetlen legyen meg, hiszen a munka 
vizsgálat nélkül is elvégezhető, de a szünidő-
nek két részre osztása föltétlenül szükséges. 

Szükséges azért is, mert a nyári szünidő 
egyfolytában igen sok, igen hosszú. A gyer-
mekek sokat felejtenek, igen kijönnek a rendes 
iskolai kerékvágásból. 

Míg télen a hosszas, fárasztó tanulás után, 
úgyszólva nincs semmi szünidő, leszámítva 
az oly annyira kimért karácsonyi szünidőt. 
Tudom, más intenciók alapján van megállapítva 
az óvodák részére a téli egy hónapi — 
januári — szünidő, de én ezt az iskolákra is 
szeretném kiterjeszteni az elmondottak alapján. 

De lássunk még egy pár bizonyítékot. 
Ha erős a tél — az iskolafentartók amúgy 

is adnak rövidebb szünidőt. No de ez pazarlás 
a tanítási időből, a mire akkor nem lenne 
szükség. 

Ha erős tél nincs, akkor előállanak az 
enyhe tél rémei : a ragályos betegségek : 
skarlát, kanyaró, himlők, difteritisz, tífusz stb. 
Ugy-e emlékszünk, milyen izgatottságot 
állottunk ki most két éve a járványok miatt ? 

Emlékszünk bizonynyal, hogy szünidőt kel-
lett adnunk a legtöbb iskolában a járvány 
miatt. 

Ilyen rendkívüli szünidők csaknem mindert 
télen előállanak a körülmények miatt. Vájjon 
nem lenne-e jobb, és nem lenne-e minden 
ilyen rendkívüli szünidőnek eleje véve azzal, 
ha rendszeresítenénk egy hónapi téli szün-
időt? 

Hát a korai setétedés, a mikor mát 3 óra 
után alig látunk, mi mellett bizonyít? A késői 
virradat nem találja-e a szegény gyermekeket 
az ágyban még akkor is, mikor már iskolá-
ban kellene lenniök? 

Igen, igen sok, nagyon sok és fontos ok 
sürgeti a nyári két-hónapos szünidő megosz-
tását, egy nyári és egy téli hónapi szünidőre. 
Hogy mikor, mely hónapokban lehetne leg-
jobban, legmegfelelőbben e szünidőket meg-
tartani, ahhoz férhet vita is. r 7 

En úgy gondolom, a nyári szünidőnek 
augusztus, a téli szünidőnek január hava felelne 
meg leginkább. 

Igen szeretném, ha t. kartársaim hozzászól-
nának e dologhoz. 

Mert, hogy kell valamit tennünk ez irány-
ban: azt hiszem, mindnyájan érezzük. 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

— Köszönet. Mindazoknak, a kik úgy a 
karácsonyi ünnepek, valamint az évforduló 
alkalmából felelős szerkesztőnket vagy szer-
kesztőségünket jó kivánataikkal megtisztelték, 
ez uton mond köszönetet a Néptanítók Lapja 
szerkesztősége. 

= Tanítók névmagyarosítása. Az 1902. 
év deczember havában a következő tanítók 
magyarosították meg nevöket belügyministeri 
engedélylyel : Franki Mária budapesti tanítónő 
„László"-ra; 2. Janó Sándor bácsföldvári 
tanító „Aczél"-ra; 3. Krátky János ág. hitv. 
evang. tanító nagy tárcsái lakos „ Kárpáti "-ra ; 
4. Bauer Mór tanító villányi lakos „Barta"-ra; 
5. Kuglieska Lajos tanító acsalagi lakos 
„ Kárpáti "ra; 6. Hirsch Rudolf kecskeméti 
községi tanító „Hegedűs"-re ; 7. Krausz I rma 
székesfővárosi tanítónő „Kemény"-re. (T. S.) 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1. SZÁ3I. 

A boldog pár. 
Ha az ember beszélni hallotta őket, hát 

valóban irigység fogta el a szivet, arra gon-
dolván, hogy miért nem lehet ő is olyan 
boldog, mint Turgonyiék. 

Nekem ugyan régi jó czimborám volt 
Turgonyi Gábor és így csak örültem a boldog-
ságának, de más mindenki irigykedve hallgat-
hatta egymásról szóló áradozó hangú dicsé-
reteiket. 

— Oh az én feleségem maga a megtes-
tesült szendeség, égi jóság ! Az Isten a legjobb 
kedvében teremtette. Angyal, valóságos angyal ! 
Csupa arany, meg csupa kékség ! Correggió 
megirigyelhetné azt a képemet, a melyiken öt 
le tudnám olyannak festeni, a milyen valójá-
ban. A lelkét értem. Dehát persze a lelkeket, 
fájdalom, nem lehet így képben megörökíteni. 
Áldott teremtés! Boldogságom, gyönyörűségem! 
Oh a drága, édes, jó asszony ! 

A feleség, az pedig ráduplázott a férji 
dicséretekre : 

— Az én uram a legjobb, legkedvesebb és 
a legderekabb férfi a világon. A leggyön-
gédebb, legnemesebb lelkű ideálista. Csupa 
eszményiség, csupa gyöngédség ! Még a hivatal 
sem tudta megőrölni lelke nemes tulajdon-
ságait. Ha én egyszer le tudnám őt írni, olyan-
nak, a milyen: az lenne az én legszebb költe-
ményem ! 

Es szemeik, úgynevezett „magasztos" fény-
ben ragyogtak, mikor egymásról ilyen emel-
kedett hangon emlékeztek meg. 

A Turgonyi-pár házassága különben két 
művészi és költői lélek szerencsés összetalál-
kozásának látszott. Világos és élő példájául 
annak, hogy író és költő nyugodtan, sőt bol-
dogan is elélhet egymás mellett. Mert Gábor 
úr, bár őt a kenyérkeresés rút gondjai a 
számtisztí pályára utalták, lelkében azért 
művész maradott és üres óráiban a festés 
nemes szenvedélyének élt ; kedves élete párja 
pedig, bár rakonczátlan gyermekeket tanított, 
hogy így ő is hozzájárulhasson a háztartás 
rút anyagi gondjainak az enyhítéséhez — azért 
tanítónő létére is megmaradt költőnőnek. 

S ha más nem is beszélt róluk úgy, ők 
egymást mindég így emlegették: 

— Férjem, a festő ! 
— Nőm, a költőnő 

És ádáz szorgalommal festettek és költöttek 
és a világ irigyelte őket, mint a kik valóban 
idylli életet élhetnek. 

0 nagyságának egy verse, valamikor nyomda-
festéket is látott valamelyik, versek tekinteté-
ben legalább is nagyon szerény igényű divat-
lapban — a vers berámázva ott függ Gábor 
úr íróasztala fölött ; viszont ő nagysága toilette-
tüköre fölött ott éktelenkedik egy lehetetlen 
szinű, selyemblúzos hölgy, ő nagyságához 
annyit sem hasonlítván, mint egy szerecsen 
valami hóhegyhez, a kinek azonban Gábor úr 
legjobb hite szerint, az ő imádott nőcskéjének 
kellett lennie. 

Valahányszor nekem is eldicsekedtek a 
boldogságukkal, mindég arra gondoltam, hogy 
ennek a nagy boldogságnak az lehet az igazi 
alapja, hogyha más nem is tartja őket mű-
vészeknek és -költőknek, ők egymást annak 
tartják. Es ezért boldogok, s ezért vonják be 
életüket a legpoétikusabb életfelfogással. 

Most is, hogy elközeledett házasságuknak 
nem tudom hányadik évfordulója, ünnepségre 
készültek. Én is ott voltam a meghívottak 
között. 

— Tulaj donkép en, neked, mint igazi író-
embernek, neked lesz érzéked az élet «fajta 
„csöndes ünnepei" iránt. A többiek talán nem 
is értik majd meg a maga egész fölségében. 

A „csöndes ünnep" részleteiből a nagy napig 
nem akartak elárulni semmit. Csak Gábor í r 
mondta : 

— A legszebb idyllnek leszel a tannja! 
Meg fogod látni, hogy van még a házasélet-
ben poézis! 

S csakugyan a „csöndes ünnep" nagyon 
poétikusan indult. A lakás virágtengerben 
úszott s Gábor úr kedves nejével együtt 
menyasszonyi és vőlegényi díszben várta a 
vendégeket. 

— így voltunk az esküvőnkön is — suttogta 
ő nagysága. 

— Az ő költői lelkében fogant meg ez a 
gondolat — mondta Gábor úr, ábrándos tekin-
tetet vetve nejére. 

— De a kivitel érdeme a tied — tolta át 
ő nagysága férjurára a dicséretet. 

Az ebédnél egymás mellett ültek s ábrándos 
boldogsággal néztek egymás szemébe. 

Egy kicsit szinpadias komédiának látszott 
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ogyan az egész, de azért el voltunk ragad-
tatva mindnyájan. 

Ebéd után, mintha éppen csak be akarták 
volna mutatni boldogságuk tableauját, nem is 
igen tartóztatták a távozni akarókat. Látták, 
a mit meg akartak nekik mutatni, hát me-
hetnek. 

Csak engem nem eresztett Gábor. Egy 
kicsit föl is öntött a garatra, hát kvaterkázni 
akart tovább. 

Maradtam. S ekkor csodák csodája, Gábor 
úr egyszerre csak átalakult. A boldog férjből 
kitört az elkeseredés : 

— Legalább veled őszinte akarok lenni ! En 
vagyok a legboldogtalanabb ember a világon ! 

0 nagysága rákiáltott ugyan, hogy ha be 
van csipve, legalább hallgasson, de hiába volt 
már minden. A lárma megindult: 

— Micsoda ebéd volt ez megint ! Nem 
ettünk egy jó falatot ! S ilyent eszem én 
mindennap ! De persze a lelkem feleségem, ha 
hazajön az iskolából, hát nekiül gyártani 
azokat a hitvány verseket, a helyett, hogy 
beütné az orrát a konyhába. 

— Nem szakácsnét vettél el, hanem feleséget. 
— De minden valamire való asszonynak 

érteni kell a főzéshez. 
— Egy rongyos számtisztnek nem lehet elég 

rossz ebédet adni ! Élhetetlen gyáva ! Nem tud 
emelkedni ! Még számellenőr se lesz ! Persze 
mert talán a hivatalában is pacsmagolja azokat 
a gyönyörűséges képeket a „művész" úr. S 
még én megünnepelem ezt a napot ! Örök 
boldogtalanságom évfordulóját ! 

Lecsapta dühösen a menyasszonyi fátylát s 
odadobta az ura lába elé. 

Kis idő múlva lerepült a falról a rámába 
foglalt vers s utána az arczkép is. 

— Ne, a te keserves rímkovácsolásod ! 
— Itt a mázolásod! 
— Látod, ilyen ez a mi nagy boldogságunk ! 

— sóhajtotta a fér j — tönkretettem az éle-
temet, mikor megnősültem, ez a házasság 
megölte bennem a művészt! 

— Gyönyörű művész vagy ! Még számtiszt-
nek se vagy jó, nem művésznek ! En, én öltem 
meg magamat, mikor hozzád mentem, te 
közönséges lélek, te mindennapi alak ! 

— Sose. vett volna el senki, ha én nem 
kerülök a horgodra! Mindenki félt tőled. 
Dehogy is vettek volna el ! 

Menekültem a „csöndes ünnep"-ről. 
Mielőtt távoztam volna, meg kellett igémem, 

hogy nem mondom el senkinek, a mit most 
hallottam. 

— Ráadásul még szánakozzanak is rajtunk? 
Minek lenne az ! 

— Inkább irigyeljenek. Ha az ember már 

boldogtalan, legalább legyen meg az az öröme, 
hogy mások higyjék boldognak. Ugy-e nem 
beszéli el, hogy nem vagyunk azok ? 

Megígértem, hogy nem beszélem el. Nem is 
beszéltem. Hogy meg ne írjam, ezt nem 
ígértem meg. 

Csak még annyit, hogy nagyon örültem, 
mikor a csendem ünnepről szabadulhattam s 
betehettem magam után a lakás ajtaját, melyen 
át még egyre hallatszott: 

— Te mázoló ! 
— Te rímfaragó ! . . . 

(Nagy-Szébcn.) Vérteay Ojjulu. 

IRODALOM. 
A magyar királysáy eis "> századaival és Kál-

mán uralkodásával foglalkozik Acsády A ma-
gyar birodalom története czímü művének most 
megjelent 5. és 6. füzetében. Mint az előbbi 
füzetekben, úgy ezekben is a nemzet kialaku-
lásának belső történetére, a szocziális és köz-
gazdasági mozzanatokra helyezi a fősúlyt. (Athe-
naeum kiadása.) 

Uj kiadásban bocsátotta közre a Franklin-
Társulat Jók ú Mór egyik legbecsesebb mun-
kájának „A magyar nemzet története regényes 
rajzokban" második kötetét. A díszes kiállí-
tású vastag kötet ára : fűzve 4 korona, vászon-
kötésben 6 korona. 

A magyar szív, irta Sziklay János. De 
Amicis olasz író „II Cuore"-jának ötletéből 
született, tartalma azonban teljesen eredeti, 
magyar és a magyar diák életének képét 
nyújtja. A szerző fájdalmasan tapasztalta, hogy 
De Amicis világhires Cuorejából szándékosan 
száműzetett minden vallásos momentum, bár 
másrészt a hazafias érzés fölkeltésében a 
munka valóban kiváló. Éppen ez a körülmény 
adta kezébe a tollat. A magyar szív a mind-
két nembeli ifjúság számára rendkívül érde-
kes és tanulságos olvasmány. Ara egész vászon-
kötésben 2 kor. 40 fillér. Megrendelhető a 
a Szent István Társulat könyvkiadóhivatalában 
Budapesten, VIII., Szentkirályi-u. 28. sz. 

Az „Olcsó könyvtár" legutolsó három füzete 
ismét a legjobbak közül való. A kik szeretik 
a kalandos történetek.-1, melyek exotikus vi-
dékre vezetik az olvasót, bizonyára szívesen 
veszik a „Halkét Péter közkatona• esetét", me-
lyet Schreiner Olivia irt (1253 — 1254. szám.) 
A kettős füzet ára 40 fillér. A következő 
füzetben „Barabás Miklós emlékiratait" adja 
közre Kezdi Kovács László, a festő (1255— 
1258. szám). Arany Lászlónak „A magyar 
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politikai költészetről irtu értekezése akadémiai 
székfoglaló volt 1873-ban (1259 — 1260. szám). 
Igen becses ez a maga nemében szinte egyet-
len ily tárgyú tanulmány, mely vázlatosan 
ugyan, de mégis eléggé világosan és pontosan 
tünteti föl : — mily pontokon érintkezett 
hazai költészetünk a nemzet politikai törté-
nelmével, miben hatottak eszméik egymásra s 
miként fejlődtek költőink e hatás alatt. A 
kettős füzet ára 40 fillér. 

Kazinczy Ferencz. Tövisek és Virágok. 
Kiadta Balassa József. Budapest, 1903. Frank-
lin-Társulat, 101 lap. Ara 1 kor. (Heinrich G., 
Régi Magyar könyvtár XX.) A magyar nyelv-
újítás történetében fontos mozzanat Kazinczy 
Ferencznek ez epigramm-gyűjteménye, mely-
ben a korabeli irodalomnak egész állapota és 
eltérő irányai visszatükröződnek. De nemcsak 
irodalomtörténeti, hanem esztetikai szempont-
ból is igen értékes e kötet, mert Kazinczy 
epigrammái méltán állíthatók a Goethe-Schiller-
féle híres Xéniák mellé, melyeknek hatása 
alatt létrejöttek. 

Protestáns iskoladrámák. Kiadta Bernáth 
Lajos. Budapest, 1903. Franklin-Társulat, 
410 lap. Ara 4 kor. (Heinrich G., Régi Ma-
gyar Könyvtár XXI.) E fontos kötet tizen-
négy iskoladrámát foglal magában, melyek 
protestáns szerzőktől protestáns iskolák növen-
dékei számára készültek és protestáns taninté-
zetekben előadatnak. Bernáth kötete eddigelé 
e téren a legfontosabb gyűjtemény, mely a 
magyar iskoladráma körül elterjedt helytelen 
vagy legalább ferde nézeteket alaposan fogja 
helyreigazítani. 

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

Köszönetét nyilvánította: Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapátnak, a ki a varsányi róm. 
kath. el. isk. épület helyreállítására a törvé-
nyes hozzájáruláson fölül 500 koronát adomá-
nyozott; Báró Hornig Károly veszprémi róm. 
kath. püspöknek, a ki az egyházi főhatósága 
alá tartozó róm. kath. iskolák részére 821 
korona értékű tanszert engedélyezett; herczeg 
Eszterházy Miklósnak, a ki a Pomogy község-
hez tartozó Mexico nevű pusztáján a saját 
költségén iskolát alapított és tart fönn. 

Kinevezte: Benedek Juliska oki. óvónőt a 
kaczkói áll. óvodához óvónővé; Jusztusz Oszkár 
oki. tanítót a sághi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá ; Damsieszkn Traján oki. tanítót a 
mehádiai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Rozsondainé-Fejér Jolán krizbai 
áll. kisdedóvónőt a pürkereczi áll. óvodához 
jelen minőségében ; Bodor Jenő aranyos-
megyesi áll. el. isk. tanítót a sáros-magyar-
berkeszi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Molnár Jenő gazdasági szaktanítót a beszün-
tetett torontál-vásárhelyi gazdasági ismétlő-
iskolától szolgálattételre a magyar-óvári áll. 
elemi iskolához. 

Végleg megerősítette : Révész Lajos huszti 
áll. polg. isk. ig.-tanítót igazgatói minőségében; 
Vértes Lajos gyergyó-ditrói áll. polg. isk. ig.-
tanítót igazgatói minőségében. 

Jóváhagyta: a torda-aranyosvármegyei áM. 
tanítóegyesület alapszabályait; a kis-kiiküllővár-
megyei ált. tanítóegyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Knipping Vilma 
budapesti ev. ref. skót el. isk. munkaképtelen 
tanítónő részére évi 1720 koronát. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott : 
néh. Szoha Endre volt mernyiki ág. hitv. ev. 
el. isk. tanító özv., szül. Jesztrebényi Erzsébet 
részére évi 300 koronát, Margit, Erzsébet és 
Emma nevű kiskorú árvái részére pedig egyen-
kint évi 50 koronát ; néh. Kovács László békési 
nyug. volt ev. ref. tanító özv., szül. Hajnal 
Eszter részére 766 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
T. J. állami tanító, Iíázsu. Köszönjük 

szíves sorait, melyeket arra a hírre intézett 
hozzánk, hogy a r. állami tanító kezdő fizetése 
mégis csak Í400 korona lesz. Köszönjük, de 
felelős szerkesztőnk, a ki ellen oly igazságtalan 
hajszát indítottak meg, valamint előbb a 
gáncsot nem érdemelte meg, úgy most a 
dicséretre és elismerő köszönetre sem szolgált 
rá, mivel ő egyáltalán nem volt abban a hely-
zetben, hogy az állami tanítók fizetésének meg-
állapításába befolyhatott volna. Kívánságát 
illetékes helyen előterjesztettük. — B. Gy. 
Trencsén. Újévi üdvözletében ön az „elté-
vedettek"-ről és a felelős szerkesztőnk ellen 
folytatott és még most is folyó személyes 
hajszáról is megemlékezik. A mi az előbbieket, 
az „eltévedetteket" illeti, azt his'zszük, hogy 
mihelyt, a pénzügyminister előterjesztése kapcsán, 
a megoldást részleteiben is közölhetjük, nagyon 
meg fog csappanni az elégedetlenek száma. A 
személyes hajszát illetőleg utalunk a tanítóság 
régi ellenzéki vezérének : Schneider Istvánnak, 
a kitűnően szerkesztett pécsi „Néptanoda" 
utóbbi számában megjelent czikkére. Egyébiránt 
f. szerkesztőnk és egész szerkesztőségünk lelki-
ismerete tiszta és nyugodt. — 0. N. Pusztavae«. 
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A Kogutovicz-féle térkép ajánlható Budapesten. 
A postamester eljárása helyes. — Izr. tanító. 
Simontornya. Az osztályt, a melybe jár, 
be kell végeznie. — Szives figyelembe. 
Kérjük t. olvasóinkat, hogy eredeti okmányokat 
hozzánk ne küldjenek be, mert azok meg-
őrzésére szerkesztőségünk nem vállalkozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. Az új év meghozta a 

kiegyezést Ausztriával. A két ministerelnök 
Szilveszter napján esti 9 órakor végre meg-
állapodott és Széli Kálmán ministerelnök, a ki 
éjjel utazott Bécsből Budapestre, más nap 
jelenthette a kormány újévi üdvözlésére a 
ministerelnöki palotában egybegyűlt politiku-
soknak, hogy „a megállapodás létrejött". „A 
csatából jövök, mondotta a ministerelnök. 
Hozzám tapad még a küzdőtér pora. Csak pár 
órával ezelőtt nagy küzdelem, nagy munka 
nyert befejezést. Oly küzdelem volt ez, a me-
lyet a két küzdő fél nem egymás ellen foly-
tatott, hanem a mely a békéért és egymás 
megértéseért folyt. E küzdelemben nincs győ-
zelem, nincs vereség. Nincs győző, nincsen 
legyőzött. De van siker, van eredmény mind a 
két fél javára és mind a két fél előnyére. Es  
talán mégis van legyőzött és mégis van győző. 
Legyőzvék azok az akadályok, azok a nehéz-
ségek, azok az előítéletek és azok az eltérések, 
a melyek eddig az egymás megértésének 
útjában állottak. Es győző és győzelmes is van 
egy : az a gondolat, hogy azok, a kik a feje-
delem azonossága és a válhatatlan politikai 
kötelék által egymáshoz füzvék, helyesen 
cselekszenek, ha a gazdasági közösséget egy 
újabb időszakra a szövetségben föntartani 
tudják, ha egymást megértik, ha egymás érde-
keivel számolva, egymás érdekei iránt méltány-
lással viseltetve, nem kívánnak egyoldalú 
áldozatokat, hanem az érdekek kiegyenlítését 
és a békességes egyetértést és együttélést 
óhajtják. Ezt hozza meg az a kiegyezés, a 
melyről számot fogok adni, de nem itt, és nem 
e perczben, — a mi, gondolom, természetes 
is — hanem a törvényhozás előtt. Es én 
hiszem, hogy ez a számadás igazolni fogja, 
hogy a magyar kormány az ország érdekeit — 
méltányos alapokon számba véve a másik 
szerződő fél érdekeit is — meg tudta óvni és 
biztosítani tudta az ország gazdasági létérde-
keit és ezek egyikét sém adta föl és sér-
tette meg." 

— Halász Ferencz könyvéről, az „Állami 
népoktatás"-ról nagy elismeréssel nyilatkozik 
b. Bánffy Dezső volt ministerelnök a „Magyar 

Pestalozzi" szerkesztőjéhez: dr .Havas Gyulához 
írt levelében. „Örülök, írja b. Bánffy D., hogy 
nézeteink nagyban és egészben találnak." A 
könyvet és ügyet annyira érdekesnek tartja 
b. Bánffy, hogy azzal a „Magyar Közélet" cz. 
folyóirat februári vagy márcziusi füzetében a 
„magyar nemzetiségi politika" szempontjából 
foglalkozni fog. Kíváncsian várjuk a volt 
ministerelnök tanulmányát. 

— A Barabás-család az Eötvös-alapért. 
Barabás György a szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület derék elnöke, míg 
egyrészt a gondjaira bizott egyesület ügyei 
intézésében végez dicséretes munkát ; másrésa-
ről egész tanítói családjával buzgólkodik az 
Eötvös-alapért és a Ferencz József Tanítók 
Házáért. A nevezett egyesület deczember 29-iki 
határozata szerint 5 (100 —100 koronás) ösz-
töndíjra hirdet pályázatot tanítótagok fiai szá-
mára. Még e hó folyamán fölhozzák 4000 
koronás alapítványukat a Ferencz József 
Tanítók Házába. Barabás idősebb fia : György, 
kit most neveztek ki Balaton-Füredre felső 
népiskolai tanítónak, mult hónapban belépett 
az Eötvös-alapba s mint halljuk 10 koronás 
részletet már fizetett is. Másik fia: Ernő, ki 
szeptember óta rendes tanító Sümegen, szintén 
részesjegyes tagja az Eötvös-alapnak. Maga 
idősebb Barabás György eddig rendes tag volt ; 
de most alapítóvá lesz. Valóban gratulálni lehet 
ily derék apának, ki a társadalmi téren is nagy 
tekintélynek örvend ; mint halljuk vármegyei 
törvényhatósági bizottsági tagnak ismét egy-
hangúlag választották meg. Gratulálni lehet az 
ifjú Barabásoknak is, kik — mint tetteik bizo-
nyítják, a tanítóság /tömérdekei istápolása terén — 
derék apának derék fiai. 

— Tanítók Háza Vasmegyében is léte-
sülni fog, mint a szombathely - egyházmegyei 
róm. kath. tanító-egyesület segítő osztályának 
nem régiben helybenhagyott alapszabályaiból, 
a melyek Morócz István e. jegyző szerkesztette 
Értesítőben jelentek meg, látjuk. Nevezett 
egyesület dicséretes munkássága, úgy a tanítói 
humánus közérdek, mint a szakszerű önképzés 
terén szembeötlő. Segélyalapjuk tőkéje 15.000 
korona. A lefolyt egyesületi évben 39 gyakor-
lati és 41 elméleti előadást tartottak. Ennek 
szinvonalára igen kedvező világítást nyújt az 
Értesítőben közlött 2 szakdolgozat arról a 
kérdésről : „ Mit tehet a tanító a madarak 
védelme érdekében az iskolában és az iskolán 
kívül?" 

— Az njévi népszokások gyűjtőinek. A 
magyarországi néptanítói kar ama tagjainak, 
a kik a M. Néprajzi Társasájj felhívására az 
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elmúlt két év folyamán újévi népszokásokat 
gyűjtöttek, a nevezett társaság tiszteletdíjuk 
előlege fejében 1903 jan. havától kívánatra 
megküldi havi folyóiratát, a tíz kettős füzetben 
megjelenő Ethnograpliint. Ezért a társaság 
elnöksége fölkéri a gyűjtőket, hogy igényeiket 
pontos czímük kíséretében Dr. Sebestyén Gyula 
főtitkárnál (Budapest, Nemzeti Muzeum) azonnal 
jelentsék be. Mivel a másfélszáznál több gyűjte-
mény adalékainak kritikai földolgozása és magán-
úton való pótlása több évi szerkesztési munkát fog 
igénybe venni, a M. Néprajzi Társaság elhatá-
rozta azt is, hogy gyűjtőinek mindazon apróbb 
kiadásait, melyek a gyűjtés körül fölmerültek, 
ugyancsak előlegképen már most megtéríti. 
Azok tehát, a kik kiadásaik előzetes fedezé-
sére igényt tartanak, részletezett nyugtatvá-
nyaikat ugyancsak a társaság főtitkári hiva-
talának szíveskedjenek megküldeni. Budapest, 
Nemzeti Muzeum. 1903 jan. 2. A M. Néprajzi 
Társaság elnöksége. 

— A kisdednevelök országos egyesületé-
nek békésniegyei köre f. hó 4-én alakult 
meg nagy részvét mellett. Jelen volt Lukács 
György főispán is, Zsilinszky Mihály állam-
titkár pedig üdvözlő sürgönyt küldött. Érdekes 
és örvendetes, hogy a kör a tanítókkal a 
barátságos viszonynak még szorosabbá tétele 
végett alapszabályaiban is gondoskodott és 
többek között kimondotta, hogy közgyűlését 
rendesen együtt tartja a békésmegyei általános 
tanítóegyesület közgyűlésével. Elnök Schrőderné 
gyulai, titkár Dapsy Gizella szeghalmi óvónő 
lesz. A közgyűlésen társasebéden és az esti 
ünnepen a gyulai értelmiség több tagja vett 
részt és különösen föltűnt a főispán többszörös 
igen meleg hangon tartott felköszöntője. Az 
ünnepély jövedelme a kisdedóvónők Otthon-
alapja javára szolgál. Az óvónők meglátogat-
ták többek között a megyei muzeumot, a 
Wenckheim-árvaházat és koszorút tettek Gyula 
nagy művészfiának, Erkel Ferencznek szobrára. 
Az új egyesület a legszebb jövőnek néz elébe. 

— Juta lom díjak. A magyar földhitelintézet 
által községi faiskola-kezelő tanítók és ker-
tészek részére a gyümölcsfatenyésztés oktatása 
és terjesztése körül szerzett érdemeik elis-
merése czéljából az 1902. évre kitűzött 21 
darab jutalomdíjat az e czélra alakult bíráló-
bizottság következő pályázóknak ítélte oda: 
A 600 koronás elsőjutalomdíat 1. Almásy 
Imre magyar-pécskai (Aradvármegye) köz-
ségi faiskola-kezelő kertésznek ; a két 400 
koronás második jutalomdíjat : 2. Beney Antal 
kiskirályhegyesi (Csanádvárm.) és 3. Gael 
Zsigmond hajdú-szováti (Hajduvárm.) tanítók-
nak; végül a 18 drb egyenkint 200 koronás 
harmadik jutalomdíjat: 4. Deák Imre fajszi 

(Pestvánn.), 5. Nagy János Vincze vanyarcz-
vashegyi (Zalavárm.), 6. Petres Lajos zeletakai 
(Udvarhely vár m.), 7. Koczán Lajos kócsi 
( Komáromvárm.), 8. Rátskay Vendel hladovkai 
(Arvavárm.), 9. Szitás József tallósi (Pozsony-
várm.), 10. Anderkó Sándor erdőszádai (Szatmár-
várm.), 11. Hnber Viktor nyéni (Háromszék-
vár m.), 12. Márkus Elemér felső - szolnoki 
(Vasvárm.), 13. Lakatos Dénes bonezhidai 
(Kolozsvárm.), 14. Fodor Ferencz erzsébetfalvai 
(Pestvárm.), 15. Márkus János jászfényszarui 
(Jász-Nagykun-Szolnokvárm.), 16. Prall Mihály 
nagy - demeteri (Besztercze - Naszódvármegye), 
17. Reznek Mihály hosszufalusi (Brassóvárm.), 
18. Répái László alsó-németi (Ungvárm.), 
19. Giszka Demeter gerend-kereszturi (Torda-
Aranyosvárm.), 20. Simonlea György felső-
szivágyi (Szilágy várm.), 21. Bottka József 
tavarnoki (Nyitravárm.) — tanítóknak. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Csanálosi Endre, Mező - Kászony 
(tagsági díj 1903-ra) 3 K. ; Schottest Ferencz, 
Alsó-Pál (t. d. 1902-re) 3 K. ; Székely Miklós, 
P.-Jánosi (t. d. 1903-ra) 3 K. ; Bauer Endre, 
Nagy-Várad (a ki 60 K.-ról kötelezvényt is 
küldött, mivel már 20 éve tanító s csak most 
lép be az Eötvös-alapba) 3 K. ; Gornisz Sándor, 
F.-Muzslya (t. d. 1903-ra) 3 K ; Kovácsics 
Sándor, Porládony 78 f. ; Radnai Nándor, 
Eplény (részesjegyére) 10 K. ; Léh Jakab, 
Újvidék (t. d. 1901 és 1902-re) 6 K. ; 
Hefiesheimer Péter, Torzsa (t. d. 1903-ra) 3 K.; 
Gajdos János, Plavnicza (lelkes levél kíséreté-
ben, melyben azt írja, hogy „szive nem engedi", 
hogy, bármily nehezére esik is, be ne lépjen 
az Eötvös-alap kötelékébe) 10 K. (részes-
jegyére). — 2. Tanítók Házára: Radnai Nándor, 
Eplény 80 f. ; Ormai Antal küldeménye (a 
pesthidegkúti áll. iskolában rendezett karácsonyi 
pásztorjáték jövedelméből) 13 K. 98 f. Átadtuk 
az alap pénztárosának. — A fölsoroltak na-
gyobbára új tagok. A „koldusintézmény" tehát 
örvendetesen gyarapszik ! 

— Halálozás. Ulrich Vendel znióváraljai 
áll. el. tan.-kép. tanár életének 58-ik évében 
elhunyt. — Füller Béla kassai községi tanító 
korának 35-ik, tanítóskodása 15-ik évében 
Budapesten elhunyt. Áldás emlékökre ! 

Tartalom : Nemzeti kultúránk és a külföld. Schlosz 
Lajos. — A biharmegyeiek védekezése. — Az angol 
elemi oktatásügyi törvényjavaslat. H. M. — Egy-
séges tanítói közvélemény. P. G. — A téli szünidő. 
Elek Gyula. — Szünóra : A boldog pár. Vértessy 
Gyula. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. k i r . tud. -egyotemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker. , vár, i skolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. ̂  
A i é r k é p e k e t é s n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, 

továbbá a portomentes hatóságok- és hivataloknak, a n e t t o - J l r ö s s z e g e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e i t , 
p o r t ó m e i i t e s e n k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett szimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda iciazgatóságiínak Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
U t o l s ó p o s t á t is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

a) Magyar nyelven, 
I, Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadá-. 
8°, 7SA iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/J iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható hetük. 80 drb bet fi 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtat,ásbeli mozgatható bet ilk. On 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J . I I I , olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13V< iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanítási-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 61/» iv, kötve, bolti á~i 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérköuyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. O S Z Í . 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérköny vliö/, 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 Iv 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VL oszt. számára. 
8", 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Ve/.érkiinyv a történet tanításához 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss i r o n . Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vozérkönyr a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Boke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 57 . iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Énektanitó vezérköuyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8", 
12>A iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv. kötve, bolti ára 2 K 40 f, net to ára 2 K. 

Bartalns I. Éneklő AISC I. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bar ta lns I. Éneklő ANC II. évf. 8° 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC III. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC TV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bar ta lns I. Éneklő ABC V. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittai J . Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli Ii. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Utinntató az elemi rajztanitáshan. Vezér-
könyv, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák II. Fali rajzmii-ták. (24 nagy tábla), bolti 
' ára 3 K 40 f, netto ára 3 K. 

Maszák H. Kézi ra jzminták. A. füzet. (32 tábla» 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi ra jzminták. B. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi r a jzmin ták . 0. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, ne t to ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi ra jzmin ták . D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, ne t to ára 1 K 4 f. 

Tornatani tás . (Ambrus Laios és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. Játéktani tó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Kriinner Anna. A horgol ás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 h" 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módj.i." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P . Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. K 'pes ABC- és olvasókönyv, javitott 

kiadás. 8°, 7 'A iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára' 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f.. 
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Gönczy P. Nyomta tásbe 11 mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhussva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J . n . olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IT. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olrasókönyr. 8°, 36'/. iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beBzéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17V» iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 56 f. netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27 '/» iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/i iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P. ÁBC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára. 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°. 8'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. EL. olvasókönyv. 8°, II1/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 151/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és Vi. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
fóldraj ztanitásban, tanítók számára. 8°. 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredmény tár. 
8°, 1*/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Utmntató a raj ztanitásban. Nagy 8°, 
4 'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 9'/« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11V* iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára <tn f. 

Gáspár J. i n . olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8", 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve,b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, '26 iv. kötve, b. ára t K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/s iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9V> iv, kötve, bolti ára 48'f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 

5 Va iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gánpár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

j ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8», 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve. b. ára 1 K. 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyr a történet tanításához. 8°, 
27'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/< iv, kötve, bolti ára 1 K 90 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f. netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyr a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyr az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy ÍJ. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/» iv, kötve, bolti ára 16 f, 
net to ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyr a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8", 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/i iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'/« iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'/j iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/<iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredniénytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 81/» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4 Vi iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papirminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'/i iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'/J iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'/> iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

l i) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P . Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4V. iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8°, 6'/s iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Hargitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8". S iv, kötve. b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Hargitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 5'/a iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérköuyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i ) Rutén nyelven. 
a) Bereg^ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P . Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 4'/< iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8", 11'/» iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. • 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérkönyr a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/J iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyr a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olrasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyr a történettanításhoz. 8", 
'„'81/. iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, T/% iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'/. iv, 
kötve, bolti ára 30 f, net to ára 24 f. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8", 6'/i iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P . Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P . ABC és olrasókönyr. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyr az ABC-hez. 8°, 6'/> iv, 
kötve, bolti ára 40 f, net to ára 32 f. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papírra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/« iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, netto ára 56 £ 
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Margital J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 57J iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/» iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Yezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/J iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtaui gyakorlóköuyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'/« 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 
II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/> iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiok. VI. oszt. sz. Nagy S", 21'/i iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
75/s iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

III. Tan i tó - és tan i tónőképezdék számara. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127s iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

fclönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22''< 
iv. tűzve, bolti ára 4 K. netto ára 3 K 20 f. 

Iiartalus I. Yezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 1U K, netto ára 8 K. 

Iiartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartains I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'/. 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/. 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 97» iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. K isdedóvóképző- in tézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47. 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l ' / i iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 177» iv, 
bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

I'eres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8", 
12'/! iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Koboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. T a n t e r v e k és szervezet i szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. s?. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8", IV« iv fűzve, notto ára 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz.r.) netto 26 i. 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f, bolti ára 68 f. 

lanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, Vi iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 17« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 27« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
tűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(18S7. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanltónöképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f. netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1 --96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
éa tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz„ 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1808-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

L'tasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t. -cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasítás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Ut.isitás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIH. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, 17» ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 4U f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/* iv. (,l0«8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

1. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/. iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VL1. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 190'.'4.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás), 

ßy minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az I860, évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Kelvételi napló a/2, minta. 1 iv b. á, 4 f, n. á. 3 f. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 10 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló T)J minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő- gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 kűliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-
mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Mulasztási kimutatás GJ minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveeudő épületek 

számára. 1 iv netto ára 6 f. 
Tandíjmentességért folyamodók kiinut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

I'olg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

I.eltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 kűliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 kűliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Kendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 
VII I . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 

rendtartási nyomtatványok. 
Az állami kisdedóyóuöképző-intézetek szervezeti 

szabályzata. 50 f. 
A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. 24 f. 
iíisdedóyónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedévónnl ökleiéi Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.30s. sz.) :;0 f. 
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Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és kuliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletbe» állandóan nein ré-

szesülő 3—5 évet betöltő g) ermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a'4. minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Anyakönyv. B) minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 10 f. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Képesitő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. I iv 

netto ára 10 f. 
Népisk. tornatanitóságra képesitett tanítónők anya-

könyve. I iv netto ára 10 f. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Értesitő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingi/en. 
Kimutatás a tanítónőképző-intézet első osztályába 

való felvétel iránt jelentkezett folyamodókról (bel-
és küliv) l iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

X I . Népiskolai takarékpénztár i nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
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Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tas:ulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternői bizonyítvány. I péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanítói oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- ét* zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugvanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka« 
tanfolyam-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

X I I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá* 

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. juL 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére : B o l t i «'» Netto ár» 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány 10 „ 8 , 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv . 8 „ 6 „ 
6.Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 8 .., 6 „ 

X V . Nő i keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesitő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 L 
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X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
ElŐadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanitól és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n.á.3f. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

rV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

a. T e r m é s z e t r a j z i és g a z d á s z a t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 15 K. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 2 K. 
Iíétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 2 K. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
tentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 2 K. 
Baromtitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1 tábla 29. sz., 

netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé le t e r m é s z e t r a j z i táblák. (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tó t , 
rutén, szeri) és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
ríumhoz.8°,7'/< iv, fűzve, b.ára 1 K 50 f,n. á. 1 K 20f. 

• Az I-só éB Il-ik szállítmány, sajtó ala rendezes miatt ez idó 
.szerint nem kapható. 

6. G ö n c z y P . Épüle t tervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Alfons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polf*. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p go lyókka l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

K o g u t o v l c z és Társa- fé le fal i t érképek. 

Európa politikai fali térképe, vászonra húzva bolti 
ára 13 K 20 f, netto ára 11 K 20 f. Ugyanaz: 
vászonra húzva és léczczel ellátva bolti ára 15 K 
95 f, netto ára 13 K 95 f. — Európa átnézeti fali 
térképe, vászonra húzva bolti ára 27 K, netto ára 
25 K. Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel el-
látva bolti ára 32 K, netto ára 28 K. — Európa 
a magyar honfoglalás idejében, vászonra húzva 
bolti ára 16 K 50 f, netto ára 14 K 50 f. 
— Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva bolti ára 16 K 50 f, netto ára 14 K 50 f. 
Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva bolti 
ára 19 K 50 f, netto ára 17 K 50 f. — Európa a 
renaissance és Mátyás király korában, vászonra 
húzva bolti ára 16 K 50 f, netto ára 14 K 50 f. 
Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva bolti 
ára 19 K 50 f, netto ára 17 K 50 f. — Európa a 
reformatio idejében, vászonra húzva bolti ára 16 K 
50 f, netto ára 14 K 50 f. Ugyanaz : vászonra 
húzva és léczczel ellátva bolti ára 19 K 50 f, netto 
ára 17 K 50 f. — Európa a XVIII. század idején, 
vászonra húzva bolti ára 16 K 50 f, netto ára 
14 K 50 f. Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel 
ellátva bolti ára 19 K 50 f, netto ára 17 K 50 f. 
— Európa a franczia forradalom és Napoleon 
korában (1810-ben), vászonra húzva bolti ára 16 K 
50 f, netto ára 14 K 50 f. Ugyanaz : vászonra 
húzva és léczczel ellátva bolti ára 19 K 50 f, netto 
ára 17 K 50 f. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában fali térképe, vászonra húzva 
bolti ára 16 K 50 f, netto ára 14 K 50 f. — Palesz-
tina fali térképe, vászonra húzva bolti ára 14 K, 
netto ára 12 K. Ugyanaz : vászonra húzva és 
léczczel ellátva bolti ára 16 K, netto ára 14 K. 
— Föld öt része (Mercator-féle projectlo), 
vászonra húzva bolti ára 22 K, netto ára 20 K. 
— F.lemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. 
számára, bolti ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 2 K, netto ára 
1 K 80 f. 

Kéz i t érképek . 
Palesztina kézi térképe, bolti ára 36 fillér, netto 

ára 30 fillér. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a f rank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 30, n. ára 24 f. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 30, n. ára 24 f. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
30, n. ára 24 f. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 30, n. ára 24 f. — Európa a 'XVIII. 
század elején, bolti ára 30, n. ára 24 f. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 30, n. ára 24 f, — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 20, n. ára 18 f. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 20, n. ára 18 f. — A térképpel 
való ábrázolás alapfogalmai, b. á. 20, n. á. 18 f. — 
Budapest fő- és székváros tervrajza, b. á. 20, n. á. 
18 f. — Budapest és környéke, b. á. 20, n. ára 18 f. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 20, 
n. ára 18 f. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 20, n. ára 18 f. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 20, n. ára 18 f. — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 20, n. ára 18 f. — Amerika kézi térképe, 
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bolti ára 20, n. ára 18 f. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 20, n. ára 18 f. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 20, n. ára 
18 f. — A föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 20, n. ára 18 f. 

M e g y e i kézi t érképek . 
Arad, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 

Somogy, Szathmár, Torda-Aranyos megye, egy 
példánya bolti ára 30, n. ára 20 f. — Abauj-
Torna, Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Eszter-
gom, Győr, Komárom, Nógrád, Mosony, Szeben, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 20, n. 18 f. — Alsó-Fehér megye, 
egy példánya bolti ára 30, n. ára 24 f. 

Szemlé l e t i k é p e k 
A magyal- szent korona és koronázási jelvények, 

felhuzatlanul, bolti ára 8 K, netto ára 7 K 
50 f. Ugyanaz s felhúzva táblapapirra, bolti ára 
9 K 50 f, net to ára 8 K 80 f. 

B) Kath. e lemi népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'A iv, kötve, bolti ára 

36 f, netto ára 30 f. 
Német nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 32 í, n. ár;i 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv U. oszt. számára. 

8°, 8'A iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8", 10'/siv, kötve, b. ára 50, n.ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9 "A iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a IH. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/« iv, kötve, b. ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8", 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17V< iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15'/4 iv, kötve, b .á ra 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 2'A iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára 

8°, 15'/» iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b .ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 

Budapesten, 1903. évi január hó 8. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izrael i ta iskolák számára. 

Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

IH. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f^ 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára. 
42 f, netto ára 36 f. 

S z e r b iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8°, 10'/, ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' a iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott KU 
Katekizmus. 8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 37« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, l'A iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'A iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 £. 

A m. kir, tud.-egyetemi nyovidci 

Igazgatósága. 

t 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Tanítói állást keres (kitűnő működési bizonyít-

ván ynyal) Muhoray Sándor, Jászberény, VI. ker. 
(2340—VII—6) 

A lubinai (Nyitram., Vágujhely mellett) ág. h. 
ev. népiskolánál megüresedett másodtanítói álláara 
okleveles tanító, tanítónő, esetleg óvónő kerestetik. 
Tannyelv tót. Fizetése bebutorozotl^ szobán kívül egy 
polgári évre : 800 korona és két öl fölaprított bükkfa. 
Folyamodványok jövő év január hó 20-ig benyújtan-
dók a lelkészi hivatalhoz. (2410—II—2) 

Sürgősen kerestetik 5 hóra helyettesül okleveles, 
esetleg képezde végzett róm. kath. tanító Tengel iczre 
urad. iskolához. Javadalmazása: bútorozott szoba, 
fűtés, havonta utólag előbbinek 66 kor. utóbbinak 
60 kor. Ajánlatok okmányok melléklésével Pápay 
Géza Baja czímre intézendők. (2434—111—2) 

Az 52. 53. számokban leirt duna-szekcsöi tanítói 
állásra a pályázati határidő jan. 17-ig meghosszab-
bíttatik. (2435—II—2) 

Divéki ág. hitv. ev. iskolához okleveles, tótul 
tudó tanító kerestetik. Fizetése : lakás és 600 korona, 
melyből a tanterem is fűtendő. Jelentkezések az 
ivánkofalvi (Turócz) lelkészi hivatalhoz intézendők. 

Dubovói ág. hitv. ev. iskolához okleveles, tótul 
tudó tanító kerestetik. Fizetése : lakás és 600 korona, 
melyből a tanterem is fűtendő. Jelentkezések az 
ivánkofalvi (Turócz) lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(2422—III—2) 
Tanító, okleveles, nőtlen, kerestetik a puszta-alsó-

tenge l icz i elemi iskolához, egyévi fizetés háromszáz-
ötven forint, tiz mázsa kőszén fűtőanyag és lakás, ! 
Kérvények bizonyítványmiísolatokkal grór Benyovszky 
Rezső uradalmi intézőségéhez Felső-Tengelicz (u. p. 
Tengelicz, Tolnamegye) czímzendők. (2399—III—2) 

Liptómegyében fekvő Jakabfalvára ev. tanító 
kerestetik. Javadalmazása különféle czímek alatt 
ötszáz korona. Pályázati határidő 1903 január 19. 
P. Liptóujvár. Bella István, iskolaszéki elnök. 

Liptómegyében fekvő Doval ló i evang. iskolába 
kántortanító kerestetik. Javadalmazása kilenczszáz 
korona különféle czímek alatt. Pályázati határidő 
1903. évi január 19. Liptó-Szent-Péteren (p. Liptó-
Uivár). Bella István, iskolaszéki elnök. 

(2443-III—1) 
Vizlendvai (Vasm.) róm. kath. népiskola osztály-

tanítói állására január 11-ig választási napig pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 1 bútorozott szoba fűtve, 200 
korona államsegélylyel együtt 8;)0 korona készpénz. 
Tannyelv: magyar-szlovén. Kötelessége: III — IV-ik 
osztályt, ismétlőket tanítani, kántoriakban segéd-
kezni. Személyes megjelenés előnyös. Folyamodványok 
iskolaszéki elnöknek Vízlendva (u. p. Szarvaslak) 
küldendők. (2444-1-1) 

A s issói községi népiskola tanítói állomására pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás javadalma : 636 korona 
állami segély, 100 korona községi pénztárakból, 4 öl 
tiizifa, az újonnan építendő iskolaházban 2 szoba, 1 
konyha, 1 éléskamra, 1 fakamrából álló szabad lakás 
és a törvényben előirt legkisebb nagyságú kert élve-
zete. A tanító az új iskola fölépítéséig — 1903. évi 
őszig — ideiglenes lakást nyer, melynél kert nincsen. 
A megválasztandó tanító kötelessége a mindennapi 
és ismétlő tankötelesek oktatása. A választott esetleg 
kántora is lehet a sissói r. k. egyháznak ; az erre 
való képesség előnyére válik a pályázóknak. A folyó 
hó 15-én megejtendő választás napján való szemé-
lyes jelenlét föltétlenül megkívántatik. Az állomás 
a választás napjától számított két héten belül el-
foglalandó. Csak képesített tanító pályázhatik. A 
kellően fölszerelt folyamodványok 1903. évi január 
hó 15-ig nyújtandók be Kniha Constant sissói 
helyettes-plebános és iskolaszéki elnökhöz. (8 —I—1) 

j A tapsonyi (Somogyvárm.) róm. kath. iskolánál 
oszt. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése évi 
800 korona, 1 bútorozott szoba fűtéssel, tisztogatással. 
Kötelessége: II—III. oszt. vezetése, kántorságban való 
segédkezés. Okleveles férfitanítók kérvényeiket 1903 
január 11-ig az iskolaszéki elnökhöz küldjék. 

(2440-1-1) 
Okleveles óvónő kitűnő működési bizonyítványokkal 

megfelelő állást keres. Nagyvárad, ' Vizvezeték-
utcza 122. sz. Mike Gizella. (2445—1—1) 

Bonczódföldi anyaegyházba 804 korona díj mellett 
kántortanítói állásra és 4 fiókközségbe temetési szer-
tartásnál kántorságra okleveles urak pályázatra hiva-
talosak 15 nap lefolyásáig. Bonczódföld. 1902 deez 30. 

. (1—I—1 ) 
Zakanyban osztálytanítói állásra havi 80 korona 

fizetéssel okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik. 
Bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással. Állás 
azonnal elfoglalandó. Szép Ferenez, elnök. 

(3 - l - l ) 
Nyir -Adony (Szabolcsin.) község róm. kath. kántor-

tanítói állomására január 15-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme díjlevél szerint : 2 szoba, 1 konyha, kamra 
előszobából álló tisztességes lakás, külön tehén és sertés 
óllal, 1012 D-öl belsőséggel. 33 hold (1200 Qj-ölével) 
homokos szántóföld haszonélvezete évi haszonbére 
250 K. Terményben a faluban és tanyában mintegy 
25 köböl rozs értéke 200. Párbér utáni pénzjárulék 
20 Készpénzfizetés 32ii"34. Stólából mintegy 64. Tan-
díjból 32. Iskola fűtésére 2 öl fa fölvágva. A jöve-
delem díjlevél alapján a legkisebb érték szerint szá-
míttatott, tényleges jövedelem ennél jóval több. Az 
illeték-egyenértéken kívül minden adóját maga fizeti. 
Személyesen jelentkezők előnyben részesülnek, kér-
vények Szepessy Antal plébánoshoz intézendők. 

(2441-1 -1 ) 
A felsö-szeli- i ág. hitv. evangélikus egyház a 

másod-tanítói állásra pályázatot hirdet. Kötelesség : 
a II. és III-ik elemi osztályok és az ismétlős lányok 
oktatása. Fizetés: havi 50 korona és tandíj. Pályáz-
hatnak nem okleveles férfi tanítók is, de ez esetben 
csak ideiglenesen, 4 hónapig fognak alkalmaztatni 
havi 66 korona fizetéssel. Az állás azonnal elfogla-
landó. Endreífy János, ev. lelkész. (2—1—1) 

Pályázat iskola-szolgai állásra. A l é v a i m. kir. 
állami tanítóképző-intézetnél betöltendő iskola-szolgai 
állomásra pályázat hirdettetik. Ezzel az állomással 
500 korona évi fizetés, természetbeni lakás fűtés és 
világítás, az 1903. évi IV. törvényczikk alapján 
fokozatos előléptetés és nyugdíj-jogosultság jár. Folya-
modók közül az 1873 II. törvényezikk értelmében 
elsőbbséggel birnak a közös hadsereg, hadi tenge-
részet vagy a m. kir. honvédség kiszolgált altisztjei, 
ha e minőségüket a közös hadügyi, illetőleg a honvé-
delmi m. kir. ministerium által kiállított igényjogo-
sultsági igazolványnyal bizonyítani tudják. Folya-
modók tartoznak ezenkívül okmányokkal igazolni: 
1. Hogy testileg épek, munkabírók és még nincsenek 
45 évesek. 2. Hogy magyarul beszélni, írni és olvasni 
tudnak. 3. Magyar honpolgárok. 4. A mennyiben 
katonai szolgálatban nincsenek, állandó tartózkodási 
helyök községi elöljáróságától kiállított bizonyít-
ványnyal igazolják józan életüket s jó erkölcsű maga-
viseletüket. Az így fölszerelt és a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz czímzett kér-
vények az állami tanítóképző-intézet igazgatóságához 
Lévára (Barsvárm.) küldendők 1903. évi február 
hó 15-ig. Azok, a kik sem katonai kötelék alatt, seir. 
áll. szolgálatban nincsenek, folyamodványukat közvet-
lenül, azok pedig, a kik akár tettleges katonai-, akár 
állami szolgálatban állanak illetékes hatóságuk útján 
nyújtják be. Léva, 1902 deczember 17. Pc.lies János, 

! igazgató. (2421-1 1) 
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Királyrévi (Pozsonymegye) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 3 szobás lakás, 
konyha, pinoze, kamara és gazdasági épületek, 
364 ri-öl léczczel kerített konyhakert ; 200 Q]-öl 
beltelek ; 150 Q -öl nemes gyümölcsös. A közalapít-
ványi uradalomtól 190 K negyedévi részletekben; 
31 ürméter lágy hasábfa (község költségén kivágva 
és hazahordva,) mely már az udvarán van, ebből 
köteles az iskolát is fűteni. Község pénztárából 210 
K -, a hívektől 25—28 mérő rozs ; 5 hold szántóföld, 
jelenleg 150 K bérbe adva. Stóla czímen mintegy 
120 K. - 136 K fizett'slciegészítés és 100 K korpótlék 
az államtól ; 8 K ostyasütés és 10 K offertorium. 
Jövő tavaszszal egészen új két osztályú iskola fog 
épülni. Kérvények ft. Morvay Lipót ker. esp. tan-
felügyelő úrhoz, Zsigárd (Pozsonymegye) küldendők 
1903 év január 20-ig. A választás január 25-én fog 
megejtetni. Plébános, iskolaszék elnöke. (7—1—1) 

A kézdivásárhely-kantai r. k. kántortanítói 
állomásra pályázatot hirdetek. Ezen állomás évi jöve-
delme : a) 720 (hétszázhúsz) korona készpénzfizetés 
havi előleges részletekben az egyházközség pénztárá-
ból ; b) 250—300 korona stóla a megállapított sza-
bályzat szerint; c) 3G—40 korona alapítványi misékért; 
d) lakásul: négy szoba, konyha, kamarán kivül istálló, 
faszín, majorsági és sertésól, sütőház kemenczével, 
lugzókatlannal és üsttel és konyhakert. E'/enkivül — 
ha képes leend az összh ngzatos ének tanítására — 
a r. k. főgymnasiumtól 240 korona évi mellékjövede-
lemre is számíthat. Kötelességei : a) a kántori teendők 
lelkiismeretes teljesítésén kivül az egyházi ének taní-
tása a r. k. el. fiúiskolában, az áll. el. fiu- és leány-, 
az áll. polg. fiu-és leányiskolákban heti 1—1, összesen 
heti 5 órán ; bj esetleg a beállítandó el. leányiskola 
vezetése. Kellően fölszerelt folyamodványok 19U3. évi 
február 4-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be alul-
írotthoz. Pályázók február 4-én délelőtt 10 órakor 
próbára személyesen megjelenni tartoznak. Az állomás 
a kinevezés után azonnal elfoglalandó. Kézdivásárhely, 
1902 deczember 30-án. Takács Vida, h.-plebános. 

( 9 - 1 - 1 ) 
Székesfehérvár, szab. kir. város közs. elemi 

iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A megválasztott tanító fizetése az" első 
két évben 1000 korona; azontúl 1200 korona törzs-
fizetés, 300 korona lakbér és a 7-ik itthelyi szolgálati 
évtől számítva nyolcz izben 100-100 korona ötöd-
éves korpótlék. Az iskolaszékhez czímzett és születési, 
tanulmányi, összes működési és legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítványnyal fölszerelt, kellően 
bélyegeit kérvények 1903. január 15-ig aiulirotthoz 
küldendők. A megválasztott tanító állását azonnal 
elfoglalhatja, de azt csak 6 heti felmondás után hagy-
hatja el. Az okmányok eredetiben, vagy_ közjegyzőileg 
hitelesített másolatban adandók be. A hiányosan 
fölszerelt vagy későn érkező kérvények nem vétetnek 
figyelembe. Székesfehérvárott, 1902. deczember '24-én. 
Szirbek József, h. igazgató. (2442—I—1) 

A l iptó-vazseci ág. ev. egyházközség elemi iskolá-
jának harmadik rendes tanítói állomására okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése 600 korona és 20 korona 
lakbér. Jelentkezési határidő 1903. évi Januarius hó 
20. Lelkészi Hivatal. (2446—III—1) 

Pász tón (Hevesmegye) a róm. kath. népiskolában 
II—III. fiúosztálybeli önálló tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Jövedelme : 800 korona készpénz, 80 korona 
lakbér és 3 bécsi öl tűzifa. A pályázók, keresztlevelök, 
tanítói oklevelök s egyéb működési bizonyítványokkal 
fölszerelt s az iskolaszékhez intézendő folyamod-
ványukat január 18-ig bezárólag alulírotthoz küldjék 
be. Kelt Pásztón, 1903 január 2-án. Hován József, 
prépost-plébános, iskolaszéki egyházi elnök 

( 6 - 1 - 1 ) 

A nagyfödémcsl (Pozsony megye) róm. kath. 
iskolaszék egy osztálytanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Javadalma : 800 korona évi fizetés, bútorozott 
szoba fűtéssel. A zenében jártasak előnyben részesülnek. 
Személyes megjelenés kívánatos. Kérvények 1903 
január 8-ig nyújtandók be. Hencz Vincze főtanító, 
iskolaszéki jegyző. Berényi Jenő, plébános, iskolaszéki 
elnök. (2428-1-1) 

B a g y a n (Horft m.) evang. egyház kántor-tanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetés: lakás, kertek, 
fél házhely föld haszonélvezete egyház által munkálva, 
20 méter buza, 32 méter tűzifa felvágva, 200 kor. 
készpénz, stóla s egyéb jövedelem legalább 150 korona. 
Az állás azonnal elfoglalható, családos gazdálkodó 
előnyben részesül. Fölszerelt folyamodványokat január 
végéig elfogad Szluka János ev. lelkész Bagyan. 

(5-11^1) 
Kis-Eobrócz ág. ev. leányegyház okleveles tanítót 

keres. Javadalma 600 korona és lakás. Pályázatok 
Bella lelkészhez intézendők. Liptó-Tarnócz. 

(4 - I1 I -1 ) 

HIRDETÉSEK. 

Kerestetik oly okleveles róm. katholikus 

t a n í t ó n ő , 
ki a II. polgári leányiskola tantárgyait tanítani képes 
zongorával együtt s német nyelvet teljesen birja. 
Fizetés teljes ellátással 600 korona. Ajánlatok 
Keresztes József intézőhöz Mikébe (Somogym.) 

küldendők. (2396—II—2) 

A. legjobb és legelterjedtebb 

Gazdasági ismétlő - iskolai olvasókönyv 
a 

Kun - Fülöp - Csatt 
Kunágotai tanítók olvasókönyve. Több mint 600 

gazdasági ismétlő-iskolában van használatban. 
Kérjük s. t. tanító urakat az ujonanr szervezett isko-
lákban csakis ezeket bevezetni. Ára 1 korona, 
tanító uraknak 8 4 fillér. Iskolaszék, község vagy 

gondnokság jótállása mellett hitelre is szállítjuk. 
Mutatványpéldány 60 fillér. Bérmentve. 

Megrendelhető a kiadóknál : 
I n g u s z I . é s I 

könyvkereskedésében 

A r a d o n. 
Egyéb kiadványaink : Csik János ábez és népiskolai 
olvasókönyvei, Lejtényi Sándor Térképvázlatai 
Magyarország és az öt világrész 1—1 vázlat ára 
0.6 fillér. Lejtényi Sándor Aradmegye hegyvidéke, 

vezérkönyv a III. oszt. földrajzához ára 80 fillér 
(2365—III—2) 

P o l g a r $ á i i t l o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, ortliopaediai f'iizök és 
járógépek, valamint műláb és mii kéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
Képes á r jegyzék ingyen és bérmentve . 

Fenti czímre ügye ln i tessék. "TS© 
(2093—X—7) 

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

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
.ntézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m ac ln i i k : - v i s s za . 

Teendőnk a tanügy és magunk 
érdekében. 

Mélyebben szántsunk! 

Az „Országos Bizottság" mult gyűlése 
óta jókora porréteg fedte be azon 
eszmék és kérdések egy részét, a 
melyek ott fölvetődtek. 

Ez a körülmény azt mutatja, hogy 
a mesterségesen fölvert por hamar 
megszáll. Épp oly hamar, mint a 
mesterségesen fölkorbácsolt lelkesedés 
meghiggad és helyet ad a tárgyilagos 
észjárás hullámainak. 

Olvastam azóta e lapok t. szerkesz-
tőségének és a mi kedves Péterfy bá-
tyánknak, a föntemlített gyűlés hangu-
latára és határozatára vonatkozó czikkeit 
s ezekre nincs más észrevételem, mint 
hogy nagyon is nagy esernyőt nyitottak 
föl e kis porzivatar ellen. 

Az Orsz. Biz. nem szorul ugyan az 
én védelmemre, de annyit szükségesnek 
látok én is hangoztatni, hogy a hangu-
latoknak olyan zűrzavarát csakis mes-
terséges úton lehet benne fölkavarni s 
ezek fölött hamarosan napirendre tér 
a higgadtan gondolkozó elem és rá-
hagyja szállani a feledés porfátyolát 
az erőszakkal fölszinre hozott eszmékre 
és kérdésekre. 

Az eszmék és szólamok ezen chaoszá-
ból azonban kikerül néhány olyan is, 

a mely tovább foglalkoztatja az embert, 
így vagyok én is egy pár fölszólalással, 
a mely fölött nem tudok egyszerűen 
napirendre térni. 

Az egyik fölszólaló a tanítók álta-
lános műveltsége és pedagógiailag lassú 
fejlődése fölötti elégületlenségét fejezte 
ki. Hamarosan hozzátette ugyan, hogy 
„tisztelet a kivételeknek", a mivel a jelen-
voltak nagy hirtelen meg is elégedtek, 
pedig ezzel — ha jól meggondoljuk — 
talán még inkább súlyosbította az 
odiózus kifejezést. 

Eszembe jut, hogy ez a szólam 
mostanában elég gyakran fölhangzik az 
egyesületekben is itt-ott és általán-
véve kétféle hangulatot kelt. A kik a 
„kivételek" közé hajlandók besorozni 
önmagukat, azok megelégesznek a „tisz-
telet a kivételek "-kel. Mások a szónok 
önhittségéről beszélnek, a kiket pedig 
tulaj donképen érintene ez az észre-
vétel : azok nem vesznek róla tudomást. 

Bármiféle lett légyen is az a körül-
mény, a mely bizottsági fölszólalónkat 
a mi pedagógiai és általános művelt-
ségünk színvonala fölötti elégedetlen-
ségre eljuttatta: annyi bizonyos, hogy 
okot adott a gondolkozásra s azt 
hiszem, olyan eszmét vetett föl, a 
melyet kár volna a porral belepetni. 

Talán ezt érezte mindjárt egy másik 
fölszólaló, a ki azt kívánta, hogy „ala-
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kíttassék át a „Néptanítók Lapja" 
pedagógiai lappá és ne foglalkozzék 
tanügypolitikával !" 

Hát erre már megfelelt e lap t. 
szerkesztősége, a midőn a kívülről való 
irányítást már csupán azon alap-oknál 
fogva is visszautasította, mert a mi-
nister a maga lapjában azt közölteti, 
a mit jónak lát. 

Ez nagyon természetes. Nem is fog 
fölötte senki vitázni. 

De ebből kifolyólag legyen szabad 
föltennem egy kérdést a magyar taní-
tósághoz : 

Vájjon, ha a minister egy olyan 
lapot, a mely hetenkint legalábbis 18 
ezer ív papirt dolgoz föl: arra hasz-
nálna, hogy a tanítóságnak módszertani 
leczkéket és eíféle primitív pedagógiai 
fogalmakat adjon: nemde megszégyenítő 
volna ez az egész magyar tanítóságra? 
Igazán odiózus ellentét van a két eszme 
közt, pedig egymás támogatására lettek 
volna hivatva. 

Még gondolatnak is furcsa, hogy egy 
hivatalos lap hivatalból, bizonyos kez-
detleges kioktatással foglalkozzék. Az 
egész külföld előtt csúffá tenné ez az 
egész magyar tanítóságot s nem tudok 
elégszer hálásan gondolni arra, hogy e 
lap t. szerkesztősége még abban is, a 
miben oktató, tanító szerepet vállal: 
oly tapintatosan jár el, hogy fibból 
mindenki tanulhat, de senki sem kény-
telen szégyelleni, hogy tanult valamit. 

Hát ezt az üdvös és hasznos vonást 
így a hogy most keresztül van vive: 
el lehet fogadni, az bizonyos, — de 
hogy más alakban önérzettel akczep-
tálni lehetne, abban az össztanítóság 
reputácziója érdekében legyen szabad 
kételkednem. 

Egyedül marad tehát az a tétel, 
hogy általánosságban véve pedagógiai 
önképzésre, önművelésre van szükségünk. 
A ki ezt kimondja, ne bénítgassa semmi-
féle „kivétellel" a mondás erejét. Nincs 

kivétel! Nekem is, neked is, mindnyá-
junknak szükségünk van. 

Tanuljunk, tanuljatok, tanuljanak! 
A ki sokat tud: még többet tanuljon! 

Bele ne fáradjon ebbe senki, mert 
akárhogy verjük is a mellünket: a 
külföld tanítóságához képest — sok 
tennivalónk van. 

Ebből gyűjtsünk mi erőt a tanügy 
és a magunk érdekében. 

Bánt valakit az, hogy a tanítót az 
intelligenczia körében „csak" jelzővel 
illetik? 

Tanuljon. 
Bánt bennünket az, hogy társadalmi 

helyzetünk olyan „se kint se bent" 
még mindig? 

Tanuljunk ! 
Egyéni műveltségünkkel és pedagógiai 

béltartalmunkkal kell meggyőznünk a társa-
dalmat arról, hogy több tiszteletet kell 
nekünk adnia. 

A fizetésről nem is beszélek . . . . 
Azért nem beszélek, mert az ezer 

márkás német és ezer frankos franczia 
tanítóknak hasonlíthatatlanul nagyobb 
pedagógiai könyvtáruk van, mint nekünk 
s nemcsak hazai pedagógusaikkal, de a 
külföldiekkel is nagyon behatóan fog-
lalkoznak. 

Ezt kell tennünk nekünk is. 
Alaposan, mélyen dolgozni, a tanítás 

művészetére törekedni. A ki fiatal kö-
zöttünk: az tanuljon, hogy méltó legyen; 
a ki idősebb, az tanuljon, hogy példát 
adhasson. Szóvivő szerepet csak az vállaljon, 
a ki sokat tapasztalt és nagy béltartalmat 
érez magában. Mindnyájunkra háramlik 
már abból is, ha csak egyesek szólják 
el magukat, hát ha még egész egye-
sületek tennék ezt ! Higgadtan, óva-
tosan, öntudatosan és tartalmasan. Ez 
legyen az irányelv mindenütt, mert 
csak ez vezet sikerre. 

Ezen irányelveket pedig az önmű-
velés útján lehet megtalálni. 

Lehet, hogy némelyeknek derogálna, 
I ha ez intelmeket „onnan fölülről" mon-



3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

danák el nekünk, de ime saját soraink-
ból hangzott el a tétel, mely ezen 
eszmemenetre alapot nyújtott. 

Nem választottam volna e tételt ki-
indulópontul, ha azt hangoztatta volna, 
hogy a tanítóság nem bír művelt-
séggel, — mert ezt az összes nevé-
ben sértésnek tekinteném, de szívesen 
veszem a fölszólalótól az intelmet, hogy 
mélyebben szántsunk s első sorban ma-
gamra, aztán mindnyájunkra vonat-
koztatva az intelmet, hozzáfűztem gon-
dolataimat s viszhangozom : 

Igenis: mélyebben szántsunk! 
(Nagy-Várad.) Yailay József. 

— A vallás- és közoktatásügyi költség-
vetés tárgyalását a képviselőház pénzügyi 
bizottsága folyó hó 5.-i ülésében kezdette meg. 
Kossuth Ferencz a nevelésnek reális irányban 
fejlesztését sürgette. Wlassics minister a Kossuth 
F. és más bizottsági tagok észrevételeire nyomban 
válaszolt. Szederkényinek, a ki azt mondotta, 
hogy „a kultúrára hozott áldozatok nem feleltek 
meg azoknak a reményeknek, a melyeket 
nemzeti szempontból azokhoz fűztek", azt 
feleli, hogy a czélokkal, a melyeket a kultú-
rának szolgálnia kell, nincsenek arányban a 
költségek és ennek tulajdonítandó, ha a vára-
kozásoknak az eredmények nem mindenben felel-
nek meg. Nem való, hogy az iskola csődöt 
mondott volna a nemzetiségi kérdéssel kap-
csolatban. Ott, a hol állami iskolák vannak, 
az iskola hatását csak a vak nem látja. De 
egymagában az iskolával a nemzetiségi kérdést 
megoldani nem lehet. A gimnáziumok számát 
maga is elégségesnek tartja, de bizonyos, hogy 
a középiskolák elhelyezése nem mindenben 
felel meg a helyes beosztásnak. Ha állít föl 
középiskolát, leginkább reáliskolát állít föl. 
Nálunk az egységes jogosítás az egyik iskola-
fajból a másikba a könnyű átmenet folytán 
csaknem el van érve. A katholikus autonómiára 
nézve a maga munkálataival elkészült teljesen, 
a dologból titkot nem csinál és az a czélja, 
hogy a fönnálló sarkalatos törvények változ-
tatása nélkül kell létesíteni a katholikus auto-
nómiát. Kossuth a kenyérkereseti oktatást 
hangsúlyozta. A minister rámutat az újabb 
szervezésekre, a melyek mind azt bizonyítják, 
hogy a praktikus irányt a lehető legmelegeb-
ben támogatja. Rámutat a gazdasági ismétlő-
iskola intézményének létesítésére, a keleti 
kereskedelmi akadémia szervezetére, a keres-

kedelmi akadémiák szervezetére, az iparos-
iskolák rajzoktatási reformjára, stb. Legújab-
ban a tanítóképzők tantervét éppen a gyakor-
latiasságra való tekintettel alapította meg, a 
minek hasznos kihatása okvetetlenül jelentékeny 
lesz. De másképpen is figyelemmel van e 
szempont iránt és a kínálkozó alkalmat mindig 
fölhasználja erre a fontos czélra. A közép-
iskolákra nézve nem tartja helyesnek, hogy 
valamennyit egy uniformisba huzzuk; a fő az 
egyenlő jogosítás és ez már mai állapotunkban 
is meglehetősen keresztül van vive. Az állam-
polgári jogok tanítása és az egészségügyi 
szempontok, különösen az első segély a nép-
iskolákban, kormányzata alatt teljesen az elő-
térbe kerültek. Kijelenti, hogy a magyar elem 
oktatására igen nagy súlyt fektet, de azért a 
nemzetiségi vidékeket sem hanyagolja el. 
Leányiskolát szívesen állított volna ő többet, 
de a fizetésrendezés 18—19 milliója ebben a 
tekintetben korlátokat von, a melyeket respek-
tálnia kellett. Szólván a nemzetiségi iskolákban 
tett látogatásai alkalmával szerzett tapasz-
talatairól, azt mondja, hogy a magyar nyelvre, 
történelemre nézve ezek az iskolák még nem 
féléltek meg teljesen a hozzájuk fűzhető igényék-
nek, bárha jóa1 aratú törekvést tapasztalt. 
Persze baj, hogy az iskolákból kijőve az 
ifjúság nem hall egyes városokban magyarul. 
Tanítóképzőkben éppen ezért a magyar társal-
gási nyelvre fekteti a súlyt és általában minden 
nem magyar nyelvű tanítóképző-intézethez 
szigorú leiratokat intézett. A magyar nyelv 
kötelező tanítására vonatkozó intézkedéseire a 
a nemzetiségi lapok egész sora támadta szólót, 
annyira, hogy még sajtópert is kellett indítania, 
bárha a retorziónak ehhez a módjához csak 
kivételesen nyul, mert a törvénynek érvényt 
szerezni köteles. A túlzsúfoltság és túlterhelt-
ségre nézve megjegyzi, hogy ezen a téren is 
nagy a javulás, a mire nézve példákat és 
intézkedéseket idéz. Az egyházak segélyezé-
sénél a magyar szempontokat figyelemmel kiséri 
és most is van két eset, hogy hazafiatlan tényék 
miatt a kongruája van megtámadva két lelkész-
nek— A pénzügyi bizottság folyó hó 9.-én 
és 10.-én folytatta a közoktatásügyi tárcza 
költségvetésének a tárgyalását. A 9.-i ülésen 
Wlassics minister, egy megjegyzésre reflek-
tálva, azt mondta, hogy a nemzeti kultúra 
hangoztatása nálunk szükséges és fontos dolog. 
A kultúrpolitikában kifejtett működése máról 
holnapra nem nyújt kézzelfogható eredménye-
ket, de ennek a működésnek meg lesz a lát-
sz ltja, az kétségtelen, sőt az már ma is 
észrevehető. Hogy nem nagyobb a hatás, az 
éppen annak tulajdonítható, hogy eddig ez a 
tárcza olyan kevéssé volt dotálva. Adatokat 

3* 
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sorol föl, a melyekkel igazolja, hogy a magyar 
kultúra érdekében mik történtek és hogy a 
történteknek szemmel látható hatásuk van. Az 
államosítás kérdéséről már nyilatkozott; az< 
egész vonalon nem helyesli, mert leküzdhetetlen 
akadályokkal találjuk magunkat szemközt. De 
erre nincs is szükség, mert az államnak meg-
vannak az eszközei, hogy az állami szempon-
tokat érvényesítse és érvényesíti is. Az egyetem 
fölpanaszolt hibái tudvalevők, hiszen maga 
is említette e hibákat és éppen ezért nyúlt az 
egyetemi oktatás rendjének módosításához és 
reformjához. De azért az sem jogosult, hogy 
a létező hibák miatt azután az egyetemet 
minden vonatkozásában lerántsuk, legkivált ha 
megfontoljuk, hogy hány kiváló erő van egye-
temünkön és hogy e kiváló erőknek üdvös és 
hasznos működése kétségtelen. A katholikus 
autonómiára nézve kijelenti, hogy munkálatával 
elkészült és ministertársaival közölte. Minden-
esetre ajánlatos volna, hogy ezt a kérdést 
kapcsolják ki a politikai kérdések sorából, 
hiszen marad azért politikailag kihasználható 
elég más kérdés. így ebben a kérdésben is 
könnyebb lenne a megállapodás. Ismétli, hogy 
a katholikus autonómiát a maga részéről a 
fönnálló törvények változtatása nélkül óhajtja 
létesíteni. A katholikus kongrua kérdésében is 
megtesz mindent, a mi hatáskörétől függ. A míg 
a főpapság jövedelmét meg nem állapították, 
addig a kérdés egész komplexuma nem ren-
dezhető ; remélhető, hogy mihamarább meglesz 
ez is. A felekezeti iskolák államosítása mindig 
az egyházi főhatóság beleegyezésével történt és 
ebben a tekintetben a legnagyobb előzékeny-
séggel járt el. Ismételten kéri a költségvetés 
elfogadását. (Helyeslés.) — Folyó hó lO.-i ülésén 
a pénzügyi bizottság részleteiben is letárgyalta 
a vallás- és közoktatásügyi költségvetést. Ezen 
a harmadik és utolsó ülésen Szederkényi Nándor 
fölvilágosítást kért a tanárok és tanítók fizetés-
rendezéséről. TP7assícs minister azt felelte, hogy 
a közte és a pénzügyminister között fónforgott 
differeneziák el vannak intézve, de, hogy a 
javaslatot mikor terjeszti be a pénzügyminister, 
azt nem tudja megmondani. — A képviselőház 
közoktatásügyi bizottsága is tartott folyó hó 
10.-én délelőtt 11 órakor Bcrzeviczy Albert 
elnöklete alatt ülést, a melyen jelen voltak 
Wlassics Gyula minister és Zsilinszky Mihály 
államtitkár. Az ülésnek egyetlen tárgya előadó-
választás volt a közoktatásügyi minister leg-
utóbb beadott három jelentésének referálására. 
A bizottság a jelentések előadójává Szőts Pál 
bizottsági jegyzőt választotta meg. A jelen-
téseket a legközelebbi napok egyikén veszi 

tárgyalás alá a bizottság. 
-— 

Kisegítő iskolák. 
A vakok, a siketnémák tanítását már a 

XVIII. század második felében módszertani 
elvek alapján végezték. 1773-ban megjelent 
Manheimban látók és vakok számára irt szám-
tani könyv* 1786-ban Pariiban Hány-tói 
„Essai sur l'Education des Aveugles" czímen 
a vakok rendszeres nevelésével foglalkozó 
könyv jelent meg és azóta alig telt el esz-
tendő, melyben a vakok művelését valamely 
lelkes tanító és emberbarát előbbre ne vitte 
volna; hasonlót mondhatunk a siketnémák 
oktatásáról. Hiszen a váczi siketnémák inté-
zete 1902. évi október hó 19.-én ünnepelte 
fönnállásának századik évfordulóját. A siket-
némák oktatására első módszeres könyv 
Stuttgartban jelent meg 1825-ben. A vakságot 
titkolni nem lehet, tehát szégyenleni sem kell, 
a siketnémáságot sem tagadhatja senki; az 
ilyenfajta emberek, gyermekek önként keltik 
a jobb érzésű emberek részvétét maguk 
iránt — szerencsétlenek — és rajtuk segíteni 
emberi kötelességünk. Merően eltérők a körül-
mények a gyenge elméjű gyermekre nézve. 
Melyik szülő fogja bevallani, elismerni, hogy 
gyermeke gyenge elméjű ? azaz : gyenge tehet-
ségű vagy éppen tehetség nélkül való, tehát 
buta, ostoba? És hol vannak a műveltség oly 
magas fokán álló emberek, a kik indulatos-
ságukban, önfeledtségükben a megbélyegzett, a 
nyilvánváló gyenge elméjűnek ne lobbantsák 
a szemére, hogy buta, ostoba? Az ilyen szeren-
csétlen gyermek egész életére meg volna bélye-
gezve, minden lépten-nyomon az az égő fáj-
dalom gyötörné : hátha ez is tudja, hogy én a 
gyenge elméjűek osztályába jártam iskolába ? 
Azért adta az emberbaráti szeretet a tanító 
ajkára a kisegítő osztály czímét, ide teszszük 
azon szerencsétlen tanulókat, a kik gyenge 
elméjűségiiknél fogva nem haladhatnak pajtá-
saikkal. 

A z első ily en kisegítő iskola 186 7- ben Drezdában 
nyilt meg. Igen érdekes és tanulságos adatokat 
közöl róluk Kellner dr. főorvos az „Allgemeine 
deutsche Lehrerzeitung" m. évi 48. számában. 
Minthogy nálunk Wlassics Gyula dr. közok-
tatásügyi ministerünk kezdeményezésére 1899 
óta több ilyen kisegítő iskola, illetőleg: a 
népiskolákban külön ilyen kisegítő osztály 
vagy osztályok vannak, és az én igazgatásom 
alatt levő iskolában is Bárczy István dr. 
székesfővárosi tanügyi tanácsnok úr intézkedé-
sére ilyen kisegítő osztály megnyílt, talán 
nem jár minden haszon nélkül, ha Kellner 
főorvos megfigyeléseit, habár még nagyon 
fogyatékos tapasztalataimmal közzé teszem. 

Kellner szerint 1897-ig 202 ilyen kisegítő 
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osztályt és iskolát szerveztek Németországban. 
Wintermann statisztikai adatai szerint 7903 
gyenge elméjű gyermek tanításáról gondos-
kodnak Németországban jelenleg. De korántse 
higyjük, bogy ezen áldásos intézmény már 
mindenütt életbe lépett volna, a bol arra 
szükség van. „Eddigelé — mondja Kellner — 
csak a nagyobb községek birják ezen intéz-
mény fönntartását, holott a sík föld falvai 
sokkal szegényebbek, hogysem ilyen czélra is 
költekezhessenek. Pedig nemcsak a szülők, 
tanítók és orvosok, de a legszélesebb körök is 
kiválóan érdeklődnek ezen intézmény iránt. 
Ugyanis számtalan megfigyelés kiderítette, 
hogy azon emberek, kik a törvény, a közrend 
és erkölcs ellen vétenek, legtöbb esetben gyenge 
elméjűek. Többek között, Bonhoeffer kimutatta, 
hogy a nagyvárosi kóborlók és utczarémek 
53%-a csekélyebb tehetség következtében a 
népiskolai ismeretek első elemeit sem bírta 
fölfogni. Leppmann is, a ki a büntető törvény-
könyv ellen vétkező beteges természeteket ala-
posan ismeri, a szellemi csekélyebb értékű-
ségben látja a bűntények szaporodásának főokát. 
Azok legnagyobb része, a kik az iskolában 
nem képesek „együtthaladni", az élet követel-
ményei és viszontagságai iránt is gyengék ; 
tö bnyire csak tűrik őket, csekélyebb mun-
káért csekélyebb fizetés mellett; többnyire 
aztán később a fogságoknak és a közjótékony-
ságnak esnek terhére. A gyenge elméjűek 
társadalmi veszedelmessége éppen nem csekély, 
mivel állapotuk az egészség és betegség határ-
vonalán idejekorán föl nem ismerhető, hogy 
szakszerű ápolásban részesülhetnének. Vesze-
delmességük a mindig tapasztalható erőtlensé-
gükben rejlik leginkább, melynél fogva külső 
hatásoknak és megkisértése'inek ellentállani 
nem birnak. De ezek közül nagyon sokan 
bizonyára hasznavehető emberekké válnak, ha 
az iskola az ő egyéniségüknek megfelelő okta-
tásban részesíthette volna őket. 

Halléban 1902-ben jelent meg Laquer-től, 
a ki a Fiankfurt városi kisegítő iskola orvosa, 
„Gyenge elméjű iskolásgyermekek" czímű 
munka, melyben a szerző különösen hangsú-
lyozza, hogy orvos és tanító, tanító és orvos 
együttműködése elengedhetlen követelmény, 
egyik a másikát nem nélkülözheti. 

Laquer szerint az első két iskolaévnek leg-
kiválóbb föladata, hogy a tanuló gyenge elmé-
jűségét megállapítja; erre a legjobb módszer 
az iskola maga, nem szólva azokról az ese-
tekről, hol a gyermekek külseje is elárulja 
szellemi fogyatékosságukat. 

Frankfurtban néhány héttel a fölvétel után 
testileg vizsgálja meg az orvos a gyerme-
keket és az eredményt az ezen czélra elké-

szített egészségi lapra (jegyre) írja, a látás és 
hallás vizsgálata, mely az* előbbinél nehezebb, 
csak néhány hó múlva esik meg, gyakran a 
szakorvos (specialista) igénybevételével. Ezen 
megvizsgálás és a gyermek egyéniségére nézve 
nyert ismeretek alapjáa megkapja az orvos a 
gyenge elméjűség diagnózisát, a mit a tanító 
talán már előbb megállapított — más úton-
módon, és most már meghányhatják, vájjon 
látás- vagy hallás- vagy fogalombeli gyengeség 
forog-e fönn ? Ha a vizsgálatnál oly beteg-
ségek jelentkeznek, melyeknek eltávolítása a 
szellemi fejlődést befolyásolhatja, p. o. kimerült-
ségi állapotok, akkor az iskolaorvos gondozása 
szükséges. 

A gyenge elméjű iskolásgyermekek számára 
való frankfurti megfigyelő ívből az egész gyer-
meki személyiség beható ismerete nyerhető, a 
mi a későbbi életre is taaulságos marad. De 
az orvos még bő anyagot szerezhet az öröklés-
és elfajulástan sokféle kérdésének megoldására. 
Már is erős a gyanú, hogy öregebb apák 
gyermekei nem ritkán szellemi és testi ellent-
állás nélkül valók. Nagyfontosságú a tuberku-
lózis, a lues, az ideg- és elmebetegségek ós 
mindenekfölött az alkoholizmus öröklő hatása". 

Minthogy az orvosok megbízható Ítélete 
alapján a kisegítő iskolában a gyermek egyéni-
sége döntő a bánásmódra nézve, igen figye-
lemreméltó szerepe jut a tanítónak, a ki ilyen 
osztályt vezet. Szerintem minden elméleti tanul-
mány, minden általános ismeret csak arra jó, 
hogy a tanító tudja, miképen, mi módon tanulmá-
nyozza a gyakorlatban a kezére bizott gyenge 
elméjű gyermekeket. A ki a Jena mellett levő 
„Sophienhöhe" gyenge elméjűek iskolájában 
alkalmazott eljárást Budapesten a Ferencz-" 
városban levő gyenge elméjűek iskolájában 
akarná nyomról-nyomra, lépésről-lépésre kö vetni, 
az elhibázná föladatát, bármilyen nagy tekin-
télyt szerzett is magának Trüper, a Sophienhöhe 
gyenge elméjűek iskolájának vezetője. 

Azt hiszem, hogy a gyenge elméjüségben is 
van fokozat. Talán más fokozatú a boriszá-
kosság eltompulása, mint a sör j vagy pálinkáé, 
más a nagyothallás következtében gyenge 
fölfogású, mint a fogyatékos látástól okozotté. 
Gyakran valami benső szerv sérülése gátolhatja 
a tiszta fölfogást. 

A gyenge elméjűek legszembetűnőbb hibái 
a feledékenység, a figyelmetlenség és az ügyet-
lenség. A vezetésem alatt álló iskola kisegítő 
osztályában van olyan 6—7 éves gyermek, a 
ki a pallavesszővel — nem hogy valami sza-
bályos vonást — hanem egyáltalában semmi-
féle vonást sem tudott meghúzni. Érdekes, 
hogy két fiú és egy leánytestvér közül mind 
a két fiú gyenge elméjű, a leány pedig nem. 
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Az egyik tanuló már a mult évben föltűnt 
teljes beszámíthatatlansága által. Ez a tanítóra 
is ráüt, de szerinte csak játszásból. Némelyik 
egészen szépen másolja le a tábláról a be-
tűket — de olvasni nem tudja. 

Kár volna az ilyen gyermekeknek népiskolai 
tanítási anyagot évfolyamok szerint megszabni. 
Minél több időt tölthetnek az ilyen gyermekek 
a szabadban, annál jobb ; minél kevesebb időt 
töltenek a szülők és az őket bántalmazó em-
berek környezetében, annál üdvösebb ; egyazon 
tárgygyal hosszabb ideig (fél óránál tovább) 
velük foglalkozni káros; velük kiabálni, őket 
egészséges ép elméjű gyermekek módjára 
büntetni tilos ; majdnem hihetetlenség, hogy 
a tanító ilyen gyermekeket kiállítással, bezá-
rással büntessen, szinte komikus volna ilyen-
fajta büntetés. 

Biztosra fogom, hogy a mint a vakok és 
siketnémák oktatására megtalálták a gondol-
kodó emberek a helyes módszert, úgy a gyenge 
elméjűek nevelésére is megállapítják a helyes 
elveket, addig az igazi emberszeretet, a jóakarat 
és a magyar tanítónak az a törekvése legyenek 
a vezérlő elvek, hogy nem akarunk mindent 
csak másoktól készen átvenni, hanem mi ma-
gunk is akarunk komoly megfigyelés és tanul-
mányozás által a kérdés megoldásánál közre-
működni. 

(Budapest.) Schön József. 

Eötvös-alap — Tanítók Háza. 
A statisztika szerint 28 ezer tanítója van 

Magyarországnak. Egész hadsereg a nemzeti 
művelődés szolgálatában. Nincs a nemzeti köz-
életnek olyan nyilvánulása, a hol ennek a had-
seregnek munkájára egy vagy más alakban 
ne számítanának. Hangzatos, nagy szavak, 
gyönyörű, de már közhelyekké vált mondások 
nagyok és a legnagyobbak ajkain mind-mind 
a te munkásságodat magasztalják édes vérem ! 
magyar néptanító ! 

Most egész kavarodása a vágyaknak, a jogos 
reményeknek tartja izgalomban a tanítói lelke-
ket. Mindenki azt kérdezi : mi lesz velünk, 
méltányolja- e a nemzet az igazi nemzetnap-
számosok verejtékes munkáját? 

Ki tudhat erre ma megnyugtató feleletet adni ? 
Senki ! 
De nekünk azért haladni kell tovább a 

kultúra munkájában, nem szabad a társadalom 
ellen fordulnunk, melytől támogatást kérünk 
és várunk. 

Ma sincs egység közöttünk, a sokféle iskola-
fentartó szerint széttagolt test vagyunk. Hulló 
verejtékünk még ma sem termékenyítette meg 
a nemzeti művelődés talaját annyira, hogy 

egyenlő elbánás és egyenlő munka után mun-
kánk jutalma egyenlő javadalom legyen. 

Sóhajtozó lelkem vágya száll feléd egyenlő-
ség, agyam lázas gondolata keres tégedet 
igazság, mikor látom, hogy a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt az egyiket sem talá-
lom meg mind a 28 ezer tanítótársam szá-
mára: akkor feléd fordulok Égből aláhozott 
isteni szikra, alkotó része az istenségnek : 
szeretet, a ki hivogatólag integetsz felém s 
28 ezer tanítótársam felé, arra kérsz, hogy 
fogadjalak szivembe kedves vendégül s ha 
sem a munka egyenlősége, sem a nemzeti 
művelődés igazságának szava nem tudott min-
ket egyesíteni, te egyesítesz a magad fenséges 
munkájával igaz emberszeretet. 

Olyan jólesik az én lelkemnek, hogy ha 
csak reá gondolok is a szeretetnek közöttünk 
folyó munkájára, erre a kigúnyolt, , koldus-
intézménynek" csúfolt magasztos alkotására 
a magyar tanítóságnak: az Eötvös-alap és 
Tanítók Házára. Oltár előttem ez az egyesített 
két intézmény, a szeretet legfenségesebb oltára, 
a melyen bemutathatjuk mind a 28 ezeren az 
Istennek tetsző kedves áldozatot s e két 
intézmény körül kezet foghatunk mindannyian, 
támogathatjuk egymást s fogadást tehetünk, 
hogy téged édes szép hazánk, veled és benned 
egymást szeretni fogjuk mindhalálig. 

Lelkemnek hálás érzelmei szállnak feléd 
te jó, te áldott és fenkölt gondolkozású nemes 
szívű öreg barátom Péterfy Sándor, a ki 
elvonulva aggódó lélekkel nézed, hogy vias-
kodunk, hogy tülekedünk vélt igazságunkért s 
ha megjelenik előttem patriarchális alakod s 
veled eszmetársításul nagy és maradandó alko-
tásod : az Eötvös-alap, a Tanítók Háza, áldom 
a Gondviselőt, hogy nekünk adott tégedet, 
magyar tanítóknak. 

Ne aggódj, hiszen jól tudod, a történet tanít 
reá, hogy az igazság, a valóságos igazság, 
mielőtt teljes fényét megnyeri, rendesen tűz-
keresztségen megyen keresztül. A te magasztos 
alkotásod is a szenvedélyek izzó tűzkohójában 
már meg is nyerte azt a patiná*-, melyen az 
idők vasfoga sem diadalmaskodhatik. 

Szégyen és gyalázat volna reánk, ha mi a 
te nagy műveidet nem támogatnók, ha a te 
szived meleg szeretetének villanyos áramát a 
mi sziveinkbe is át nem vezetnök, ha meg 
nem tanítanók az ifjú tanítói nemzedéket arra, 
hogy nelünk magyar tanítóknak a te szei ete-
ted, a te törheti en és kitartó munkásságod 
alkotta meg az Eötvös-alapban azt az oltárt, 
a mely körül mindnyájan egygyé és egyformává 
leszünk a szeretetben és a szeretet által. 

Igaz : még kevesen álljuk körül ezt az 
oltárt, de aggódó lelked it vigasztalja meg az 
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a tudat, liogy alkotásod szeretetében számunk 
napról-napra növekszik s az az Eötvös-alap 
és Tanítók Háza nemcsak segítő intézmény 
ma már a magyar tanítóság életében, de 
szent symboluma a szeretet nagy munkájának. 

Asylum az, mely körül levetve az önzés és 
irigykedés szennyes köntösét, eszményileg 
követjük s a mennyiben anyagi erőnk engedi, 
gyakorlatilag is megvalósítjuk a szeretet paran-
csát, melynél a tanító előtt nem lehet főbb 
parancs s gondoskodunk szegényeinkről s az 
előre törekvő tanító-ifjak és leányokról. 

A czél, mit ez a két intézmény maga elé 
tűzött magasztos, és ez mindig nagyobb és 
nagyobb támogatást, pártolást igényel, úgy, 
hogy a mi munkásságunknak és érdéi lődő 
szeretetünknek is napról-napra nagyobbnak, 
állandóbbnak kell lennie. 

Ne feledje el senki sorainkból, hogy nekünk 
tűrni, fáradni, nemzetünk jövőjeért, boldogulá-
sáért küzdeni erkölcsi és becsületbeli köteles-
ségünk s e fáradságos munkában azonban 
gondolni kell a mieink jövőjére, gyermekeink 
haladása és boldogulására is. 

Lehet, hogy nagy az én ideálizmusom, de 
szeretném, ha megértené és átérezné minden 
magyar tanító, hogy soha sem emelheti egyet-
len iskolafentartó sem oly magasra a tanítók 
javadalmát, hogy nekünk oly intézményre, 
mint az Eötvös-alap és Tanítók Háza szük-
ségünk ne volna. 

A magyarság sziget a népek tengerének 
Óceánjában s ezt a szigetet az elpusztulás 
veszélyétől, a hullámcsapások pusztító munká-
jától a mi tanítói egy czélra irányuló munkás-
ságunk mentheti meg. 

Szorosan összefügg a nemzeti nagy czélok-
kal, hogy ezt a munkát csak oly tanítói 
nemzedék valósíthatja meg, mely minél keve-
sebb anyagi küzdéssel, teljes munkaerővel élhet 
nagyfontosságú munkájának. 

Mikor a magyar nemzet törvényhozása a ma-
gyar tanítck felsőbb iskolákban tanuló gyerme-
kei számára Budapesten és Kolozsváron léte-
sítendő két nevelő intézetre : a két Tanítók 
Házára egy millió koronát adott, akkor irán-
tunk való gondoskodásának, a tanítók egyete-
mére kiterjeszkedő szeretetének jeleit oly 
fényesen igazolta, melyért örök hálával gon-
dolhat nemcsak ez, de a jövő tanítói nemzedék 
is arra a férfiura, ki most közoktatásügyünket 
oly nagy szeretettel és sikerrel vezeti: 
Dr. Wlassics Gyulára. 

A budapesti ház már kiépítve, átalakítva 
rendeltetésének szolgál, a kolozsvári ház falai 
is emelkednek. Ennek a két házr.ak a fen-
tartása reánk vár, ha azt nem akarjuk, hogy 
az üres és lakatlan maradjon, hogy annak 

vezetése és irányítása idegen kezekbe kerüljön. 
A mi két intézményünk mult évi költség-
vetése 66.464 koronát tett ki. A Tanítók 
Háza és Eötvös-alap 97 ifjút nevelt, 74 tanító-
gyermeknek s elhagyatott szegény tanító és 
tanítónőnek adott ösztöndíjat, illetőleg segélyt 
s az Eötvös-alap lelkes vezetői 103 ifjúnak 
szerezték meg a szabadasztal jótéteményét, 
mely jótétemény minden helyen ingyen ebéd-
ből, de sok helyen vacsora és pénzjövedelem-
ből is állott, t. i. ott, a hol az illető jótéte-
ményt élvező tanított avagy levelezést végzett. 

Beszélő számok ezek, melyek sorra hívnak 
minden magyar néptanítót, hogy siessen és 
vegyen részt a szeretet magasztos munkájában, 
mert nincs és nem is lehet senki biztos a 
felől, hogy ő, vagy övéi nem szorulnak-e rá 
a két intézmény jótéteményére. Tapasztalásból 
tudom, hogy sokan csak akkor lépnek már 
be, mikor a jótéteményt egy vagy más alak-
ban igénybe óhajtják venni, s ha a fizetett 
pár koronáért azonnal legalább 100 koronát 
nem kapnak, békétlenkednek és igazságtalan-
ságról panaszkodnak. 

Az új év beálltával minden komoly s nemesen 
érező tanítónak az legyen első kötelessége, 
hogy küldje be azt a csekély 3 koronát az 
Eötvös-alapnak, ne halogassa a belépést. 

Ha csak egynéhány tag lép be e nemes irányú 
intézmény tagjai sorába, akkor már az én 
fölszólalásom s buzdító felhívásom meg van 
jutalmazva. 

Egyesülésben igazi erő van s az Isten is 
megsegíti azt, a ki magán segíteni óhajt. 

Szivetek érzelme váljék akarattá s nemes 
elhatározássá ! 

(Debreceen.) Kozma László. 

Néhány szó a társadalmi 
pedagógiáról. 

Az összes intézmények fejlődésével pár-
huzamban fejlődnie kell az iskolának is. S ha 
az iskola rendeltetését veszszük kiinduló pontul, 
azt látjuk, hogy az összes intézmények fejlő-
dése nemcsak, hogy kapcsolatban all az iskola 
fejlődésével, hanem az iskola az az intézmény, 
a mely a többi fejlődésének alapul szolgál, 
A tekintetben, hogy az intézmények fejlődésére 
kihatásuk van, megegyeznek fokozatukra való 
tekintet nélkül az összes iskolák. Az intéz-
mények fejlődésére való kihatásuk az összes 
iskolák rendeltetését egységessé teszi, ez 
alkotja köztük azt az elválaszthatatlan kapcsot,, 
a melynél fogva végső czéljukban találkoznak.-
A különböző fokozatú iskolák közti különb-
ségek a lényeget nem érintik, mert íendel-
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tetésük lényegét illetőleg különbséget tenni az 
iskolák közt nem leket. 

Működésének köre igenis más-más mind-
egyik iskolának, tanítási eszmeköreik is más-
más terjedelműek, de azért egyazon alapigaz-
ságra van alapítva az összes iskolák rendeltetése, 
t. i. arra, hogy minden iskola egyformán 
mozdítsa elő az emberiség humánus czéljait, 
mindegyik iskola egyformán juttassa diadalra 
az emberiségnek ama törekvését, hogy nemes 
érzület, jótékonyság által az eszményi töké-
letességet legalább megközelítse. 

Fejlődő korunkban az az erkölcsi törvény 
szolgál cselekedeteink rugójául, a mely tör-
vénynél fogva érdekeinket embertársaink érde-
keinek előmozdítása által iparkodjunk elérni, 
mintegy megszentelni. Ennek az erkölcsi 
törvénynek követése teszi mindenkire nézve 
lehetővé azt, hogy boldogulásának föltételét 
ki-ki a saját lelke egyensúlyában megtalálja. 

Hogy ennek az erkölcsi törvénynek úr és 
szolga, gazdag és szegény egyformán hódoljon, 
arra kivétel nélkül iparkodnia kell minden 
iskolának. 

A társadalomban tapasztalható ferde néze-
teket eloszlatni, a társadalom összeségébe helyes 
és józan életnézeteket csepegtetni minden iskola 
tiszte, mert ha e tisztet bármely iskola hivatásá-
nak köréből kivonnók, megszakítanék ezzel a 
társadalom életfonalát, egységes funkczióját. 

Az a tiszte, hogy preventív módon útját 
állja a ferde nézetek, balga szokások elter-
jedésének s ekként lehetetlenné tegye, hogy 
azok az emberi lélekben gyökeret verjenek, 
mindegyik iskolának meg van. Igazolja ezt 
ama körülmény is, hogy hiszen a pedagógia 
csak egyféle, nem pedig annyiféle, a hány 
iskolafaj van. Ha én itt mégis társadalmi 
pedagógiáról beszélek, az nem csak hogy nem 
jelenti a pedagógia megoszlását, hanem ellen-
kezőleg rámutat a gyakorlati pedagógia ama 
terére, melyen elmélete testet ölt. 

A pedagógia kalauza minden egyes iskolá-
nak abban, hogy tanítványait az élet küzdő 
terére kiképezze, munkás tevékenységre meg-
tanítsa. A pedagógia elvein alapuló eljárásával 
mindegyik iskola oda törekszik, hogy tanít-
ványai alkalmazkodni tudjanak majdan ahhoz 
a társadalmi rendhez, mely az állam minden 
polgárának a közbecsülést biztosítja. Hasztalan 
ruházza föl polgárait a tudomány-egyetem a 
tudományművelés minden attribútumával, ha 
nincs a társadalom tömegében, a társadalom-
nak a népiskola által nevelt rétegében a tisz-
teletnek ama varázsa, a mely a tudomány 
nimbuszát dicsőítse. Hasztalan műveli a közép-
iskola a klasszikus írók műremekeinek fejte-
getésével tanítványai esztetikai érzékét, ha 

ehhez a kiművelt érzékhez az életben nem 
csatlakozik a társadalom ama rétegének sze-
retete, melyet a népiskola nevelt. Hiába nevel 
a hadi iskola hadvezéreket, illetőleg hiába szü-
letnek hadvezérek, ha nincs seregük, mely 
akármilyen iskolában tanult, mindegyikben meg-
tanulta, hogy a harczba álló férfi mindenkor 
büszke önérzettel áll szembe az ellenséggel, 
az ellenség fegyverével. 

Azt hiszem, nem szükséges folytatnom ezeket 
a példákat, már az itt elsoroltakból is világos, 
hogy vannak az összes iskoláknak, fokozatukra 
való különbség nélkül, érintkezési pontjaik, a 
melyek alaphangjai annak az összhangnak, a 
mely a társadalom egységében nyilvánul. 

A társadalmi egység megteremtésén a társa-
dalmi pedagógia által közremunkálni minden 
egyes iskolának egyformán fontos kötelessége, 
melyet ha becsülettel megoldott, a nemzeti 
társadalmat egységes elvek fogják irányítani 
annak élő bizonyítékául, hogy a művelődés az 
állam minden funkczionáriusát, a haza minden 
polgárát fölruházta azzal a lelki tartalommal, 
a melynél fogva az itélő bíró a honfitárs nemes 
raga-zkodásával vizsgálja a peres fél ügyét, a 
peres fél honfitársi bizalommal veszi a bíró 
ítéletét; a melynél fogva a hadvezér, a tiszt 
a közlegényben is azt a bajtársát látja, tiszteli, 
a kinek vére épp úgy megszenteli a harcztért, 
mint a tiszté, a hadvezéré ; a melynél fogva 
rangra, foglalkozásra, születésre való különbség 
nélkül megbecsüljük egymásban azokat a 
fenkölt, nemes érzelmeket, a melyek épp úgy 
lehetnek sajátja a szántóvető gazdának, a 
kérges kezű iparosnak, mint a törvényhozónak, 
az államférfiunak, vagy bárki másnak, mert 
mindnyájan egy Istennel egy Hazáért egy 
Királyért élünk, hevülünk, lelkesedünk. 

(Nagy-Tapolcsány.) Zsoldos Károly. 

Van-e szabad akarat? 
Lapunk mult évi 43. számában Havas Mihály 

„A beszámítások lélektani analíziséről" cz. 
dolgozatában többek között azt mondja : „Lehe-
tetlen, hogy az ember mindenben és mindig 
úgy határozza el magát, a mint neki tetszik". 
S ezt azzal indokolja, hogy „a tudat folyto-
nosan a képzetek váltakozásának a szintere és 
ezektől függésben van egészen úgy, mint az 
alap-karaktertől a morális és az immorális 
alapérzület". Szóval: nincs szabadj akarat. Jól 
van; de akkor beszámítás sines. És ha nincs, 
nyomban az a kérdés áll elő: van-e egy-
általán bűn ? Mert abban talán csak mégis egyet 
értenek a tudósok, hogy szabad akarat és 
törvénytudás nélkül nincs bűn ; vagy ha van, 
olyan az, mely szabad akaratunktól nem függő 
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objektív cselekményekben nyilatkozik, mely-
hez a szubjektumnak semmi köze, legfölebb 
annyi, mint a botnak, mely valakit agyonsújt. 
S honnan mégis, hogy nem a botot, hanem 
magát az embert büntetik, ki azt halálos 
csapásra emelte ? Es ugyan mi jogon, lia nincs 
szabad akarat s ennek folyományakép szabad 
elhatározás ? 

Nekem úgy tetszik, hogy a voluntaristák 
ellen folyó harcz nem egészen világos; mert 
hisz a tudatban váltakozó képzetek nem kívül 
állanak az emberen, hanem benne, vele együtt 
élnek. Ezek híján az ember nem az, a mi; 
hanem valami más. 

A szabad akarat hiányát csak úgy lehetne 
kimagyarázni, ha a képzeteket, melyek az 
érzelem világát hullámzásba hozzák s magát 
az akaratot cselekvésre indítják, az embertől 
külön álló dolgoknak képzelnők. Ügy de 
akkor az ember homo novus lenne, puszta 
eszköz, a képzetek engedelmes szolgája. 

A képzetek különválasztása az ember mi-
voltától — találóbb kifejezés híjával mondva — 
csak kémiai úton történhetik. Ámde, ha e 
vegyi folyamatot végrehajtjuk, akkor, a mi 
visszamarad a lombikban, épp úgy nem ember 
többé, mint nem víz az a valami, a miből pl. 
a hydrogént villanyárammal kiválasztottuk. 

Ennélfogva, ha az embert egész mivoltá-
ban fogjuk föl, a szabad akarat létezése indo-
kolható. Ha azonban a képzeteket külön-
választjuk s az embert, mint azoktól külön-
állót a képzetek eszközeinek tartjuk, akkor — 
akkor csakugyan nincsen szabad akarat. 

Meglehet, óriási tévedésben vagyok. De 
bizom a czikkiró előzékenységében, hogy sine 
ira et studio felvilágosít. 

A szabad akarat kérdése szoros összefüg-
gésben áll a beszámíthatósággal, ez pedig az 
iskolai fegyelemmel, melynek helyes alapokra 
fektetése a jövő egyik legszebb s egyúttal leg-
fontosabb feladata. 

* 
Hogy a nevelés az alap-karaktert meg nem 

változtatja, de befolyásolhatja, egészen világos 
előttem. A legízletesebb batul alma magvából 
is vad fa nő. Még töviseket is hajt. Tehát, hogy 
élvezhető gyümölcsöt teremjen, újra be kell 
oltani, azaz nemesíteni. Darwin columba livia-
jából keresztezés által pompás páva galamb 
lett ; de a müvelés abbahagyásával újra vad-
galambbá fejlődött vissza. Mindez természeti 
törvény, mely alul az ember sem kivétel s 
azt a tanulságot nyújtja, hogy a művelésnek, 
vagy a mi nyelvünkön szólva, a nevelésnek 
folytonosnak s az ember egéfz cletcn keresztül 
húzódónak leéli lennie. 

(Budapest.) Szentyyöryyi Lajos. 

A mértékjelekről. 
Egyik vizsgálaton tapasztaltam, hogy a 

korona, fillér, méter stb. jele után pontot 
tettek a tanulók, s ha valamelyik ezt elmu-
lasztotta, a tanító még figyelmeztette rá. 

S a mikor a vizsgálat után az illető tanító 
előtt ezt a dolgot szóba hoztam, a tankönyvre 
hivatkozott; még avval is érvelt, hogy rövi-
dítésről lévén szó, egészen jogosult a pont 
használata. 

Evvel szemben megjegyeztem, hogy itt nem 
is annyira rövidítéssel, mint inkább a gya-
korlati életbea elfogadott, állandó jelekkel van 
dolgunk, melyeknek nagy részét, mint pl. a 
méter, liter, métermázsa jeleit, a nemzetközi 
gyakorlat állapította meg. 

Olyanok ezek, mint akár a vegytani elemek 
jelei. Kinek jutna eszébe, pl. a hydrogen (H) 
vagy oxygén (0) jelét ponttal í rn i? 

A márka (M), a font sterling ( £ ) stb. jeleit 
mind pont nélkül irják. 

Végül hivatkoztam a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiadott helyesírási szabályokra. 
Ez iránt a kérdés iránt érdeklődve más isko-
lákban is megfigyeltem az eljárást, s arról 
győződtem meg, hogy ebben a tekintetben 
nincs semmi megállapodás, semmi egyöntetűség. 

A tankönyvirók is, a hány, annyiféleképen 
jár el. 

Az egyik a mérték nevét így, a másik úgy 
rövidíti; pl. az egyik a kilogrammot kgr-e 1, 
a másik kg-ve 1 jelöli; az egyik ponttal, a 
másik pont nélkül írja. 

A koronát az egyik kor.-al, a másik kis 
/c-val, a harmadik nagy ül-val jelöli ; az egyik 
ponttal, a másik pont nélkül. 

Olyan is van, a ki minden mértékjeit helyesen, 
pont nélkül ír, de a frt- és kr-hoz pontot tesz. 

Olyant is találtam, a ki a mértékjeit expo-
nens alakjában emeletre irja, pl. 3 méter = 
3 m ; a négyszögméter jele d m i a köbméteré 
köb"'1. 

Legfőbb ideje volna már egyöntetűen el-
j á rn i mindenkinek. 

Tankönyvírók és tanítók használják az 
Akadémia által ajánlott jeleket. (Lásd a 
„Magyar helyesírás szabályai"-t a 30., 31. és 
32. lapon.) Nemcsak ezen jeleknek, hanem 
egyá talában a helyesírás szempontjából is 
nagyon kívánatos volna, hogy minden tanító 
és minden tanuló szerezze meg ezeket a helyes-
írási szabályokat ; de használja és forgassa is 
minél sűrűbben. S akkor talán megérthetjük, 
hogy nem találkozunk még a középiskolák 
felsőbb osztályaiban is olyan botrányos helyes-
írási hibákkal. 

(Kolozsvár.) 
«te 

V ' s v y 

Bournáz János. 
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A csoda-gyerinekek. 
Tudja az Isten hogy van, de kevés a hitem 

a csoda-gyermekekben, sőt kimerem mondani, 
hogy én nem ei őszakolok egy szülőt sem arra, 
hogy talentumát fölismerő tanítványomat tovább 
képezzék. 

Alább elmondok egy kis történetet, Ítél-
jenek kartársaim, vétkes vagyok-e ? 

Nap-nap után a könyves-bolt előtt visz el 
az utam. Szokásban van, hogy nálunk minden, 
az újság ingerével ható dolgot, a könyves-bolt 
kirakatjába raknak ki. A múltkor többek 
között, egy kis képre állottak meg a járó-
kelők. Valami alföldi tájkép volt az ő kima-
radhatatlan gémes kútjával, a hol juhnyáj 
legel a mezőn. A dologban az az eredeti — 
mondotta egy úri asszony, a hogy elfogott a 
kirakatnál, hogy a képet Sziporka Antika, egy 
másodosztályú normálista csöppség rajzolta. 

—- Nézze meg tanító úr, nagyon jó tárcza-
téma, maga sok bohóságot ír a redakczíóban 
az ártatlan gyerekekről, nézze micsoda angyali 
gyerek ! 

Az úri hölgynek meg kellett Ígérnem, hogy 
kifejtem a nézetemet a helybeli újságban, 
különben is a szerkesztőségbe vitt az utam. 

Mikor aztán leültem a redakczió Íróaszta-
lához, elgondolkoztam a kis Sziporka gye-
rekről, a ki mikor a leezkéjét megtanulta 
bizonyosan nem megy duhajkodni, még csak 
egy kis ártatlan labdázásra sem, mesét se 
hallgat .jó nagyapótól, mert hiszen ő nem ér 
rá, hisz ő már nem is gyermek, ő rajzol, ő 
dolgozik, még pedig komoly munkán. 

Ha nem is hallanám, okvetlen azt a követ-
keztetést vonnám le, a hiúság legyezgetésére 
kiállított „mű" után, hogy az édes mama 
Antika boldogságát megállapítja, a kinek felhőt 
karczoló palotái lesznek, a kit ünnepnapon 
üdvözlünk, mi, szekereket toló újságírók, a 
kiről a reklám táskából ki kell szedni a leg-
divatosabb jelzőket, ha Antika művész lesz. 
Pedig lesz. Most 7 éves és már csodálják. A 
haja is művésziesen nő, fölfelé kondorodó, 
vállra omló, selymes haj. Nem baj, ha ma 
még meg is mosolyogják Antit, a kiről a 
kolléga azt mondja, hogy 1. 3. 3. kalkulusra 
tanul, utóbb a gúnyolódok fognak banketet 
rendezni a tiszteletére. 

Mindezt a mama álmodja. 
Hanem aztán, azt meg én mondom, hogy 

nem Sziporka Anti volt az első csoda-gyermek. 
Tudja Isten, hogy van, de a csoda-gyermekek 
99 perczentje nem lesz művész. Mikor már 
majdnem az lesz, csodálatos nagyot bukik, 
odakünn újra fölfedeztek egy csoda-gyermeket 
s így az előbbit feledik. 

Oka van ennek. Egy zongorista, egy festő, 
egy, — no mondjunk egy nagyot, színész 
csoda-gyermek, csak egyoldalú nevelést kap, 
mindenki csak a jelentkezett vagy a ráfogott 
talentum kiművelésére fordítja bárdoló fejszéjét. 

Az is hiba, hogy sokan fognak bele a 
csiszoló munkába, egyik elrontja a másik 
építését. De a legnagyobb hiba az, hogy a 
gyermeket gyermekkojában nem engedték gyer-
meknek. 

A macska is játszik a czérnaszállal. Igaz,, 
hogy ettől tanul egeret fogni. Vájjon az ember, 
mint magasabb rendű lény, nem könnyebben 
tanul-e meg valamit játszva, mintha telve van 
a fejünk gonddal? Azt iudjuk úgy-e, hogy 
az öreg ember sokszor játszik gyerekjátékot, a 
gyerekkel? De vájjon fog-e Sziporka Anti 
játszani, ha öreg lesz ? Hisz ő gyermekkorában 
sem játszott ! 

Nem azt akarom mondani, hogy a meg-
nyilatkozó képesség elé spanyolfalakat állít-
sunk, hogy ne lássanak. Oh nem ! Csupán azt 
akarom mondani, hogy egy-két csinos vonás, 
melyet növendékeinktől látunk, ne kápráztasson 
el bennünket. Az a tanító, ki lelkiisme etesen 
teljesíti kötelességét, nagy sikereket arathat. 
Sziporka Anti művészete csak azért- olyan 
„különösen szép", mert ilyesmihez nem va-
gyunk hozzá szokva. Bizony mondom, ha csak 
harmincz gyermek rajzolná le ezt a képet, 
nem beszélne róla senki, mert természetes volna 
az egész. 

Es hogy ekkora „talentum", mint a milyen 
a művésznek avanzsált gyermek, sok van az 
országban, az bizonyos. 

Nem kell tehát erőszakosan rábírni a szülőt, 
hogy gyermekeit képezze. Az arany a homok 
közül is kicsillog, de a szép, a szines szappan-
buborék hamar szétpattan. 

(Moson.) Vtrner Jenö. 
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IRODALOM. 
A „ Vasárnapi könyvtár" érdekes kis füzetei 

között különös figyelemre tarthat számot a II. 
évfolyam 13. száma, melyben Iloitsy Fái 
„Pillantások a természet-tudomány jövőjébe" 
czímen, szokott népszerű modorában korunk 
legfontosabb kérdéseit és fölfedezéseit fejtegeti. 
Ára a kis füzetnek 40 fillér, kiadta a Franklin-
Társulat Budapesten. 

Verne három legújabb regényét adta ki a 
Franklin-Társulat. Az egyik : „ Város a levegő-
ben11 ; ára fűzve 2 kor. 50 fill. Szinnyomatú 
vászonkötésben 4 kor. A második: „ A Czet-
1 adászok" ; ára fűzve 2 kor. Szinnyomatú 
vászonkötésben 3 kor. 50 fill. A harmadik 
kötete: „Az új hazában" ; ára fűzve 2 kor. 
20 fill. Szinnyomatú vászonkötésben 3 kor. 
50 fill. Ez voltaképpen modern Robinzon-
regény. 

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

Köszönetét nyilvánította: a budapesti 
Csütörtöki Társaságnak, a mely a budapesti 
X. ker. községi iskola szegénysorsú tanulói 
részére 700 korona ruhasegélyt adományozott ; 
özvegy dr. Engel Zsigmondnénak, a ki az 
aranyosmaróti állami polg. leányiskolánál 303 
korona 30 fillér alapítványt tett. 

Kinevezte: Moldován Miksa oki. tanítót a 
szerb-pozsezsenai közs. el. isk. hoz r. tanítóvá ; 
Böhm Antal szegedi, Zágonyiné-Topitzer Iza-
bella beregszászi, Királyné-Bécséi Mária nagy-
bányai és Glósz Ferencz központi szolgálat-
tételre berendelt áll. polg. isk. r. tanítókat, 
ill. tanítónőket a IX. fizetési osztály harmadik 
fokozatába; Irányi Dezső és Szentirmay Vilmos 
Gyula pásztói, Hajtman Etel szászvárosi áll., 
Tolnay János kőszegi áll. segély, községi, 
Sólyom-Fck te Margit dévai és Lőrinczy Ida 
nagy-károlyi állami polg. isk., Egyed Ferencz 
halmii állami felső népiskolai, JJjváry Kálmán 
tapolczai, Bróda Béla békés-csabai, Bárdos 
Ádám és Soltész József turócz-szt-mártoni áll., 
Kanabé Dezső resiczabányai áll. segély, közs., 
Miháltz János galgóczi és Farkas Róza békés-
csabai állami, Szuknovits Mária ipolytági áll. 
segélyezett községi, Bugát Imre karánsebesi, 
Szentiványiné-Pei cze Margit sepsi-szt gjörgyi, 
Êrdéky Gabiiella orsovai, Bálint Benedek 
kézdivá-árhelyi, Schinner Emma magyaróvári, 
Arányi B anka ujpesti, Bobest Klára magyar-
óvári, Harsányi József orosházi, Hoffman 
Károly hatvani és Lomoschitz Károly kis-
martoni állami, Skódy József somorjai áll. 

segély, községi, Kiss Izabella győri, Csefkó 
Gyula és Simon Ferencz hosszufalusi, Földes 
Miklós karánsebesi és Csabi Erzsébet turócz-
szt-mártoni állami, Kenedi Erzsébet szombat-
helyi államilag segély, községi, Anhalt Lajos 
breznóbányai, Stefán Gyula szigetvári, Sztrigner 
János alsó-kubini, Lulay Mihály uj-szt snnai, 
Szvitek Gyula újvidéki és Tas Ferencz fiumei 
állami polgári iskolai, Barabás György balaton-
füredi állami felső népif-kolai, Vajda Lujza 
aranyos-maróti, Schivarcz Gizella breznóbányai 
és Milutinovits Lyubisa uj-szt-annai áll. polg. 
iskolai segédtanítókat, ill. segédtanítónőketT 
Kolárov M. István a brassói állami felső keres-
kedelmi iskolához szolgálattételre berendelt 
áll. polg. isk. segédtanítót, özv. Mirkovszkyné-
Greguss Gizella ujpesti és Alpár Mór tapolczai 
áll, polg. isk. segédtanítónőt, ill. segédtanítót, 
valamint Turczer János turócz-szt-mártoni és 
Fodor Lajos késmárki áll. polg. és felső keresk. 
iskolai helyettes tanítókat és képesített felső 
kereskedelmi iskolai tanárokat, végül Homoki 
Istvánt a késmárki áll. polg. és felső keresk. 
iskolához berendelt ó- becsei közs. polg. isk. r . 
tanítót a X. fizetési osztály harmadik foko-
zatába r. tanítókká, ill. r. tanítónőkké, végül 
Hamar Jánost a hajdú-szoboszlói áll. polgári 
iskolához berendelt áll. polg. isk. oki. polg. 
isk. tanítót a XI. fizetési osztály harmadik 
fokozatába segédtanítóvá. 

Áthelyezte: F^azekas Lajos hagymás-Kposi 
áll. el. isk. tanítót az avas-vám falusi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségébei ; Szilágyi Lajos 
szilágy-kövesdi áll. el. isk. tanítót a kéméri 
állami el. isk.-hoz jelen minőségében; Koscs 
János girálti áll. el. isk. tanítót a bárt ai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette : Vaka Miklós 
vracsevgáji volt határőrvidéki közs. isk. rendes 
tanítót jelen állásában ; Likarecz György 
fehértemplomi volt határőrvidéki közs. isk. r. 
tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: a szatmárvármegyei általános 
tanítóegyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Laczkó Józsefné r 
szül. Singer Hermina munkaképtelen pesti izr. 
nőegyleti tanítónőnek 680 koronát; Gombai 
János nagyváradi közs. el. isk. tanítónak évi 
1540 koronát; Misi Vazul poganesti munka-
képtelen gör. kel. tanítónak évi 520 koronát; 
Kaján Ferencz turkevei ev. ref. munkaképtelen 
tanítónak évi 500 koronát ; Ftajnis Mátyás 
székesfehérvári közs. el. isk. tanítónak évi 
1900 koronát; Bota János rekiitai munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 450 koronát ; 
Nagy Győző magyar-béli róm. kath. munka-
képtelen el. isk. tanító részére évi 420 koronát ; 
Pollacsek Manó kenderesi izr. iskolai tanító 
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részére évi 440 koronát; Maren János német-
bogsáni munkaképtelen osztrák-magyar állam-
vasuttársasági tanító részére évi 1380 koronát; 
Marczunyák Mihály iványii g. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 560 koronát. 

Segély-, i l l . gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Zsilli Dániel nagy-székelyi nyug. ev. ref. 
tanító özv., szül. Schleining Amália részére évi 
676 korona 80 fillért; néhai Szala;/ Péter 
konezházai volt róm. kath. tanító kiskorú 
árvái részére évi 466 korona 64 fillért ; néhai 
Gáal Károly magyar-csaholyi nyug. ev. ref. 
tanító özv., szül. Tóth Eszter részére évi 300 
koronát; néhai Degner Márton kun-madarasi 
nyug. volt izr. tanító özv., szül. Schvarcz 
Fanni részére évi 500 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A „Bndsipesti Tantestület", az ország 

e legnagyobb hivatalos tanítóegyesülete, folyó 
hó 6.-án tartotta meg közgyűlését a városi 
Vigadó nagytermében, mely egészen megtelt 
a tes ület tagjaival, világos czáfolatául annak 
a fölfogásnak, hogy a hivatalos tantestület épp 
Budapesten „fölösleges." A közgyűlésen Trájtler 
Károly, a ki úgy látszik ezt a nagy testületet 
élet- és munkaképessé fogja tenni, lia az 
eszközöket megadják neki hozzá — elnökölt. A 
gyűlés főtárgya dr. Verédy Károly kir. tanfel-
ügyelő fölolvasási volt „a fővárosi iskolai oktatás 
intenzívebbé tételéről". Verédy szerint a főváros 
tanítói h írom irányban mutathatnak föl tartós 
sikert. A nyelvi összeforrasztás az, a mi első 
sorban tudható be nekik érdemül. A felekezeti 
különbségek nivellálása is nagy tapintattal 
törtéiik. De különösen figyelmet érdemel, 
hogy a társadalmi különbség az oktatás alsó 
fokán nálunk ismeretlen, mert sem előkészítő, 
sem magán fiúiskolák ez idő szerint nem 
léteznek. Szocziálpedagógiai szempontból végül 
konstatálta, hogy a tanítók nagy előzékeny-
séggel igyekeznek a szűkölködő tanulókon 
segíteni. Ezek az előnyök azonban nem zárják 
ki annak a szükségét, hogy tanítóink úgy a 
rendtartás mint az oktatás és fegyelmezés 
körül oly teendőket ne tűzzenek ki a napi-
rendre, a melyek az oktatási eljárás sikerét 
fokozhatják. A tanfelügyelő szerint az enge-
delmességre, pontosságra és tisztaságra való 
szoktatás érdemel nagyobb figyelmet, illetőleg 
eg öntetű eljárást, mert ezzel rászoktathatjuk 
népünket a hatóságok iránti köteles tiszteletre, 
teendőik lelkiismeretes végzésére és a köz-
hasznú tisztaságra. Az oktatást illetőleg sür-
geti a n ódszeres értekezletek tervszerű inté-
zését,. Ezeken megvitatandó volna az iskolai 
leczkék körül tanúsítandó eljárás. Fölveti a 

tanítás fokainak megtartását, a tantárgyak 
egymásra vonatkoztatását és ezzel rátér az 
egyes tantárgyakra. A hittan ugyan a feleke-
zeti főhatóságok rendelkezései szerint tanít-
tatik iskoláinkban, ámde ez nem zárja ki, hogy 
pedagógiai szempontból a profán tárgyakkal 
való kapcsolása fölött eszmecserét ne folytas-
sanak egyes tanítótestületeink és így ennek a 
tárgynak hatását körültekintő eljárás mellett 
ne fokozhassák. A magyar nyelv oktatása is 
megérdemli, hogy különösen a nyelvtan túlten-
gését megrendszabályozzák. Iskoláinkban a 
készséggel való olvasás visszafejlődést mutat. 
Okot erre a nyelvtan szabályainak betanítása 
szolgáltat, pedig a népiskolában a grammati-
zálás a minimumra redukálandó. E helyett az 
olvasmányokra és a fogalmazásra kell több 
időt fordítani, hogy az élet gyakorlati kívánal-
mainak eleget tehessünk. A tanfelügyelő föl-
veti az előkészítő- és külön korrepeticziós 
tanfolya nok kérdését, a melyekkel fejlettebb 
államaink tanítói ezen a bajon segítenek. A 
történet és földrajznál az oktató kötelezendő 
volna a szemléltetést lehető nagy mértékben 
érvényesíteni, a mire alkalmas eszközül szol-
gálnak : a muzeumok látogatása és az iskolai 
o o 
kirándulások. A természettudományok tanítá-
sánál sürgeti a tanfelügyelő a leggyökeresebb 
reformokat. Kivánja, hogy a természetrajznál 
a biológiai alapról induljon ki a tanítás és a 
képek csak az ismétlésnél szerepeljenek. Sür-
geti, hogy az iskolai udvarokon az oktatáshoz 
szükséges növényeket termeljenek, akváriumot 
és viváriumot létesítsenek és utal arra, hogy 
az új népiskolai tantervben ez a kívánalom 
szintén érvényesül. A természettannál elitéli a 
szokásos kísérleteket és sürgeti, hogy az ok-
tatás az emberi munka lefolyásából merítse 
tapasztalatait, mert ez a tárgy az, a mi a 
népiskolát modernné teheti. Agyafúrt kísérlet 
tartós hatással nem lehet a népre. Itt minden-
esetre érvényesüljön a jelszó : az életből az 
életnek. A mennyiségtannál megjegyzi, hogy a 
számtani műveletek azért tanítandók az isko-
lában, hogy azokat a tanulók a mindennapi 
életben alkalmazni tudják. Az énektanításnál a 
hangjegyek után való énekeltetést keresztül-
vihetőnek tartja, a kézimunkákkal nem az 
értékesítést, hanem az ügyesítést véli a leg-
fontosabbnak. A tornázásnál a szertornázást és 
a versenyek rendezését nem tartja helyesnek. 
A rajzoktatásról nem nyilatkozott. Szerinte ez 
még nyilt kérdés. Végül áttért a fegyelmezésre, 
a mely arra van hivatva, hogy a tanulókat 
lassankint önállóságra vezesse és így az iskolát 
az életbe való kapcsolásra előkészítse. E végre 
egyöntetű intézkedéseket javasol, az egyházi és 
világi ünnepségeknél, valamint az iskolai kirán-
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dulásoknál, az ifjúsági könyvtárak kezelésénél 
is nagyobb súlyt kiván fektetni a tanulók 
szabadságára. A népiskolai oktatás fokozását 
előadó főleg a való s nem a festett világ 
szemlélete által véli elérhetőnek. Ez az eljárás 
a tanítókra nagy terhet ró, ámde ez bőven 
megtérül a jövő nemzedék életrevalóságából. 
Ezt várja a tanfelügyelő a tanítói konferen-
cziáktól. Az előadáshoz hozzászóltak Schőn 
József, Minké Béla és mások. 

A A Gönczy egyesület közgyűlése. A 
Hajduvármegye területén működő, Gönczy Pál 
nevét viselő tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését Debreczenben a városház termében 
tartotta meg Simon Károly egyesületi alelnök 
vezetése mellett. A titkári jelentés elfogadása 
mellett a bírálóbizottság egyező véleményé-
vel a Gönczy Pál zeleméri működése és elvei-
nek helyes alkalmazásáról irott pályamunkának 
a közgyűlés a 100 korona jutalmat kiadta. A 
mű szerzője Csurka István debreczeni ev. ref. 
tanító. Az ifjúság erkölcsi életének megvédé-
séről kiválóan megirt s Bitoókh István által 
fölolvasott értekezés fölött szép és tanulságos 
eszmecsere indult meg, a melyben részt vett a tan-
testület minden tanügyi mozgalom iránt mele-
gen érdeklődő tanfelügyelője : Csánky Viktor is. 
A közs. isk. székek számára kiadott új utasí-
tást Boldizsár Zsigmond ismertette ; Eötvös-
alap és Tanítók Háza czím alatt Kozma 
László tartott buzdító és lelkesítő fölolvasást. 
(Lapunk mai számában egész terjedelmében 
közöljük. Szerk.) A közgyűlés kimondotta, 
hogy az egyetemes tanító-gyűlés megtartását 
még ez évben óhajtja. A tisztújításon 3 évre 
egyhangú lelkesedéssel elnökké : Kozma László, 
alelnökökké: Simon Károly és Dávid Mihály 
választattak. Az országos bizottságba az egye-
sület két képviselőjévé Lévay Imre és Kuthi 
Zsigmond választattak meg. A gyűlés kiváló 
érdemei méltatásául, a betegsége miatt vissza-
lépő elnökét: Kovács Lajos tan.-képző-int. 
igazgatót örökös tiszteletbeli elnökévé válasz-tó O 
tatta meg. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Magyary Gyula. Lapunkban a szolnoki 

tanítók sztrájkjáról (mint alaptalan híresztelés-
ről) nem volt szó s így az ön nyilatkozatának 
a közlését is fölöslegesnek tartjuk. — K. L. 
Székelyhíd. Gyűjtést, bármennyire sajnáljuk 
is a szerencsétlen családot, mi lapunkban nem 
indíthatunk meg. — S. J. Uj-Sopot. A községi 
iskolaszéki utasítás a volt határőrvidéki terü-
leten levő népiskolákra nem vonatkozik s 
azokra újabb intézkedésig érvényben marad az 
1877 ok'.óber 16.-án kiadott Szabályrendelet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanfelügyelők iskolalátogatása. 

Wlassics minister tudvalevőleg elrendelte — 
irja a Magyar Nemzet —, hogy a királyi tan-
felügyelők az iskolalátogatásokat lehetőleg a 
helyi hatóságok, tehát az iskolai gondnokságok 
és iskolaszékek, illetve azok elnökeinek jelen-
létében teljesítsék és meghagyta, hogy látoga-
tásukról nyomban a helyszínén a minister 
által kiadott minta szerint jegyzőkönyvet vegye-
nek föl. Az ország erdélyi részeiben levő ág. 
hitv. ev. egyház országos konzisztóriuma ebben 
a rendelkezésben egy konkrét esetből kifolyó-
lag sérelmet látott, mert szerinte a királyi 
tanfelügyelők azzal, hogy a hitközségi iskola-
széki elnökök az iskolalátogatási jegyzőkönyve-
ket aláírják, a felekezeti iskolákkal szemben 
közvetlenül rendelkezési jogkörrel vannak föl^ 
ruházva. A konzisztórium panasza ügyében 
most döntött a minister 74.0-10. számú elvi 
jelentőségű határozatával. Ebben ugyanis ki-
jelenti, hogy a konzisztórium fölfogása merő-
ben téves, mert a királyi tanfelügyelők által 
fölvétetni rendelt jegyzőkönyv egyáltalán nem 
sérti a hitfelekezeteknek törvénynyel biztosított 
iskolai önkormányzatát. Itt említjük meg, hogy 
a tanfelügyelők iskolalátogatásai a múlthoz 
képest rohamosan emelkedtek; az 1900 —1901. 
iskolai évben ugyanis a tanfelügyelők 8353 
iskolát és 16.490 osztályt látogattak meg és 
6125 napot fordítottak erre a czélra; a mult 
tanévben pedig 9026 iskolát, 17.667 osz'ályt 
és 36.662 napot töltöttek az iskolákban. 

— Az Eötvös-alap köréből . A „Szepesi 
Tanítóegyesület", mely 1899. évi közgyűlésé-
ben határozta el, hogy a „Ferencz József 
Tanítók Házában" szobaalapítványt létesít s 
azóta zajtalanul, de annál serényebben fára-
dozott alapítványa összegyűjtésében, most tel-
jesen befizette 4000 koronás alapítványát az 
„Eötvös-alap" pénztárába s alapító levelében 
kikötötte, hogy az alapítvány „Szepesi Tanító-
egyesület Dobó Adolf szobája" név alatt kezel-
tessék. Szepesi kartársaink egyesületök érdemes 
és minden jó és szép ügy iránt lelkesedő 
elnökéről nevezték el szobájukat a Tanítók 
Házában. — A Szabolcsvármegyei Tanítóegye-
sület a Tanítók Házában létesítendő 4000 K. 
alapítványának 1902. évi részletéül folyó hó 
2.-án 200 koronát fizetett be az „Eötvös-alap" 
pénztárába. — A február 2.-i Eötvös-ünnepen, 
mely ezúttal is a M. T. Akadémia I. emeleti 

I termében fog megtartatni, az emlékbeszédet 



1 4 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 1. SZÁ3I. 

dr. Mahay Béla vallás- és közoktatásügyi 
ministeri osztálytanácsos fogja mondani. — 
Schmidt Albin, az „Eötvös - alap" érdemes 
pénztárosa, mint őszinte részvéttel értesülünk, 
megrendült egészségi állapota miatt, lemondott 
az Eötvös - alapnál eddig viselt pénztárosi 
állásáról. Schmidt Albin november és deczember 
havát Meránban töltötte s jóllehet onnét 
örvendetesen javult állapotban érkezett vissza, 
orvosa még egy időre teljes pihenést ajánlott 
neki. Az „Eötvös-alap" elnöksége mindent 
elkövetett, hogy Schmidt Albin igazgatót a 
pénztárosi tisztség további megtartására birja, de 
az orvosi tilalommal szemben eredménytelenül. 
A február 2.-i közgyűlésnek tehát új pénz-
tárost kell választania. — Az Eötvös-alap 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága folyó hó 22.-én 
délután 5 órakor a Ferencz József Tanítók 
Házában gyűlést tart. 

— Tanítói jubi leum. Fertő-Szt.-Miklóson 
szépen ülték meg Szalay István főtanító 
jubileumát, a kinek Amerikába kivándorolt 
szt.-miklósi lakosok, volt tanítványai, nehéz 
aranyóra, aranyláncz, selyemláncz amethyst 
bijouval, aranytoll és egy finom berakott 
munkájú faszekrénykéből álló ajándékot küld-
tek 40 éves kántortanítói jubileumára. 400-an 
fölül irták be nevüket a mellékelt zöldkötésü 
emlékalbumba. Forró hála, ragaszkodás, lángoló 
hazaszeretet csillog ki az album előszavának 
minden sorából. Megindító a kérges tenyerű 
munkások (valamennyi az) nemes érzése, gondol-
kozása. Messze idegen fonnyasztó légköre, élet-
veszélyekkel küzködő tövises munkás pálya, 
éjjel nappal fülükbe zsongd, szemük előtt le-
játszódó reális amerikai világ ezernyi példája 
sem tépi szét a köteléket hazájukhoz. Idegen 
tűzhelyen is ápolják, élesztgetik a hazaszeretet 
boldogító tüzét és nem feledkeznek meg arról, 
ki, bár mostoha ellátású hivatalában maga 
sem vetheti rózsával ágyát, tanította, nevelte 
őket tiszta, becsületes józan életével, hivatala 
lelkiismeretes betöltésével, vértanúságra kész 
hazaszeretetével, mély vallásosságával vetette 
szivükbe a nemes magot, öntözgette, féltő 
aggódással gondozta a kisarjadzott csemetét. 
Boldog a ki ily gyönyörű gyümölcsöt szakíthat 
az általa ültetett gyönyörű fáról ! Az átadás 
díszgyűlésen történt. Rendkívüli sokaság gyűlt 
össze, hisz a 4000 lakójú Szt.-Miklósban majd 
mindenkinek van testvére, atyafia künn. Az 
iskola terme szűk volt, folyosókon, udvaron, 
utczán zajlott, hullámzott a tömeg. Módly 
Józ-:ef plébános nyitotta meg a gyűlést, lelkes 

szavakkal méltatván az ünnepelt tanító érde-
mét. Fölzendült erre Kölcsey hymnusza. Utána 
Guzmits Gusztáv jegyző üdvözlő beszéde követ-
kezett. Varga Lajos bíró köszöntése után két 
fehér-ruhás lányka adta át a remek ajándékot 
az ünnepeltnek. Szalay István főtanító meg-
hatott szavakban fejezte ki háláját. 

— Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói 
Segélyegyesület) f. évi február hó 2.-án délután 
6 órakor Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia kistermében a báró Eötvös József 
halálának évfordulója alkalmával rendezendő 
emlékünnepély után az alapszabályok 55. §-a 
értelmében közgyűlést tart, melyre jótékony 
intézményünk minden tagját ez úton tiszte-
lettel meghívjuk. Budapesten, 1903 január 
15.-én. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkár jelentése. 3. Pénztáros jelentése. 
4. Költségvetés tárgyalása. 5. Ferencz József 
Tanítók Háza számadása és költségvetése. 
6. A jótéteményekre szóló pályázatok kihirde-
tése. 7. Pénztáros választása. 8. Indítványok. 
Ujváry Béla, elnök. Kapy Rezső, titkár. 

— Kül fö ld i h i rek . A hesseni tanítóegylet-
ben Péter, casseli rektor, előadta, hogy az 
egylet tűzbiztosító osztályának vagyona 
68,684*68 márka. A ^temetkezési alapról 
Schlitzberger (Cassel) szólt : 27 esetben egyen-
ként 350 márkát fizetett ki, tagilletményekben 
12,098-47 márka és kamatok fejében 4,759*82 
márkát vett be. A vagyon 8,197*44 márkával 
gyarapodott és jelenleg 143,411'79 márkára 
rúg. A tűzbiztosító osztálynak 2086, a temet-
kezési osztálynak 1331 tagja van. A segély-
egyletről Martin (Cassel) beszélt: Segélypénzül 
28,090 márkát osztott ki a pénztár, még 
pedig 30, 50, 90 és 120 márka összegben. A 
tagok illetményei (díjai) — 3, 5, 10 és 20 
márka — összesen 27,288 50 márkára rúgtak, 
a rendkívüli bevételek: 14,237 57 márka; a 
tőkéhez 20,251'96 márkát csatoltak, úgy hogy 
ennek jelenlegi törzsvagyona 224,790*79 m. — 
A német papirkereskedők egyesülete panasz-
szal járult a porosz kir. közoktatásügyi minister 
elé, hogy sok tanító a Pestalozzi-egylet iró-
füzeteit vagy meghatározott szállítók füzeteit 
előnyben részesíti. Mire a minister a következő 
rendeletben válaszolt: Folyó évi április hó 
28. folyamodványára értesítem a Német Papir 
Egyesület elnökségét, hogy a népiskolákban 
való tanítási és tanulási szereknek eladására 
eddigelé az 1893. évi junius 3., az 1894 május 

7. és az 1897 márczius hó 10. kelt rendeletek 
érvényesek. Jövőben is ezek maradnak mérték-
adók. Hogy azonban az egyszerű író- és rajz-
füzetek elárusításánál fölmerülő bajokat teljesen 
elhárítsam, a mai napon kiadott rendelettel 
intézkedem, hogy az iskolafelügyelő hatóságok 
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nyomatékosan lépjenek föl a bajok megszün-
tetésére. Továbbá közrebocsátok az iskola-
hatóságok számára normalhatározatokat a 
nevezett füzetek mineműségéről. Olyan füzetek, 
melyek ezen határozmánvoknak megfelelnek 
és melyeknek anyaga és kivitele kifogástalan, 
az iskolákban használhatók, tekintet nélkül arra, 
hogy honnan szerezték be. — Francziaország-
ban 3,184.000 frankot vett föl a minister a 
tanítói fizetések emelésére. Ezen összeggel 
azonban csak a nem állandósított és az utolsó 
fizetési fokozatban levő tanítók, kiknek száma 
40,000, kapnak egyenkint 100 frankkal többet. 
A többi tanítók fizetésének emelésére nézve 
még folynak a tárgyalások a ministeriumok-
ban. (1902 nov. 30). 

— Pályatételek. A „Somogymegyei Ált. 
Tanítóegyesület" választmánya a következő 
pályatétel megírására hirdet pályázatot: „Mit 
tehet a tanító a gazdasági ismétlő-iskola nép-
szerűsítése érdekében?" A pályadíj 50 korona. 
Az idegen kézzel írott, kettős borítékba zárt 
s jeligés levéllel ellátott pályamunkák Kapos-
várra, Cságoly József egyesületi elnökhöz kül-
dendők. A pályaművek beküldési határideje 
1903 junius 30. Csak az az egyesületi tag 
pályázhat, a ki tagsági kötelezettségének eleget 
tett. Kaposvárott, 1903 január 6. A választ-
mány megbízásából : Lengyák István, e. fő-
jegyző. — A „Budapesti Tanítótestület" a 
köv. kérdések helyes megoldására pályázatot 
hirdet: 1. Indokolt-e a magyar tanítók körei-
ben megindult mozgalom a fonomimikai és a 
vele rokon olvasá-i módszereknek általános 
meghonosítása tárgyában ? 2. Tanácsos-e az 
olvasás tanítását az eddiginél gyorsabb tempó-
ban vezetni ? 3. Előnyben vagy hátrányban 
áll-e az irva-olvasási módszer a fonomimikai 
és a vele rokon módszerekkel? A pályadíj 
150 korona. Pályázhatnak rá nemcsak a Buda-
pesti Tanítótestület tagjai, de hazánk bármely 
vidékén működő tanító. Pályázónak modern 
irányban kell kutatnia és az új eszmék iránt 
táplált minden lelkesedése mellett józan látó-
képességét meg kell tudni őriznie. Csakis 
olyan pályamunkának adjuk ki a díjat és az 
elismerés koszorúját, a mely józan tanácsokat 
tud adni a tanítóságnak, hogy az irva-olvasás 
kérdésében mihez tartsa magát. A pályamun-
kák beküldésének határideje 1903.évi szeptember 
hó elseje ; a kéziratokat Trájtler Károly elnök 
czímére (II. ker. Margit-körút 21.) kell küldeni. 

— A M. T. Orsz. Bizottsága folyó hó 1.-én 
megjelent Hivatalos Értesitöjében az elnökség 
fölhívja a tanítóegyesületeket és testületeket: 
nyilatkoztassák ki f. hó 31.-ig, hogy óhajtják-e 
a folyó évben a VI. egyetemes tanítógyülés 
egybehivását s ha igen : nyilatkozzanak a tárgy- 1 

sorozatról is. Az Orsz. Bizottságba új tagul 
belépett a „Hunyadmegyei Alt. Tanítóegye-
sület", melynek elnöke Brózsik Pál, tagjainak 
száma pedig 194. — A Magyar Tanítók Nap-
táráról a „Hivatalos Értesítő" a következő 
ismertetést közli : „ A Majyar Tanítók Naptára 
az 1903. évre, az eddigi évfolyamokhoz hasonló 
gazdag tartalommal megjelent. Első czikke : 
Péterfy Sándor emlékiratainak egy része, mely 
bizonyára minden magyar tanítót érdekelni 
fog. Utána következik Hugó Viktor, a nagy 
franczia költő egyik legszebb és szavalásra 
kiválóan alkalmas költeménye, Ujváry Béla 
fordításában, majd egy névtelen, nagyérdekű 
czikk Hilász Ferencz „Állami népoktatás" cz. 
korszakos munkájáról. Gál István „Anyám 
sírjánál" cz. hangulatos verse után dr. Bárczy 
István székesfővárosi iskolaügyi tanácsnok 
van bemutatva képben és életrajzban ; egy, 
ugyancsak a szerkesztő által hollandból for-
dított vers után, György Aladár ír érdekes 
dolgokat „Legújabb népszámlálásunk és a 
tanítók" czímmel, melyet t. kartársaink bizo-
nyára szintén nagy érdeklődéssel fognak olvasni. 
Dr. Makay Béla, a közoktatásügyi ministerium 
VI. ügyosztályának új osztálytanácsosa is be 
van mutatva képben és életrajzban ; Walter 
György „Aratáskor" czímű verse után Szenyéri 
István érdekes hosszabb elbeszélése, Káth 
József verse, Meszlényi Zoltánnak a „tanítók 
életbiztosításáról" írt czikke és Réoffy S. 
László művelődéstörténeti rajza következik. 
Az év eseményeit 9 szép kép illusztrálja, majd 
következik Kriványi-Passuth Ödön ismertetése 
„a gyakorlati tanítás két könyvéről" s végül 
— a minek a tanítók gyakorlati hasznát is 
vehetik — a „Tanítók Tanácsadója", mely 
ezúttal a tanítói közéletben előforduló főbb 
iratmintákat tartalmazza. A ki tehát akár a 
nyugdíjintézetbe való fölvételért, akár korpót-
lékért, akár nyugdíjazásért s így t. folyamodik, 
kész folyamodvány-mintákat találhat a taní-
tóság 1903. évi naptárában, mely tudvalevőleg 
az Eötvös-alapra jövedelmez. Melegen aján'juk 
minden tanítónak a „ Magyar Tanítók Nap-
tárát", melyet az Athenaeum kiadóhivatala 
(VII., Kerepesi-út 54. sz.) 80 fillérért bér-
mentve küld meg bárkinek. Mivel naptár úgyis 
kell minden házba, vegyék meg t. kartársaink 
azt, mely tanítóknak a vidéki középiskolákon 
tanuló fiai ösztöndíj-alapjára jövedelmez." 

— A Magyar Nyelvőr utóbbi száma közli 
a föltett kérdésekre érkezett válaszokat s 
ezúttal újra a következő kérdéseket intézi a 
nemzeti nyelvet kedvelő közönséghez : 1. Ikes 
igék. Hogy mondja az iskolázatlan nép : dógoz-
hat v. dógozhatik, vesződhet v. vesződhetik, 

I alkudhat v. aJkudhatik? — Hogy mondják a 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4. SZÁM. 

föltétes mód 3. személyét : (lúgozna v. dógoznék, 
dógozhatna v. dógozhatnék stb ? — Mondják-e : 
azt mondta, ne alkudjam, fürdödjem, dógozzam? 
2. Mondják-e valahol: azt is sem láttam, én is 
sem voltam ott ehelyett : azt sem láttam, én 
sem voltam o t t ? 3. Hol mondják: mitől jó 
valami orvosság, szemtől jó stb ? 4. Minő 
kifejezésekkel különböztetik meg a lovak s 
egyéb állatoknak szinét ? (pej, deres, daruszőrií, 
rőke stb.) 5. Ehelyett : ,hogy ne mennék el ?' — 
hol mondják így: hogy el ne mennék? hogy 
föl nem kelt volna ? és : hogyhogy fölkelt 
volna? stb. 6. Erdélyben melyik a szokottabb 
kifejezésmód : el kell hogy menjen vagy pedig 
el kell menjen? 7. Hol mondják: fölzárni, 
kizárni az ajtót e h. kinyitni ? 8. Hol hasz-
nálják mind helyett az egész szót ? pl. Az 
egész gyerekek kiszaladtak. Kimentek az egész. 
Az egész fákat kivágták (e h. mind a fákat). 
9. Hogy mondja a nép : legyen olyan jó, 
legyen olyan szíves, jöjjön be, vagy pedig csak 
az olyan nélkül : legyen szives, jöjjön be ? 
10. Hol és minő értelemben mondják a követ-
kező szókat : bakonya, egylceség (egy-gyermekes 
rendszer ?), értés, éved (puhul ?), gulacs, gulács, 
gulac, gyurma, gyurmat, gyurmatag, liadra, 
hadara, hadrász, intibe, ive (a. m. oda v. 
odább ?), kádogni, lepezni, lepező, lepeszteni, 
merettyii (több kútágas együtt nagyobb itató ?), 
naplik, nyújó-hely (temető?), ösztöke (szűr?), 
siige, süges, sügély, szévedezik, szívedezik, tap 
v. top (tapló), túlság, túlságos, záh? A feleleteket 
a Magyar Nyelvőr szerkesztőségéhez kell ezí-
mezni, minden választ külön nyolczadívre írva. 

— Rövid liirek. Kitüntetés. Számot d Ignácz, 
az esztergomi óvónőképző-intézet igazgatója, a 
lelkészkedés, a nevelés és a kisdedóvás iro-
dalma terén kifejtett munkásságáért pápai t. 
káplánná neveztetett ki ; a magyar kath. taní-
tók római zarándoklata ügyében tanúsított 
fáradozásáért pedig a „Pro Ecclesia et Pont i-
fice" érdemkeresztet kapta. — A csáktornyai 
állami tanítóképző-intézet a jövő tanévben 
ünnepeli meg fönnállásának negyedszázados év-
fordulóját. Az ünnepély előkészítése és sikere 
érdekében fölkérem a csáktornyai tanítóképző-
intézetben tanult szeretett volt növendékeimet : 
legyenek szívesek levelező lapon mielőbb tudatni 
velem mostani működési helyüket, állásukat, 
czímüket. Csáktornya, 1903 január 7. Margitai 
József igazgató. — Gyógytanfolyam dadogók 
számára. Dadogók és egyéb beszédhibában 
szenvedők számára az állam állandó rendelő 
és gyógyintézetet tart fön, melyben 5 hónapos 
gyógytanfolyamokon mindennemű beszédhibások 
nyernek fölvételt. Ilyen 5 hóra terjedő tan-
folyam kezdődik f. é. január hó 15 én, a 
melyre korkülönbség nélkül vétetnek föl gyó-

gyulást keresők. A tandíj az egész kezelési 
időre, mely több tanfolyamra is terjedhet, 
60 korona, mely szegényeknek elengedtetik. 
Jelentkezhetni naponta 12—l-ig a tanfolyam 
vezetőségénél VIII., Mosonyi-utcza 8. sz. alatt. — 
Réztolli kérése. Az élet kemény kényszerítése 
folytán a „Tanügyi Tárczák"-at tetemesen 
megbővítve, új kiadásban akarja megjelentetni 
Réztolli márezius l - r e . Kéri azokat, a kikhez 
deczemberben eljutott felhívó levele, hogy 
rendeléseiket január végéig okvetlen tegyék 
meg, mert nagyon szükséges tudni azt, hogy hány 
példány nyomassék a munkából. A ki szereti 
Réztollit és támogatni akarja, az ne késsék egy 
perczig sem, rendeljen azonnal. A könyv ára 
2 korona lesz, s ezt majd a megjelenéskor kell 
beküldeni Zalaegerszegre Nóvák Mihály nevére. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Szentkereszty Tivadar (Csorvás) 1 kor. ; 
Kremán Sámuel (Kun-Madaras) 40 fill.; Sipos 
Andor, Makó (két részesjegyére) 12 kor. ; Bielek 
Kamilla, Kiszucza-Ujhely (részesjegyére 3. rész-
let) 10 kor. ; Papp József, Nyir-Béltek (tag-
sági díj) 3 kor. ; Kögl Mari, Korpona (t. d.) 
3 kor. ; Kántor Ferencz, Riesa (t. d.) 3 kor. ; 
Ozv. Vámos Imréné, Újbánya (t. d.) 3 kor. : 
Ádámfy V. Pál, Czinkota (t. d.) 3 kor. ; Deák 
Lajos kir. tanf., Maros-Vásárhely (az állam-
vasutak igazgatóságától visszatérített fölösleget 
a pár fillérenkénti kiosztás helyett alapunk 
javára) 5 kor. — 2. Tanítók Házára : Markovits 
Kornélia, Magyar- Pécska 3 kor. ; Hellerné-
Mautner, Magyar-JPécska 3 kor. ; Kögl Mari, 
Korpona, 2 kor. Átadtuk az alap pénztárosá-
nak, a ki nyugtatványt küld róla. 

— Halálozás. Losonczi Nagy Vincze, a 
szatmári róm. kath. fiu-népiskola és a kir. 
kath. tanítóképezde egykori igazgatója, 88-éves 
korában csendesen elhunyt Szatmáron. A bol-
dogult élete a _ tevékenységnek szakadatlan 
folyamata volt. Érdemei, melyeket a nevelésügy 
terén szerzett, el nem évülök. Mint tanító 
kezdte működését Szatmáron 1845-ben, később 
képezdei tanár le t t ; utóbb igazgatója lett 
mindkét kath, intézetnek. 1875-ben lépett a jól 
megérdemelt nyugdíjba. Áldás emlékére! 

Tarta lom. Teendőnk a tanügy és a magunk érde-
kében. Vaday József. — A vallás- és közoktatásügyi 
költségvetés. — Kisegítő iskolák. Schón József. — 
Eötvös-alap — Tanítók Háza. Kozma László. — 
Néhány szó a társadalmi pedagógiáról. Zsoldos 
Károly. — Yan-e szabad akarat? Szentgyörgyi Lajos. — 
A mértékjelekről. Bournáz János. — Szünóra . A 
csoda-gyermekek. Verner Jenő. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

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

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
i»tézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
kézségi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA TÉR 3. 

Kéziratokat nem aclvnilc vissza. 

Népiskolai anyakönyvek. 
Az élet különböző eseményeinek 

följegyzése a születés kezdetétől a 
halálig már a régi népeknél is szokás-
ban volt ; rómaiak, görögök vezettek 
ilyen jegyzékeket. 

A haladó kor behozta a kötelező 
anyakönyvvezetést, szabályozta törvény-
nyel ezek vezetését, újabban a századok 
óta az egyház által teljesített ezen 
munkát polgári hatóságra bizta. 

Nemcsak a születés, házasság és el-
halás, de az egyén művelődési viszo-
nyaira vonatkozó följegyzés is nagy-
fontosságú az egyénre nézve. Ez a 
kérdés, t. i. a művelődési viszonyoknak 
az egyes egyénekre vonatkozó följegy-
zése minálunk magyaroknál magyar 
nemzeti szempontból is fontos jelentő-
ségű, eltekintve attól az igazán fontos 
életszükségtől, hogy nemcsak a vasúti 
őrtől, de minden más alantasabb foglal-
kozásban levő egyéntől állam, társu-
latok és egyesek megkívánják a nép-
iskola elvégzésének igazolását. 

Szerzett tapasztalataim alapján állí-
tom, hogy alsóbb állásért folyamodó, 
a népiskolai tanfolyamot végzett egyé-
nek egy nagy és tekintélyes %-a nem 
tudja igazolni az iskola elvégzését 
hiteles bizonyítványnyal, csak azért, 
mert ilyet még sok helyen ma sem 

vezetnek, vagy ha ezt teszik is, annak 
megőrzéséről nem gondoskodnak. 

Fájdalom, a népoktatási törvény végre-
hajtásának hiányossága az is, hogy az 
ott előírt naplókat nem vezetik pon-
tosan s annak megőrzéséről nem gon-
doskodnak s így esik meg nap-nap után 
az az eset, hogy az az ifjú, a ki a nép-
iskolai tanfolyamot 10—12 évvel ezelőtt 
végezte, csak hosszas utánjárás és volt 
tanulótársai jegyzőkönyvi kihallgatása 
után kaphat népiskolai bizonyítványt, 
olyan általános alakban, melyet a 
kiadott formában sok hatóság figyelemre 
sem méltat s így a legtörekvőbb, jó 
magaviseletű egyén esik el az óhajtott 
alkalmazástól. 

A művelődés útján való haladásnak 
szép jele az már nálunk is, hogy a 
népiskola által nyújtott elemi isme-

! reteket megkívánják az egyénektől s 
éppen azért, ha az állam a születés, 
házasság és halál eseteit szigord pon-
tossággal anyakönyveli s az ilyen anya-
könyvek megőrzéséről gondoskodik, 
tegyen olyan intézkedéseket is, hogy 
az államot alkotó polgárok szellemi 
haladását igazoló adatok szintén pon-
tosan vezettessenek és megőriztessenek. 

Az állami és községi iskolák számára 
kiadott „Utasítások" foglalnak maguk-
ban ide vonatkozó rendelkezéseket ; 
már maga az az intézkedés is, hogy a 
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népiskola hat évi tanfolyamának elvég-
zését egy, e czélra szerkesztett könyvbe 
évről-évre beirják ez iskolákban, nagy 
haladás. Mégis ezen iskolákra, de a mai 
jellegű iskolákra nézve is, egy általános 
és kötelező utasítással vélem én ezt 
az ügyet rendezhetőnek s a hanyagság 
és nemtörődömségből származó esetek 
gyakori volta indított arra, hogy a 
kérdést nyilvános megvitatás tárgyává 
tegyem, az illetékes és rendelkezésre 
jogosított tényezők figyelmét erre a 
kérdésre fölhívjam s azt az indítványt 
tegyem, hogy minden iskolaföntartó 
szigorúan köteleztessék az iskolai anya-
könyvek pontos és rendes vezetésén 
kívül azok gondos megőrzésére is. 

Nem tartanám czéltalannak, ha ezek-
nek az iskolai anyakönyveknek egy-
egy másolati példánya minden iskolai 
év végén, vagy a községi elöljáróság-
nak vagy a törvényhatóság levéltárá-
nak megőrzés végett átadatnék s e 
mellett iskola-látogatások alkalmával a 
felügyeletre illetékes minden tényező 
ezen anyakönyvek rendes és pontos 
kezelésére is kiterjesztené figyelmét. 

Sokan, a kik ezt a kérdést eddig is 
az azt megillető fontossággal, pontosan 
és lelkiismeretesen kezelték, csodálkoz-
nak az én indítványomon s talán jogo-
sulatlannak is tartják fölszólalásomat, 
pedig higyjék el nekem, hogy még ma 
is számos iskolánál és iskolaföntartónál 
nincs semmi nyoma annak, melyik 
évben, ki járt és milyen eredménynyel 
tanult az iskolában s nem mondok 
valótlanságot, ha azt állítom, hogy 
nagyon sok képző-intézetben még ma 
sem hall egy szót sem a leendő tanító 
az iskolai rendtartásnak ezen ágáról. 

Én a kérdést fölvetettem teljesen 
egyéni tapasztalataim alapján, olyan 
okból, mert fájdalommal láttam, hogy 
az a 30—35-éves egyén csak azért 
esett el egy jó alkalmazástól, mert 
azonnal nem tudta igazolni a népiskola 
elvégzését, de ennek a kérdésnek szi-

gorú és a haza összes polgáraira kiter-
jesztendő egységes rendezése magyar 
nemzeti, általános művelődési szempont-
ból is igen nagyfontosságú előttem s 
érdemes arra, hogy a fölött a tanítók s 
az iskolai hatóságok is gondolkozzanak. 

(Débreczen.) Kozma László• 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanítása a szászországi népisko-

lákban. 
Pár évvel ezelőtt a kultuszminister úr meg-

bízásából mintegy kétszáz népiskolát látogattam 
meg az ország különböző vidékein. Tapasz-
talataim eredményeképen megírtam „Peda-
gógiai kalauz" czímü munkámat. Ebben a 
népiskolai tantárgyak konezentrácziójáról szólva, 
a többek közt ezt írtam : „A tanterv kere-
tében úgy állapítsa meg a népiskolai tanító a 
helyi tantervet, hogy a tanítás középpont-
jához, a magyar nyelvi oktatáshoz fűződjék az 
I. és II. osztályban a beszéd- és értelemgya-
korlat ; a többi osztályokban pedig az olvas-
mány legyen a középpont. Ez szolgáljon 
alapul a vallás - erkölcsi oktatáshoz és a 
reáliák tanításához : a természetrajz, földrajz és 
történelem oktatásához . . . 

A beszéd- és értelemgyakorlatok fejezeténél 
pedig kifogásoltam, hogy a tanító a helyett, 
hogy a tanterv szellemét megértve, öntuda-
tosan vezetné a kis gyermeket az előtte isme-
retes tárgyak vizsgáltatásával a gondolkozásra, 
a megvizsgált tárgyakon szerzett tapasztalatok 
és ezek útján ébresztett gondolatok szó- és 
mondatbeli kifejezésére és végül ismereteinek 
rendben való dbeszéltetésére : betanultat a kis 
gyermekkel gépies módra száraz, semmit-
mondó, párbészédes formába öntött üres 
fecsegéseket az iskola fölszereléséről, a tábla, 
ablak, számológép részeiről és hogy e szivet 
és észt nemesítő dolgok a serdülő gyermek 
agyából valahogy el ne párologjanak, befeje-
zésül gyarló rímekbe szedett versikékben 
betaníttatják az iikola fölszerelését. Még 
tűrhető volna, ha a gyermekek tényleg magák 
gondolkoznának mindarról, a miről a tanító 
velők beszélget és kis eszökhöz mérten adnának 
azokra feleletet. De mit tapasztalunk? Azt, 
hogy a tanítónak ilyetén megkonstruált kérdé-
sére : „Ha az óraközökben kinyitjuk az ablakot, 
mi jön be az ablakon ?" A tanuló rögtön rá-
mondja, hogy levegő, — a mint éppen a 

* Fölolvasta a szerző a M. Paed. Társ. 1902 
decz. 20-diki ülésén. 
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tanító kívánja. Ugyanily gépies módon mondják 
a tanulók az állatok részeit. Bármely állatról 
beszélget a tanító a tanulóval, első kérdése, 
miféle részei vannak az állatnak. E kér-
désre, mintha csak egy önműködő gépet húz-
nának föl, minden gondolkozás nélkül rákezdi 
a kis gyermek: fe-je, nya-ka, tör-zse, lá-ba, 
far-ka. 

Arra a konklazióra jutottam, hogy a beszéd-
es értelemgyakorlatot nem kellene külön tan-
tárgynak tekinteni, hanem a népiskolai tanterv 
követelményeinek megfelelőleg az ismeret-
szerzés, értelemfejlesztés és erkölcsnemesítés 
alapjainak megadására való kiváló — hogy 
úgy mondjam — módszernek, a mely minden 
osztályban és minden tantárgynál, a tanítás 
minden óráján, a tanító kezeügyében kell, 
hogy legyen, mert azon közvetíti a tudást és 
ismeretet. 

Jóval később, a mint a szászországi nép-
oktatásügyet tanulmányoztam, rájöttem arra, 
— nem restellem bevallani — hogy mindezzel 
tulajdonképen semmi újat sem mondtam, 
mert a szászországi népiskolai tantervben sem 
szerepel a beszéd- és értelemgyakorlat külön 
tantárgy kép en, hanem mint „Anschauungs-
unterricht" az anyanyelv keretébe illeszkedik, 
illetőleg annak egyik alsó csoportja. 

Most, hogy a kultuszminister úr megbízá-
sából a minap a helyszínén tanulmányoztam a 
szászországi népiskolákat, különös gondot 
fordítottam nemcsak e tantárgy tanításának 
megfigyelésére, hanem e tárgy egész irodal-
mának megismerésére, mert nyilvánvaló, hogy 
e tantárgy lelke a népiskolai tanításnak 
az ő nagyfontosságú hármas czéljával. 

Mielőtt ebbeli tapasztalataimról beszámolnék, 
első kötelességemnek tartom, hogy e helyről 
forró köszönetet mondjak a szászországi kultusz-
minister úrnak Seydeivitz 0 Exczellencziá-
jának és az ottani népoktatásügy vezetőjének : 
Kühne tanácsosnak, hogy tanulmányutamban 
a legnagyobb készséggel támogattak. De há-
lával tartozom dr. Prietzel drezdai, dr. Müller 
lipcsei, dr. Winkler freibergi és Schütze bant-
zeni kir. tanfelügyelő uraknak, valamint Uhlig, 
dr. Scherfnig és dr. Kiesling elemi iskolai 
igazgatóknak, a kik mindannyian valóban 
vállvetve igyekeztek azon, hogy minél gyü-
mölcsösebbé tegyék tanulmányutam. 

Tapasztalataimról a következő sorrendben 
számolok be : 

Szólni fogok először arról a harczról, a 
mely a szászországi pedagógusok között a körül 
forog, hogy milyen helyet foglaljanak el a 
beszéd- és értelemgyakorlatok (Anschauungs-
unterricht) a többi tantárgyak között, mi 
legyen az anyaga és módszere ; azután bemu-

tatom az egyes módszereket a gyakorlati 
tanításban s végül ismertetem a mi revideált 
népiskolai tantervünkhöz fűzött ú j Utasítások 
idevágó részét, hogy ítéletet alkothassunk ma-
gunknak arról, hogy ha életbe lép az ú j 
tanterv, eltaláltuk-e a helyes utat e nagyfontos-
ságú tantárgy tanításánál. 

Szászországban különösen öt zászlóvivő 
munka foglalkozik behatóan e kérdésekkel : 
Kehr-Sehlimbach (Der deutsche Unterricht 
im 1. Schuljahr), Heinemann (Handbuch für 
den Anschauungsunterricht und die Heimat-
kunde), G-rüllich (Entwürfe für den Anschauungs-
unterricht), Förster (Das erste Schuljahr) és 
Hertel (Der Unterricht in Formen als inten-
sivster Anschauungsunterricht). I r t ezeken kívül 
még Kühnél egy kitűnő munkát: „Lehrproben 
aus dem Anschauungsunterricht" czímmel. 

Mindegyik előkelő helyet jelöl ki a 
beszéd- és értelemgyakorlatok tárgyainak a 
népiskolai tantárgyak között, de nagyon meg-
oszlik a vélemény abban, hogy teljesen külön 
tárgyként szerepeljen a tanítástervben, avagy 
más tantárgy szolgálatában álljon. 

Mint különösen érdekes jelenséget említem 
meg, hogy míg Drezda város népiskoláinak 
tantervében a szászországi népiskolák részére 
kiadott tantervnek megfelelően az anyanyelv 
tanítása keretébe illeszkedik a beszéd- és 
értelemgyakorlatok (Anschauungsunterricht) tár-
gya ; addig Lipcse város népiskolái részére 
kiadott tantervben teljesen, mint különálló 
tantárgy szerepel, és nemcsak az anyanyelv 
tanításának, hanem az ú. n. Heimatkunde-nek 
is szolgálatában áll. 

A legtöbben arra hajlanak, hogy az első két 
évben az irva-olvasás tanításához, vagyis a 
normal-szavakhoz fűződjék e tárgy, de a 
nélkül, hogy önállóságából veszítene.. 

Ez így kissé homályos. Hozzá is fűződjék 
az irva-olvasás tanításához és mégse veszítsen 
önállóságából. Tudvalevő azonban, hogy immár 
csaknem az összes német népiskolákban a 
normál-szavak szerint való olvasás metódusa 
van elterjedve. E szerint a tanuló egy szóból: 
„der Hase" (a nyúl) indul ki és ebből vonja 
le analytice a betűket. Mindenesetre sokkal 
természetesebb módja az olvasás tanításának, 
mint egyes betűkből synthesis útján a szókat 
összeállítani. Hiszen csak mellesleg jegyzem 
meg, hogy mindenki tapasztalhatta azt, hogy a 
kis gyermek az Újság czíméből, miként állítja 
össze maga a betűket. Lgyanakkor bemutatja 
a tanító az állatnak vagy az illető tárgynak a 
képét is. Ezzel aztán már nemcsak az olvasás 
tanításáról van szó, hanem egyúttal a beszéd-
és értelemgyakorlatról is ; mert előbb meg-
ismerteti a tanító az állatot, azután annak a 

4* 
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szóképét is. Csakhogy azt vetik ellene, hogy 
az ilyesféle beszéd- értelemgyakorlatok semmit 
sem érnek, mert nincs bennök rendszer. A 
legheterogenebb tárgyak kerülnek össze. Akad-
tak azonban már pedagógusok, a kik rendszert 
hoztak ebbe is. így Förster, azután Weisskönig 
oly ABC-és könyvet állítottak egybe, a melyben 
már a normál-szavak egybeállításánál a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanítása követelte rend-
szer is figyelembe vétetett, még pedig az év-
szakok szerint csoportosítva. 

Ez az irányzat azonban nem igen tud a 
tanítóság körében tért hódítani. 

A legelkeseredettebb ellenfele azonban a 
beszéd- és értelem gyakorlatok mai rendsze-
rének Hertel. Értékes és minden izében érdekes 
munkájának legelső sorában így kiált föl egy 
pedagógussal: „Legyünk őszinték! Mi más a 
mai beszéd- s érteleingyakorlat, mint üres 
szalmacséplés, tartalomnélküli beszédgyakorlat ?" 
Két dologból áll az egész. Egy képből vagy 
kitűnőbb állatból vagy más egyéb tárgyból és 
ennek a megbeszéléséből. A tanító megmu-
tatja e tárgyakat és a tanulók azt mondják el 
róluk, a mire a tanító a figyelmüket ráirá-
nyította. A tanuló megfigyeléseit azután a 
tanító bizonyos szempontok szerint csoporto-
sítja és azokat egy egészszé földolgozza A 
legközelebbi órán azután fölépíti a hidat, 
hogy azon a másik tárgyra szépen átsétál-
hasson. Hertel szerint ily tanítást nem tűrhet 
tovább egy elfogulatlan kritikus. Már csak 
azért sem, mert a megfigyelésnél csakis a látás-
érzéket foglalkoztatja a tanító, holott az előtte 
ülő gyermek némán követeli a tanítótól, hogy 
a többi megfigyelő képességeit is foglalkoz-
tassa, hiszen eléggé mutogatja a kis gyerek a 
kezét, a melyből megérthetné, hogv nemcsak 
arra termett, hogy szépen a padra tegye, 
hanem arra, hogy azt is úgy fokozhassa, mint 
a látás érzékét. Azt senki sem vitatja, hogy a 
látás érzéke a legfontosabb érzék ; és ennek 
kifejlesztése igen szükséges, de azért a többi 
érzékek kifejlesztését sem szabad elhanyagolni. 
Továbbá csak szavakkal fejezi ki a tanuló a 
megfigyelteket. Arra, hogy azt a tárgyat, a 
miről beszélgettek, a megfigyelés alapján le is raj-
zolja, arra alig gondolnak. Innen van az, hogy 
a tanulók olyan képzetekkel dolgoznak, a 
melyek nem az övék, hanem a tanítóé és mire 
az ily kötőféken vezetett tanuló elvégezte az 
összes iskolát, kap ugyan egy papirost, de ezt 
az élet nem sokra becsüli. A magoló rendszer 
istápolója az ilyféle tanítás. Most egy üdvös 
irány indult meg : a művészi nevelés. A 
beszéd- és értelemgyakorlatok jelenlegi tanítói 
rendszerének súlyos bűne az is, hogy annyira 
romlott a tanuló Ízlése. 

Nagy hiba továbbá Hertel szerint a mai 
beszéd- és értelemgyakorlat tanítási anyagnak 
a kiszemelése. Mindig a gyermek környezete 
az irányadó. Az iskola, az udvar, a kert, a 
bútorok, a konyha stb. Vajmi kevés haszna 
van abból a gyermeknek, ha az iskola négy 
faláról, az ablaktáblák számáról, az ajtó, szék 
és az asztal részeiről beszélget vele a tanító. 
Vájjon a képzetek ily zűrzavaros halmaza 
csakugyan fejleszti az értelmet? Hát még a 
nagy anyaghalmaz, a melyet az előírt tanterv 
szerint el kell végezni? Hertel arra a konklú-
zióra jut hogy a beszéd- és értei emgyakor-
latok mai formáját teljesen el kellene dobni 
és helyette egy sokkal képzőbb tanítási formát 
vinni a népiskolába. Vagyis olyant, a mely az 
összes érzékeket egyformán foglalkoztatja. Ezt a 
tanítási formát elnevezte : Formunterricht-nek. 

Hertel kidolgozta ez új tanítási formának 
egész anyagát és módszerét. Máris vannak 
hivei. Lipcsében a 13. kerület iskolájában 
három buzgó tanító máris szép eredményt 
ért el. Alább bővebben fogom Hertel metho-
dusát ismertetni. 

Sok igazat vagdos Hertel a beszéd- és 
értelemgyakorlat rossz tanítóinak a fejéhez, de 
e tantárgy alól is erősen ráaczigálja a gyékényt. 
Különben a beszéd- és értelemgyakorlat mai 
formájának hivei sincsenek megelégedve a tan-
tárgy anyagának földolgozásával, a tanmenettel, 
így Kühnel (Lehrproben aus dem Anschauungs-
unterricht) ezt mondja : Nagy baj, hogy a 
tanítók szorosan ragaszkodnak a sémákhoz. 
A növényeknél elkezdik a gyökérnél és sorra 
veszik a szárat, a leveleket, a virágzatot, a 
gyümölcsöt, a hasznot, a kárt és végül a tárgy 
poétikus részét. Az állatnál ez a sorrend : Név, 
osztály, fej, nyak, törzs, végtagok, lakóhely, 
tulajdonságok stb. 

Kühnel is elitéli ezt a tanításmenetet éppen 
azért, mert séma szerint halad. A kis gyer-
mek előtt teljesen közömbös, vájjon az ibo-
lyának ilyen vagy olyan gyökere van, hogy a 
nyúl feje ilyen vagy amolyan kerek, vagy hogy 
a nap égitest és a kés evőeszköz. Sokkal 
jobban örülnek az ibolya illatának és szinének, 
megbámulják a nyúl fürgeségét, a nap fényét 
és inkább vágnak egyet a késsel. Ezekből 
levonható a tanulság, hogy a gyermek azt 
kivánja, hogy a beszéd- és értelemgyakorlat 
tanításának kiinduló pontja az ő érdeklődé-
sének megfelelően irányíttassék és hogy meg-
kíméltessék puszta, száraz leírásoktól ; e helyett 
életet és újra életet nyújtson a tanulónak. Ezért 
csak kifelé a kis gyermekkel a szabadba! 
A maga valójában szemlélje a természetet! 

Teljes igazat adunk Kühnelnek. Akár külön 
tantárgy a b.- és ért.-gy., akár más tárgygyai 
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kapcsolatos, solia sem szabad szem elől tévesz-
teni, bogy e tárgy tanításánál a cselekvé-, a 
mozgás az élet az irányadó. Éppen ezért éppúgy 
át kell gyúrnunk a b.- és ért.-gy. számára készült 
szemléltető-képeinket, mint az a történeti szem-
léltető-képekkel történt. Minden egyes kép 
életet leheljen és ne leírást. Ily képek nélkül 
— ba a tanuló a szabadba nem mehet — a 
b.- és ért.-gy. tanítása meddő munka. 

Akármerre jártam a szászországi népiskolák-
ban mindenütt mesterekre bukkantam. Ezeknek 
a tanítóknak a kezében valóban megelevenedik 
még a holt anyag is. 

Különösen négy iskolát emlitek ezúttal meg, 
a melyeknél nagy él/ezettel hallgattam végig 
a b.- és ért.-gy. egyes tanítási fokozatait. Az 
egyik a drezdai 53 tanítóval és csak egy igaz-
gatóval bíró pohlandsírassei el. népiskola; a 
másik a plaueni tanítóképzővel kapcsolatos 
gyakorló iskola, a harmadik a lipcsei második 
felső polgári iskola és a negyedik ugyancsak 
a lipcsei 13. elemi népiskola, a hol a felsőbb 
iskolai hatóság engedélyével az „Anschaungs-
unterricht" helyett a már előbb említettem 
újfajta „Formunterricht" metódusát figyeltem 
meg. Mindegyik kitűnő iskola, hiszen czélom 
volt a legjobbat látni. 

A drezdai népiskolákban pontosan betartják 
a népiskolai tantervben előirt fokozatokat. Itt, a 
mint már említettem, az „Anschauungsunterricht" 
az anyanyelv-tanítás szolgálatában áll. Az anya-
nyelv anyaga kiterjed a beszédre, az olvasásra 
és az irásra. A beszédhez fűződik a szemlél-
tetés, a kikérdezés-felmondás és a beszéd-
gyakorlat. Az olvasáshoz fűződik az irodalom ; 
az íráshoz pedig a helyesirás, nyelvtanítás, 
stilus. Az „Anschauungsunterricht" czélja a 
gondolkozás, értelemfejlesztés, önálló meg-
figyelés és a megfigyelteknek világos, rövid 
mondatokban való összefoglalása, a beszédbeli 
képesség megszerzése és a kedély nemesítése. 
Az első (VIII.) osztályban heti 4 óra. Egy-
egy óra 40 perez. Az anyag az évszakokhoz 
alkalmazkodik. A tanterv figyelmezteti a taní-
tókat, hogy ne törekedjenek a sokra, a sok-
félére, hanem csak annyira, a mennyit ala-
posan megbeszélhetnek a kis gyermekkel. 
Tájékoztatóul megjelöli a legszükségesebb tanu-
lási anyagot, de a tanítót nem köti meg. így 
pl. a téli időszakra a következőket ajánlja: A 
lakóház. A kutya. A macska. Az óra. A víz. 
Az emberi test részei. Ezek közül négy az 
olvasmányhoz fűződik. A könnyű szemléltető-
képeket a gyerekkel le is rajzoltatják. 

A pohlandstrassei népiskolában látogatásom 
alkalmával az igazgató a következőkép állította 
egybe a fokozatokat. Természetesen az anya-
nyelv tanítása volt az irányadó. 

Az I. (VIII.) osztályban (lányok) : a falu 
piaczárói volt szó (Anschauungsunterricht). 
Tanító : Eitner. 

A H. (VII.) osztályban heti 3 óra (fiúk): 
A házépítést tárgyalták. Tanító: Mauersberger. 
Az óra végén 3 mondatot emelt ki a tanulók-
kal. Egy puszta tőmondatot, azután ugyanezt 
a mondatot bővítette egy bővítmény nyel és 
végül 2 bővítménynyel. E három mondatot 
különösen megjegyeztette a tanulókkal. 

A III. (VI.) osztályban heti 4 óra (leányok) : 
A fecske költözködéséről volt szó, a melyet 
a tanítónő vezetése mellett a szabadban meg-
figyeltek a növendékek és ezzel kapcsolatban 
szinte észrevétlenül a grammatikából a jelzőt 
tárgyalta. Tanítónő : Brückner. 

Az Y. (IV.) osztályban (heti 2 óra) Pessler 
tanító „Reuter Kari" czímű olvasmányt a 
Herbart-féle szellemben tárgyalta. 

A YI. (ül.) osztályban (fiúk) heti 2 óra: 
Der sterbende Löwe cz. olvasmányból szó-
csoportokat állított egybe Wapler tanító. 
Megjegyzem, hogy minden osztály számára 
meg vannak állapítva e szócsoportok, a melye-
ket minden tanulónak tanulnia kell. 

A VII. (II.) osztályban heti 2 óra : már német 
irodalmat tanított Gademann tanító és éppen 
„der Sauger-t" tárgyalták. Meglepett a tanulók 
irodalomtörténeti biztos és széleskörű tudása. 

A plaueni tanítóképző gyakorló iskolájában 
csupán az „ Anschauungsunterrichte^ figyeltem 
meg. A tanító a normal- szavakhoz fűzi a 
beszéd- és értelemgyakorlatokat. De a tanterv 
követelményének megfelelően megtartja az 
előirt rendszert is. Ottlétemkor „Der Hase" 
volt a normal-szó. A tanulás lefolyása ez volt : 
A Leutemann-féle k$pek közül bemutatta azt, 
a melyiken 3 nyúl a káposztásföldön van. 
„Nézzetek ide, mit hoztam nektek ! Mond-
játok? Ez nyúl! Nézzétek hogy tud ugrani. 
Látott már valaki közületek a szabadban 
nyulat ugrani ? Hol ? Az is így ugrott ? Mikor 
ülnek szépen, nyugodtan a helyükön és mikor 
ugranak ? Hát aztán miért félnek a vadásztól ? 
Talán tőled is felnek ? Mit gondolsz, honnan 
tudja a nyulacska, hogy valaki a közelében 
van? Ugy-e ő is lát, hall, mint a többi állat? 
Nézzétek csak a szemét, minő nagy, de azért 
mégsem lát élesen, de annál jobban hall. 
Micsoda fülei vannak ? A vadász kanálnak 
nevezi. Ugyan miért? Néha kihegyezi a fülét, 
föláll a hátsólábára és körülnéz. Hogy mond-
játok ezt ? (Oer Hase macht Männchen.) Ezt 
aztán karban is mondják. Ha azatán messziről 
lát egy embert és hallja a kutya csaholását, 
ugyan mit sejt mindjárt a nyulacska? Mit 
csinál ilyenkor gyorsan a nyúl? Hova fu t? 
De ki találja meg hamarosan? 
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íme egy kis egész ! Ebből a tanító most 
3—4 mondatot állít egybe a gyerekekkel és 
azokat többször elmondatja. A jövő órán 
ismét folytatja és megint elvégez egy kis egé-
szet, végül röviden összefoglaltatja a nyúlról 
tanultakat. 

Az ilyen tanításról még Hertel sem mond-
hatja, hogy üres fecsegés. Az egész tanítás 
csupa élet, csupa mozgás. 

Egészen elüt a drezdai népiskolai tanter »tői 
a lipcsei, a mennyiben a mint 'Bár említettem 
itt az An-ch.-u. teljesen külön tantárgy s 
semmi tekintettel sincs az irás-olvasásra. A 
normálszavakat csak annyiban beszéli meg a 
tanító a tanulókkal, a mennyire éppen a meg-
értésre szükséges. A legalsó osztályban 4-szer 
hetenkint V2 — 3A órát szánnak e tárgyra. A 
második (VII.) osztályban a tanmenet általá-
ban az olvasókönyvhöz fűződik, abból meríti 
a beszédgyakorlatokhoz a tárgyat, a mely 
olvasókönyv természetesen az évszakok szerint 
van berendezve. Itt is 4-szer hetenkint 3A órát 
fordítanak a beszélgetésre. 

A harmadik (VI.) osztályban már a Heimat-
kunde (heti 3 ó.) kezdődik. Czélja a város és 
környékének megismerése, reálismeretek gyűj-
tése. A város és környékének földrajza, tör-
ténelme, természetrajza tartoznak ide. Ugyan-
csak ide tartoznak a természettani tünemények 
megfigyelése és a mérés is. Eleven tanítást 
hallottam Lipcsében e tárgyból Thim és 
Dr. Bietsch tanítóktól. Az egyik éppen Lipcse 
tereit ismertette. A táblára lerajzolta annak a 
városnegyednek a térképét, a hol az iskola 
volt és egy csomó szines krétával jelölte meg 
a folyót, hidat, vonatot stb. Az iskolához közel 
volt a lipcsei régi szinház. Miféle gyönyörű 
históriai beszélgetést folytatott erről a gyerekek-
kel! Dr. Bietsch pedig tömérdek magakészí-
tette apparatussal folytatott beszélgetést a 
talajvízről. Ezt már magam is megsokaltam. 
Annyira részletekbe bocsátkozott. 

Ehhez kapcsolódik azután a negyedik osztály-
ban (V.) a geografia, a haza földjének isme-
rete, az 5. osztályban (IV.) Németország; a 
6-ban (III.) Európa, a 7-ben (II.) a globus és 
a 8-ban (I.) a szűkebb és tágabb haza : Ipar, 
kereskedelem, közlekedés stb. 

A lipcsei 13. kerületi iskolában Dr. Riesling 
igazgató, Dittrich, Riedel és Weissenborn buzgól-
kodnak az újfajta Anschauungsunterricht az ú. n. 
Formunterricht terjesztésében. Tudom, hogy 
lesznek, a kik már jól ismerik a slöjdnél ezt 
az újfajta metódust; de éppen ez ellen tilta-
koznak az újfajta Ansch.-u. hívei, hogy ennek 
a tanításnak semmi köze sincs a slöjdhöz, a 
kézügyességhez. Ennél a metódusnál nem 
czél a kezügyesség fejlesztése, csak eszköz. 

Hertel és hívei azt állítják, hogy a „Form-
unterricht" az igazi, a kor szinvonalán álló 
Ansch.-u. Mert: 

1. Nemcsak a látás érzékét; hanem az összes 
érzékeket foglalkoztatja. 

2. A gyermek nem játszik passiv szerepet 
a tanításnál, hanem abban tevékeny részt vesz. 

3. Végül a megfigyelteket nemcsak beszéd 
útján, hanem egyéb érzékek útján is tudja 
közvetíteni. 

E tanítás fokozatai a következők : 
1. A megfigyelés az összes érzékek részt-

vételével. 
2. A megfigyelt tárgy megértése okozati 

összefüggésük alapján. 
A megfigyelést és megértést követi: 
4. A tárgynak a mennyiben lehetséges a 

kézzel való elkészítése vagyis formálása 
4. A tárgynak lerajzolása. 
5. Szóval való leírása, elmondása. 
6. A fantázia fölkeltése. 
Azt állítják, hogy ezen újfajta szemléltető 

tanítás nagy segítségére van a természetrajzi 
oktatásnak, a rajztanít ásnak, a geometriának, 
a földrajzi, történelmi és mathematikai tanítás-
nak ; vagyis az igazi élet lüktet benne. A 
tanítás anyaga : 

1. A gömb (golyó) és ehhez hasonló tárgyak. 
2. A henger és a hengerszerű tárgyak. 
3. A kúp és efféle tárgyak. 
4. Átmeneti formák. 
5. Tetszésszerinti formák. 
Segédeszközei. 
Palatábla, szivacs, rajzblock, czeruza és 

gummi. Egy formáló eszköz, azután az agya-
got helyettesítő plasztilina, vagy viasz. 

A tanítás menete ez : 
1. A hallás érzékével való megfigyelés. 
Előveszünk egy kemény és egy puha agyag-

ból készült golyót. Palatáblát. Itatós papirost. 
A gyermekek behunyják szemüket, miközben 

a tanító a katedrára leejti előbb a kemény 
agyagból készült golyót azután a pu n át. Kér-
dést intéz a tanulókhoz, mit hallottak ? Erre 
azt felelik, hogy valami kemény, nehéz anyag 
esett le, vagy puha, könnyű anyag esett le. 
Mindkettő a kemény asztalra esett, s. i. t. 
Miféle hangot hallotok? 

Ezután gurigatja a tanító a golyót. A tanulók, 
a kik még mindig behunyt szemmel ülnek 
helyükön, erre azt mondják, most nem hallot-
tunk esést, hanem gurulást. A hang hosszabb 
ideig tartott s. a. t. 

2. A tapintási érzékkel aló megfigyelés. 
A tanulók kezébe adja a tanító a golyót. 

Megérzik, hogy hideg, meleg a tárgy, nehéz, 
könnyű, azután a golyó fölületét tapogatják 
érdes-e, behorpadt-e stb. 
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3. A látás érzékével való megfigyelés 
A tanító megengedi, hogy most már ki-

nyissák a szemüket és jól megnézhessék. Az-
után szétbontja a gyerekekkel a tárgyat és 
részeiben figyelteti meg. Midőn már minden-
oldalról megismerte a tanuló a tárgyat, akkor 
kezébe adja a tanító az agyagot és magam 
láttam, mily örömmel formálja ki a gyerek 
a nélkül, hogy maga előtt látná a tárgyat. 

Ezután következik a tárgy lerajzolása. A 
rajzolás előtt azonban a tanító egy nyitott 
láda nedves homokban lenyomja az illető tár-
gyat. Ekkor megkérdezzük a gyermeket, hogy 
miféle tárgynak a lenyomata ez és feleletének 
megokolását kívánjuk. Az ily eljárás a tanulót 
finom megkülönböztetésekre szoktatja. Ezután 
elsimítjuk a homokban a lenyomatot és a tár-
gyat csak egyszerűen ráteszszük, egy tűvel 
körülpontozzuk a tárgyat ezután elviszszük és 
ki találtatjuk a tanulóval, hogy mi lehet az a 
tárgy, a mely e nyomokat hagyta itt. Ekkor 
ismét összehasonlítjuk a tárgy lenyomatát, 
annak sok nyomait egymással és végül a 
tárgygyal magával. Ekkor összekötjük a homok-
ban a nyomokat és megkapjuk a tárgy kör-
vonalát. Az összehasonlítás ismét megtörténik. 
Végül következik a rajzolás. 

Befejezi a tanítást a tanultak elmondása, 
leírása és a tárgynak különböző helyzetben 
való fekvéséből a fantázia fejlesztése. 

Bemutattam rövid vonásokban az újfajta 
Ansch.-unt. metodikát, a mint ezt a lipcsei 
13. kerületi iskolában láttam. Tartózkodom 
minden kritikától, mert ez intézetnél még 
csak most experimentálnak ezzel a metódussal. 
Annyit azonban már most is bizonyosra veszek, 
hogy a rajztanításnál okvetlenül hasznát veszik 
e metódusnak. 

Már most lássuk a revideált népiskolai tan-
tervünket és ahhoz fűzött utasításainkat, vájjon 
eltaláltuk-e a helyes utat e nagyfontosságú 
tantárgy tanításánál. 

Kövessük ezúttal is a már kijelölt sorren-
det : Miféle helyet foglal el a beszéd- és értelem-
gyakorlat tárgya a többi tantárgygyal szem-
ben ; mi a czélja, mi a módszere és mi az 
anyaga ? 

Abban a meggyőződésben vagyok, hogy az 
elnevezés helyesebb minálunk, mint a németek-
nél. Mert a szászoknál is e tárgy czélja az 
értelemfejlesztés, beszédbeli készség, gondol-
kozás erősbítés, mi felelhetne meg e czélnak 
jobban, mint a beszéd- és értelemgyakorlatok 
kife jezés ? Anschauungsunterricht ezt a czélt 
nem foglalja teljesen magában. De hiszea utó-
végre nem a szó határoz. 

Tantervünkben a beszéd- és ért elemgyakor-
lat hasonlóan a lipcseihez teljesen önálló tan-

tárgy, nincs alárendelve semmi más tantárgy-
nak, de még a keretébe sem illeszkedik más 
tantárgynak. Eltér azonban a lipcseitől abban, 
hogy míg emez megtagad minden kapcsolatot 
más tárgygyal ; addig mi igen sokféle kapcso-
latot engedünk meg. így a bestéd- és értelem-
gyakorlatok szorosabb kapcsolatban vannak az 
írás-olvasással, a rajzzal, kézimunkával, kéz-
ügyességgel és énekléssel. Továbbá a beszéd-
és értelemgyakorlat törzse sok későbbi tan-
tá gynak : néhány ásványt, több növényt és 
állatot ismertetve a természetrajznak ; az idő-
járásról beszélve a természettannak; a községet 
és ennek környékét, a határt ismertetve, az 
az égről, napról szólva a földrajznak; az el-
beszéléseket, a meséket mondva s a társas-
élet kötelességeire tanítva a történetnek s a 
polgári jogoknak és kötelességeknek ; az alako-
kat ismertetve a mértannak; az eledelekről 
szólva a gazdaság- és háztartástannak s az 
egészségtannak; folyékony, helyes beszédre 
tanítva a magyar nyelvtannak s különösebben 
a fogalmazásnak ; végül erkölcsi jóra, a magunk, 
környezetünk, mások és Isten iránt tartozó 
kötelességekre intvén, az erkölcstannal ugyan-
egy nevelő munkát teljesítenek. 

A beszéd és értelemgyakorlat czélja hazai 
viszonyainkhoz alkalmazkodik. Czélja ugyanis 
az ismeretszerzés, értelemfejlesztés, erlcölcsneme-
sítés alapjainak megadása. Nálunk nem kell 
úgy nyesegetni a dialektusokat, mint a szászok-
nak, tehát nem tűzzük oda az irodalmi nyel-
vet végső czélnak. Megelégszünk azzal, hogy 
anyagi czélnak tűzzük ki a szókincs gyarapí-
tását és a szóbeli fogalmazás (élő beszéd) 
gyakorlását. 

A beszéd- és értelemgyakorlat módszertani 
főelve az új tanításaink szerint a szemléltetés 
és cselekvés. Sohase állapodjunk meg — úgy-
mond — a puszta tárgyi megismerésnél. 
Környezetünk tárgyai a világ, az élet, a 
cselekvés, a gyermekek és felnőttek egymásra 
sokszerű hatást gyakorolnak és szoros viszony-
ban vannak a gyermek életével; ennek föl-
tárása, éreztetése, cselekvésekben való meg-
jelenítése vonzza, fejleszti, érdekli, indítja meg 
és nemesíti a gyermeket igazán. 

A föntebbiekből meggyőződhetünk, hogy 
minden ízében helyes módszert irt elő az új 
utasítás. Csakhogy a tananyag részletes föl-
sorolásánál úgy találjuk, mintha sokat markolt 
volna és így ez üdvös módszert nem lehet 
kellően alkalmazni; mert egytanítós iskolánál 
heti V2 órai tanítási idő alatt, még ha 10 
hónapos iskolázási időt is veszek, mindössze 
19 óra jut a beszéd- és értelemgyakorlatokra, 
holott valami 50 olvasmány, illetőleg meg-
beszélendő anyag van fölsorolva. Az osztatlan 
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iskola tanítójának semmi szabadságot sem enged 
a tárgy kihagyásában ; míg a két- és több-
tanítós iskola ezen az alapon bővítheti az 
anyagot, azaz több egységet vehet föl. A 
vezérkönyvek ajánlását is elhagynám, mert 
lehet köztük olyan, a mely az előbb említett 
kiváló módszernek mindenben éppen nem 
felel meg. 

Különben, ha csak a tantervünk és utasí-
tásaink jóságától függne népoktatásunk föl-
lendülése, úgy bátran kiállhatnók a versenyt; 
de azt hiszem, a tanítón és ismét csak a 
tanítón fordul meg tanitá-ügyünk fölvirágzása, 
mert hiszen ő a lelke az iskolának. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

A téli szünidő. 
(Hozzászólások.*) 

I. 
Kedvelt lapunk 2. számában Eléli Gyula 

azon újítással foglalkozik, hogy a nagyszün-
időt két részre osztva, annak egyik fele a 
leghidegebb január hóra, a másik fele pedig 
az állítólag legmelegebb hónapra : augusztusra 
essék. Állításait ügyesen csoportosított érvekkel 
igyekszik bizonyítani, azonban, a ki a dolgok 
mélyére pillant, az alig fogadhatja el a czikk-
író érveléseit. 

A szünidő fölosztásánál olyan módozatot 
kell találni, mely úgy az egészségi és peda-
gógiai, valamint a társadalmi követelmények-
nek lehetőleg megfeleljen. Már pedig a téli 
szünidő ellen a legnyomósabb indok, melyet a 
szünidő megállapításánál szem előtt téveszteni 
nem szabad : a gyermek egészsége és a tanítás 
sikere. Ne gondolja czikkíró, hogy a hideg-
ben — melyet ruhával ellensúlyozni lehet — 
annyit szenvednek a gyermekek, mintha 1—2 
hónapon keresztül oly tanteremben kellene 
őket együtt tartani, melynek hőmérséke 20— 
25° R. 

Néha már júniusban is oly hőség van, hogy 
a gyermek rövid idő alatt elernyed, érdek-

* Erről a kérdésről halomszámra érkeztek és érkeznek 
hozzánk a közlemények, a minek mi már csak azért 
is örvendünk, mivel a már eddig beérkezett hozzá-
szólások rengeteg nagy számából azt látjuk, hogy a 
magyar tanítóság eleven fogékonyságot mutat a föl-
vetett pedagógiai kérdések iránt, hogy olvas és hogy 
legkivált a mi lapunkat olvassa. Viszont azonban, 
lapunk szűk keretére való hivatkozással, arra kell 
kérnünk t. munkatársainkat, hogy erről a kérdésről 
ne küldjenek hozzánk több közleményt. Azok közül, a 
melyek folyó hó 15.-ig érkeztek be hozzánk, egyeseket 
még kiadunk, a többiről pedig rövid kivonatokban 
fogunk megemlékezni. Erre a kérdés ki is lesz merítve 
s áttérhetünk t. munkatársaink : a magyar tanítóság 
szíves közreműködésével, más pedagógiai kérdés meg-
vitatására. Szerk. 

lődése csökken, fölfogási képessége lassabban 
működik, lankadtan, szellemi munkára teljesen 
képtelenül ül padjában. Nem is szólva arról, 
hogy ily időben a be nem fásított utczákon 
és utakon mily kegyetlen hőség uralkodik, 
mely ellen védekezni nem lehet. 

A nyári tanításnál több veszélyes betegség-
nek tennők ki a gyermekeket. Az orvosi 
tudomány határozottan állítja, hogy úgy a 
testre, mint a lélekre hátrányos ilyenkor a 
tanítás s a megdöbbentő arányban növekedő 
idegességet és vérszegénységet részben ennek 
tulajdonítja. Nem lesz érdektelen itt megem-
lítenem, hogy Németország némely nagyobb 
városa, nemcsak, hogy a nyári szünidőt meg 
nem rövidítette, hanem a gyermeki egészség 
megóvása czéljából megadta a tanítónak azt 
a jogot, hogy 20° R melegben a délutáni 
tanítást fölfüggeszsze. 

A szülők többségének foglalkozása, a helyi 
viszonyok és a társadalmi életben dívó szokások 
is figyelembe veendők. Tudjuk, hogy a legtöbb 
hivatalnok nyáron kapja szabadságát, midőn 
családjával együtt üdülni megy, mely nemcsak 
neki, hanem gyermekének is egyaránt szük-
séges. De a földmívelőnek is sokkal czél-
szerübb a nyári szünidő, ekkor használhatja 
gyermekét leginkább, sőt úgyszólván nem is 
nélkülözheti, a mit legjobban bizonyít, hogy 
sok helyen már kora tavaszkor a még 6—7-
éves kis gyermeket is kifogják az iskolából 
liba-őrzés stb. czéljából. Majd június és július-
ban jön az aratás, szénakészítés stb. nyári 
munkák, a mikor vagy felügyelnek a gyer-
mekek kisebb testvéreikre, vagy szüleik egyéb 
munkájában segítenek. Ebből kifolyólag.— ha 
júliusban is lenne tanítás — a gyermekek 
sokat mulasztanának. 

A járványos betegségek megszűnését sem 
sem várhatjuk a téli szünidőtől, mert a legtöbb 
gyermek ezt az időt kénytelen volna a több-
nyire szűk és nyirkos szobahelyiségben tölteni, 
mihez a helytelen szellőzést és tisztátalanságot 
számítva, valóban áldás a mai modern beren-
dezésű iskolaépület. 

A szünidő folytonosságát ne sokaljuk a mai 
vérszegény és ideges gyermekektől, kik a míg 
a zöld erdőben s virágos mezőkön futkároz-
hatnak, a legboldogabban s testük épségére a 
leghasznosabban töltik idejöket ; erre bizony a 
8 hét nem sok, sőt okvetlen szükséges. 

Részemről úgy egészségi, mint pedagógiai 
szempontból a meleg napok délutánjain a 
gyermekeket a szellemi foglalkozástól meg-
kímélném, azokat kirándulásokra, játékra, für-
désre, kertészeti gyakorlatokra fordítanám; 
egyszóval azt akarnám, hogy a gyermekek 
minél több időt töltsenek a szabadban, mert 
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«sak így lesznek belőlük testileg és lelkileg 
erős, edzett honfiak. 

Elek Gy. urnák csupán annyi engedményt 
lennék hajlandó tenni, hogy fölhatalmaznám 
az iskolai helyi hatóságot, illetőleg a tanítót, 
hogy a — 15° R. aluli hőmérséklet mellett a 
gyermekeket az iskolába járás alól fölmenthesse. 

(Budapest.) G orsó Dénes. 

II. 
A téli szünidő eszméjét megpendítő czikk-

ben többszöri és mindenkor figyelmes olvasás 
daczára sem tudtam csak egy olyan momen-
tumot sem föltalálni, mely az eddigi gyakorlat 
megváltoztatását, a nyári szünidő megfelezését 
és a téli szünidő meghonosítását indokolhatná. 
Ezt különben czikkiró kartársam is érezhette, 
mert két helyen is hangsúlyozza, hogy „igen 
sok, nagyon sok, fontos ok" szól fölvetett 
kérdése helyessége mellett, de bizony mind-
ezekkel adósunk maradt. 

Ez a kérdés — szerintem — sokkal bo-
nyolódottabb, semmint első tekintetre látszik. 
Ennek tárgyalásánál t. i. a tanulási időn, a 
tanítás anyagán és az iskola kizárólagos szem-
pontjain kívül az egyes vidékek közgazdasági 
viszonyaira, a lakosság foglalkozására és vagyoni 
helyzetére, valamint arra is tekintettel kell 
lennünk, városi vagy falusi iskoláról van-e szó. 
Yegyük őket sorba. 

Első pillantásra is föltűnik, hogy a téli 
szünidőt csakis azon néhány, nagyon szegény 
gyermek iránt való szeretettel, szánalommal 
tudja E. Gy. indokolni, kik gyér ruházatuk 
miatt „megjegesült könycseppekkel" lépnek a 
terembe. Ez nem jó érv. Nem pedig azért, mert 
ilyen egészen szegény rendesen csak igen kevés 
van egy-egy osztályban; továbbá azért tem, mert 
az ilyen gyermekek a jó ruházatuakkal együtt 
a téli szünidőben többet volnának az utczán, 
mint a szobában. Szánkózás, iszánkodás, hóem-
berek csinálása, hógolyókkal való dobálás, 
jégcsapok leverése, sőt szopogatása mind-mind 
olyan dolgok, melyekben a teli gúnya hiánya 
sem hátráltatja az apróságot. Miért esnék hát 
az a 10—15 percznyi út, míg iskolába megy, 
annyira nehezére ? Azután meg a téli szün-
időben nem küldenék-e az istenadtát tejért, 
sóért, pálinkáért meg dohányért? Mert úgy 
csak nem képzeli t. kartársam azt az egy 
hónapot, hogy légmentesen elzárják a szegény 
gyermekeket a szobába; a gazdagabbak plane 
nemcsak sétálni, de a korcsolyapályára is ki-
mennek. 

Ha az említett közgazdasági viszonyokat 
figyelmünkre méltatjuk, arra a következte-
tésre kell jutnunk, hogy azok éppen a szegé-
nyebb nép osztályra való tekintettel már eleve 

ellene szólnak az ajánlott újításnak. A szegény 
ember reggel 7 órakor a munkába megy és a 
téli röúd napon bizony alig is vetődik haza 
estig. Ki fütsön hát annak a szünidőző gyer-
meki ek egész nap? És nem nyugodtabb-e a 
munkában lévő szüle, ha tudja, hogy gyer-
meke az iskolában van, a hol — a 11 
órától délután 2 óráig való időben is megtűri 
a tanítója ? A gazdagabb, mezőgazdasággal 
foglalkozó lakos ág meg éppen télen van 
otthon és így gyermekét éppen akkor iskoláz-
tatja rendesen, míg a nyári hónapokban künn 
a tanyán van elfoglalva ; kell tehát, hogy 
iskolás gyermeke is akkor legyen az iskola-
látogatástól fölmentve, hogy magával vihesse 
a gazdaságba. 

Ha a téli szünidőnek a nagy hidegségen 
kívül más indoka nincs (és mást czikkiró sem 
említ), akkor bizony-bizony nagyon zavarban 
volnánk a szünidei hónap megállapításánál. 
Bizonyságul csak az idei télre hivatkozom, 
mikor deczember elején, 10 --14 napig igazán 
borzasztó hideg idők jártak, míg karácsony 
után ugyancsak megenyhült az idő. Es ki tudja, 
nem lesz-e a február, sőt a márczius a leg-
keményebb ? 

A mi pedig azt illeti, hogy a nyári két 
hónapban többet felejtenek a gyermekek, mint 
felejtenének a téli egy hónapban, hát ez sem 
áll, mert én azt hiszem — ez ugyan ellen-
mondásnak látszik, de igaz — hogy egy hónap 
alatt csak annyit felejt a gyermek, mint kettő 
alatt. 

Nézzük most már, mik a nyári kéthónapos 
szünidő megtartásának az indokai ? 

Hazánk főképpen agrár ország; így hát a 
legszorgosabb munkaidő április—november. A 
családfentartó, a szegényebb sorsú, ezen néhány 
hónap alatt szerzi meg az egész évre való 
kenyeret; a gazdagabb pedig akkor kamatoztatja 
egyedüli tőkéjét : szántóföldjét, szőlejét, kender-
földjét, gyümölcsösét stb. A családnak ilyen 
existencziális kérdéseit az iskolának nagyon is 
respektálnia kell, mert különben egyoldalú néző-
pontjaival szemben találja magát az élettel. 
Sok ezer falusi kartársam tanúságot tehetne a 
nyári szünidő megtartásának szükségessége 
mellett, a kik gyakorlatból tudják, hogy május-
ban már, szeptemberben pedig még a növen-
dékek fele sem jár föl az iskolába. 

Míg a téli szünidőt sem a család, sem a 
tanító hasznára nem fordíthatná, addig a szabad 
levegő élvezése, fürdők látogatása, légváltozás, 
tanulmányutak, (hivatalnokok szabadságideje) 
csakis nyáron lehetségesek, a mikor a nagy 
hőség miatt az iskolában való tanulás és 
tanítás minden „enyhet adó lefüggönyzés" mel-
let is bizony kínos és eredménytelen. Bécsben 
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pl. a hol a tanév julius 15-én záródik junius 
1-től kezdve minden olyan nap délutánján, 
mikor d. e. 11 órakor 19° meleg van, szü-
netel a tanítás ; ez az ú. n. Hitzeferien, mert 
annak még bizonyítás sem kell, hogy nyáron 
a nagy hőségben és fülledt levegőben nem 
olyan üde, nem olyan friss a gyermek szelleme 
és sokkal kevesebb energia van benne, mint 
télen és így a téli szünidő 4 — 5 hete határo-
zottan a tanítási eredmény rovására esnék. 

A mi végre a járványokat illeti, bizony 
azok sem a kalendárium szerint jelennek meg ; 
van télen, nyáron elég és még az is vita tár-
gyát képezheti, vájjon az iskolák bezárása — 
különösen falun — biztosítja-e a járványok 
hamarább való megszűnését. 

Az elmondottak alapján a kéthónapos nyári 
szünidő megtartását ajánlom azzal a hő óhajjal, 
vajha a népoktatásügy minden csínja-bínja 
annyira rendben és az életviszonyoknak, meg-
felelő volna, mint a szünidők beosztása. 

(Sopron.) Bíró Samu. 

in. 
A mindnyájunk által olvasott s közkedvelt-

ségnek örvendő .Néptanítók Lapja" 2. szá-
mában Elek Gyula kartársunk ily czím alatt 
értekezve fölhív bennünket hozzászólásra. A 
fölvetett téma mellett is lesznek sokan, de 
reményem szerint többen lesznek ellene. En-
gedje meg, hogy én HÍ, utóbbiak közt foglaljak 
helyet. 

Értekező azon nemes intenczióból indul ki, 
hogy igen sok gyermek télen fázik, dideregve, 
félig megfagyva, sokszor elkésve jön iskolába; 
délután pedig a korai sötétség miatt szenved 
a tanítás. E bajok orvoslására a nagyszün-
időnek kétfelé való osztásával remél javítani, 
még pedig olyformán, hogy télen a kará-
csonyi szünidővel venné kezdetét a februír 
l - ig tartó egy hónapi szünet; njáron pedig 
augusztus hónap volna a pihenés ideje. Egyben 
emlékeztet is bennünket a már idejöket mult kis 
vizsgákra is. Ezen kis vizsgák ellen a protes-
táns kollégák azon része, hol e szörnyek még 
dívnak, testtel, lélekkel küzdenek. A községi és 
állami kartársak pedig h ílát adnak a Minden-
hatónak, hogy megszabadultak tőle. Hisz jel-
szavunk oly szép: „Haladás". 

Értekezésének hatalmas adatot szolgáltatott 
a mostani kemény tél s gyenge téli időben a 
helyenkint fölbukkan ió kanyaró járványok. 
Hiszen adatnak elég adat, csakhogy ments 
Isten sok ilyen hat draas adattól ! Hogy az 
idei zord télhez hasonló csak ritkábban fordul 
elő, tudjuk mindannyian, de hogy csak a 
gyenge tél hozná a járványokat, azt kétségbe 
vonom. A mostani kemény tél daczára is igen 

sok helyen járványszerüen lépett föl a vörheny, 
például nálunk Borsodban is. A tervbe vett 
január havi szünidővel mi miskolcziak ugyan-
csak megjártuk volna az idén, mert nálunk 
egész deczemberben szünetelt a tanítás a jár-
vány miatt. De hát ha február, junius vagy 
juliusban lép föl a járvány ? ! Ezen mi gyarló 
emberek nem segíthetünk, mert akkor a jó 
Istennel kellene szerződést kötnünk. Már pedig 
ez lehetetlen ! A korai sötéts gnek igen köny-
nyen elejét veszszük. Kezdjük a tanítást l 'A 
órakor s akkor már 3'A órakor elbocsáthatjuk 
nebulóinkit. Az utóbbi félórát verselés, me-
sélés, ének, testgyakorlással töltjük el hasz-
nosan. Úgyis csak deczember 15., január 15-ig 
tart liginkább. A humánizmust szándékosan 
hagytam érvei közül utoljára, mert arról igen 
sokat lehetne mondani. 

Ebben a humánus korban nem lesz érdek-
telen, ha elmondom, hogy ruhával, ingyen 
kenyérrel stb. való ellátása a szegényeknek 
leginkább városodban történik, falun édes-
kevés az efajta istápolás ! Előbbi esetben 
eljöhet a gyermek az iskolába, utóbbi esetben 
mint nem egyszer tapasztalja az ember, a hátán 
czipeli gyermekét az a szegény falusi asszony 
az iskolába. Nézetem szerint éppen télen 
szegődhetünk a humánizmus szolgálatába mi 
is az által, hogy reggel már 7 órakor meg-
nyitjuk gyermekeink előtt az iskolát, hová 
ugyancsak siet a köznép gyermeke úgyszólván 
melegedni. Otthon nem igen ül ily meleg szo-
bában, mint a tanteremben. A szegény mosónő, 
napszámos már reggel jókor siet kenyérkere-
sete után, gyermekeit otthon hagyva legtöbb-
ször hideg szobában, evvel az intéssel: „Csak 
aztán siess fiam az iskolába, ott jó melegben 
vagy s ne gyere haza estig, itt van egy darab 
kenyér!" A gyermekeit gondozó tanító az 
ilyeneket, ha alkalma nyilik meleg ételhez is 
juttatja a népkonyhában. Ezek városi esetek. 
Falusi kartársaink előtt meg még ismertebbek 
a sült krumpli, tök stb. csemegék, mint mi 
előttünk. Ezen bajokkal küzdöttek elődeink, küz-
dünk mi is, de a proponált móddal javítani 
nem fogunk szerény nézetem szerint, inert sze-
gény volt, van és lesz mindig ! 

Ha még hozzá veszszük azon nagyon is 
megfontolandó körülményt, hogy a köznép 
gyermeke éppen a téli időben tesz legtöbb 
előmenetilt a tanulásban részint azért, mert 
szobára van utalva, részint azért, mert szülői 
hasznukat ilyenkor úgy sem veszik s ha 
figyelmünkre méltatjuk az aratási vakácziónak 
szószerinti értelmezését, a szünidőnek mostani 
egyöntetűségét, melyeket ministeri rendeletek 
szabályoznak s gondolunk azon kartársainkra 
is, kik vakácziójukat fürdőzés helyett a katona-
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ságnál töltik el ; azt hiszem sikerült mélyen 
tisztelt kartársnnkat a mostani egyöntetű de 
helyes szünidőnek elismerése mellett indítvá-
nyának ellenkezőjéről meggyőznöm. 

(Miskölcz.) Hámos Nándor, 
állami tanító. 

Az állatvédelem és az iskola. 
A tanítóság örömmel üdvözölheti földmívelés-

ügyi ministerünk amaz intézkedését, mely az 
állatok kínzása ellen szól. A hazai tanítóság 
segédkezet is nyújt abban, hogy ez az üdvös 
intézkedés a népnek a köztudatába menjen át s 
hogy benne nemesebb érzéseket keltsen föl : 
részvétet, védelmet az állatok s növények iránt. 

Igaz, hogy pusztán a szellemi képzés nem 
alkotja a szó szoros értelmében az ember 
fogalmát, ha a szív nemesebb érzések nélkül 
szűkölködik. Ez okból hazai tanítóságunk leg-
szebb kötelessége, hogy a hatáskörébe tartozó 
zsenge ifjúság szivében a nemes indulatokat 
felébreszsze s azt azokban megerősítse. Az 
érzéketlenség, a részvétlenség a legszánandóbb 
kinövétei az ember szivének, mely később ki-
terjeszkedik az embertársakra is, a mint azt a 
tapasztalat nem egyszer mutatja. 

Sajnos, hogy még mindig játszódnak le 
égbekiáltó jelenetek a vidék, de fő- és szék-
városunk népes utczáin is, hol állatok ok nél-
kül kinoztafnak, sőt a kinzás alatt ki is múl-
nak. De vessünk egy pillantást iskoláink 
növendékei közé és mit tapasztalunk? Nem 
egyebet, mint hogy növendékeink kényük-
kedvük szerint — a rovargyűjtés leple al itt — 
fogdossák össze a hasznos rovarok légióit, 
vagy nem irtóznak a rovarok kinzásától. Ki 
ne látott volna gombostűre tűzött cserebogarat, 
midőn az kínjában forog és kínzójától szaba-
dulni óhajt? Vagy akárhányszor találkozunk 
szívtelen gyerkőőzökkel, kik valóságos élve-
zettel verik csalánnal a békát s gyönyörköd-
nek annak kinos vergődésében. 

De ha azt hiszszük, hogy az állatok iránti 
részvétlenség, kegyetlenség csak alsóbb rendű 
népünk sajátja, úgy nagyon csalódunk. Sajnos, 
hogy a művelt emberek is úton-útfélen ki-
mutatják szivtelenségüket. Hiszen a spanyol 
bikaviadalok még ma is napirenden vannak, 
s a par force vadászatokon a vadak agyon-
hajszoltatnak. Vagy nem kegyetlen szívre mutat 
a kutyák fülének, farkának a megcsonkítása? 

De még a növényvilág sem menekülhet meg 
az emberek szívtelensége elől, s iskolás 
gyermekeink növénygyűjteményeik szaporítása 
mellett nem egyszer kimondhatatlan kárt okoz-
nak a növények között s vétkeznek nem csak 
* növények, de azok tulajdonosai ellen is, 

mert sokkal többet pusztítanak, mint a 
mennyire szükségük volna. Már a fáknak a 
megfaragása, azok karóinak kitördelése, a véd-
telen virágok összetaposása mind-mind elő-
jelei az állatkínzásnak, mely hova-tovább az 
emberek kegyetlenségeig viszen. De az is rossz 
szivet árul el, ki elfogdosott lepkéit, bogarait 
egyetlen módon élve tűzi föl, vagy kínozva 
gyors kimulásukat megnehezíti. Gyermekeink 
az által hozzászoknak ahhoz, hogy az állatok 
vergődését érzéketlen szívvel nézzék s szívük 
elfásul, megkeményedik. Az ilyen úton való 
ismeretszerzés kétségkívül drágán van meg-
fizetve és nem ez a valódi természetrajzi oktatás. 

Első sorban tehát az iskola legyen az, mely 
gondosan kerülje mindazon alkalmakat, melyek 
esetleg az állatok kínzásához vezetnének. Az 
összes rendelkezése alatt levő eszközökkel 
hasson oda, hogy növendékei szivébe az álla-
tok s növények iránti nemes indulatok csíráit 
csepegtesse, azokat kifejleszsze. 

Nemkevésbé érinti ez a kötelesség a szülő-
ket, hogy gyermekeik szívtisztaságát meg-
őrizzék. Pedig akárhány szülő van, ki kedv-
teléssel nézi gyermeke kegyetlenkedését bár 
játékból s minden rossz szándék nélkül is, 
később azonban már szokássá válik s kínozni 
fogja a védtelen teremtményeket. Számtalan 
szülő van, ki gyermekeit csupa kíváncsiságból 
a vágóhídra viszi, hol mérget csepegtetnek 
zsenge szivébe, s elfásul, közönyös és érzéketlen 
marad. Korunknak ama szívtelen mutatványai, 
midőn állatokat, sőt embereket kedvtelésből 
állítanak a halállal szembe, méltán elitélendők. 

S ha tény az, hogy épp az állatkínzás a 
fő forrása a leendő gonosztetteknek, úgy 
mulaszthatatlan kötelességünk ifjúságunkat, 
népünket a tiszta erkölcs legmagasabb fokára 
emelni, s a serdülő generácziót nemes indula-
tokra, az állatok, növények iránti kíméletre 
nevelni. 

Állat-, növényvédelemmel megnemesítjük 
ifjúságiink szivét, lelkét, szelidítjük az erkölcsö-
ket s derék embereket nevelünk a magyar 
hazának. Használunk ezzel társadalmunknak, 
nemzetünknek, de önmagunknak is. 

Nekünk tanítóknak ez az intézkedés nem 
új. De kedves kötelességet ró vállainkra, vala-
hányszor alkalmunk adódik, hogy az állat- s 

j növényvédelem nemes csiráit gyermekeink 
szivébe átplántálhatjuk. De a legjobb szándék, 
a legszigorúbb intézkedések is hajótörést szen-
vednek, ha az állatvédelem nemes ügyét né-
pünk köztudatába nem visszük át, hogy né-
pünk kötelességének ismerje tiltó szavát föl-
emelni mindannyiszor ott, hol az állatok s 
növények hozzája védelemért könyörögnek. 

(Kispest) Vörösváry Sél<:. 
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Keszthelyi k irándulásunkról. 
Az 1878 ik évi nagyszünidő elején az 

Eötvös-alap gondozói egy csapat budapesti és 
vidéki lelkes tanító és tanítónő kíséretében 
lerándultak volt Keszthelyre, hogy ott gyűlést 
tartván, ez által is ébreszszék és fokozzák a 
kartársakban és a tanügy barátaiban zsenge 
intézetünk iránt való érdeklődést. Velünk 
tartott Tamásy József, a Nemzeti Szinház 
hírneves tagja, ügyünk jóakarója is. 

Keszthely város nemesen érző hatósága, 
közönsége, tanítótestületei, sőt még a főgim-
náziumnak meg a gazdasági intézetnek a tanári 
kara is a legszívesebb fogadtatásban és vendég-
szeretetben részesítettek bennünket. Városi 
népoktatásiigyi ünneppé avatta a jó emberek 
lelkesedése a mi vándor-gyűlésünket, a mely 
a keszthelyi müveit társadalom kiváló tagjai-
nak a jelenlétében folyt le. E gyűlésen adta 
át sipeki Balázs Árpád, a gazdasági intézet 
igazgatója, mint az iskolaszék akkori elnöke, 
egyesületünk pénztárosának Keszthely város 
100 forintos alapítványát gyönyörű, bátorító 
és buzdító beszéd kíséretében. Keszthelyi tar-
tózkodásunk egyik napján díszelőadást ren-
deztek a színházban Tamásy József közre-
működésével az „Eötvös-alap" javára; a másik 
nap estéjén meg Hévizén a fürdő-igazgatóság 
hozzájárulásával a fiirdô-vendégek a keszthelyi 
nőegyesület tagjaival egyetértőleg tombola-
játékkal egybekapcsolt tánczmulatságot tar-
tottak, részben egyesületünk, részben pedig a 
keszthelyi szegénysorsú gyermekeket segélyező 
alap javára. A mi szabad idővel napközben 
rendelkeztünk, azt a városban létező tanin-
tézetek, a nagy Festetics György gróf által 
alapított könyvtár, a helikoni ünnepre emlé-
keztető park, minta-kertészet és gazdaság meg-
tekintésére fordítottuk. Ekkor kértük föl az 
uradalom kormányzóját arra, hogy eszközölné 
ki F. Tasziló gróf ő kegyelmességénél egy 
oly perselynek a kifüggeszthetését a hévizi 
fürdő pénztáránál, a melynek jövedelme fele-
részben a keszthelyi szegénygyermekek, fele-
részben az „ Eötvös-alap " javára szolgálhatna. 
Ennek a lépésünknek az eredménye, hogy 1878 
óta évenkint szép kis összeget kap egyesületünk 
a hévizi perselyből is. Egyébként pedig szám-
vevő könyveink arról tanúskodhatnak, li jgy 
az akkori kirándulás alkalmával 250 forintnál 

is nagyobb összeggel gyarapodott az „Eötvos-
alap". 

Ámde ennél a jövedelemnél határtalanul 
becsesebb volt ránk, az „Eötvös-alap" gondo-
zóira nézve az a buzditólag ható pártfogás, a 
melylyel bennünket Keszthely polgárai és 
Héviz vendégei s ezek között Szabó Imra 
szombathelyi püspök úr is, megörvendeztetni 
kegyeskedtek. 

Két lélekemelő szép jelenet is emlékezetessé 
tette a kiránduló budapesti kartársakra nézve 
a keszthelyi vándor-gyűlést. Emlékezzünk meg 
ezekről is. Az egyik a következő : 

Lakits Vendel, a Il-ik egyetemes néptanítói 
gyűlés végrehajtó bizottságának az elnöke, 
arról értesített bennünket, hogy ünnepies nagy-
gyűlésünkön nem jelenhetik meg a kitűzött 
időre pontosan, mert legszentebb érzése, régi 
szokása arra késztik, azt követelik, hogy 
Keszthelyre érkezvén, e városban, hol gyermek-
éveit, ifjúságának aranykorát élte, a legelső 
szent misére elmenjen. Én és társaim, kik 
mi'id vallásos nevelésben részesültünk, Lakits 
Vendel barátunk kegyeletes szép szándékát, 
vallásos érzületét és szokását teljesen méltá-
nyolván, arra kértük őt, eszközölné ki s intéz-
kednék arra nézve, hogy Eötvös József báró 
emlékére a mi ünnepies gyűlésünket megelőzőleg 
a róm, kath. egyház szokásainak megfelelő 
istentisztelet tartassák Keszthely ősrégi templo-
mában, a melyen mi is mindnyájan részt 
vehetnénk. így történt, hogy a keszthelyi 
vándor-gyűlésünket megelőzőleg a gyűlésnek 
mintegy kétszáz tagja kisérhette Lakits Vendelt 
a szent misére. Szent áhitattal léptünk a nagy 
és viharos multunkra emlékeztető egyházba, 
hol kiki a maga módja szerint kérte az egy 
igaz Isten segedelmét a nemzeti és kartársi Ö o 
közérzületből táplálkozó szent szeretetnek 
áldást osztó munkásságára. S az Ur meg-
hallgatta könyörgésünket ! 

A másik jelenet Hévizén ment végbe. A 
tombolajátékkal egybekötött hangversenyt és 
tánczvigalmat megelőzőleg a keszthelyi nő-
egyesület tagjai a mi nemesen érző kartársaink-
kal, a tanítónőkkel, együtt megszállták a 
fürdőhely sétaterét, a tópartján fejlődő gyö-
nyörű kis park élénkebb pontjait s kínálgatták 
a szent szeretet nevében megvételre boldog-
nak boldogtalannak a tombolajegyeket. Nem 
kimélték az akkor ott üdülést, gyógyulást 
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kereső szombathelyi megyés püspököt: Szabó 
Imrét sem. Az áldott emlékű főpap egy ideig 
türelmesen osztogatta obnlusait a tombola-
jegyeket árusító tündéreknek; de végre is 
megsokalta az ostromot, hozzám küldötte az 
ostromlókat, magához hivatott általuk. A meg-
hívást parancsolatnak tekintettem, csakhamar 
ott termettem társaimmal ő méltósága előtt. 
Bemutatkoztam ; mert hiszen tíz éve nem 
láthatott s bizonyára még a nevemre sem 
emlékezett ő ekkor már. Fedetlen fővel állottam 
előtte, társaim is követték példámat. Óhajtásá-
nak megfelelőleg rövid jelentést tettem neki 
alapunk fejlődéséről. Fejemre tett kezével 
Isten áldását kívánta fáradozásunkra. Tíz 
forinttal megváltotta magát a tündérek ostro-o o 
mától. Elmondotta, hogy a-ztalánál naponkint 
12 tanító jelesen tanuló fia lakhatik jól 
Szombathelyen ; mert senki sem becsülheti meg 
a jó tanítókat úgy, mint a püspök. __— Föl-
hangzott társaim harsány éljenzése ! Én meg-
köszöntem egyesületünk nevében a kegyes 
adományt, a kartársak nevében pedig, a kiknek 
fiairól főpásztori jósággal gondoskodni kegyes-
kedett, kezet csókoltam szülőföldem róm. kath. 
püspökének. Mintegy negyedóráig beszélgetett 
ezután velünk a tanítók atyai jóságú párt-
fogója az ö testi lelki jó barátjáról Eötvös 
József báróról, a kivel ő az Akadémiában, az 
országgyűlésen meg a ministeriumban is, mint 
tanácsos együtt szolgálta volt nemzetünket. 
Mikor elbocsátott bennünket, mindegyikünk 
lelkéből ez a fohász emelkedett ég felé : 
Áldja meg Isten jó egészséggel a szombathelyi 
püspököt s adjon hazánknak mindenha hozzá 
hasonló főpapokat! 

(Győr.) Féterfy Sándor. 

IRODALOM. 
Megjelentek : A tanítók továbbképzéséről ; 

irta: Farkas Sándor. 15 oldalra terjedő érte-
kezés. (Hungária-könyvnyomda, Budapest.) — 
Taneszköz-készítés. Útmutató tanítók, tanító-
jelöltek számára a népiskola szemléltető eszkö-
zeinek legolcsóbb módon való elkészítéséhez. 
(71 rajzzal.) Irta Veres Ferencz, sárospataki 
tanítóképző-int. tanár. Második kiadás ; ára 
1 kor. 40 fill. ; megrendelhető a szerzőnél. 
Ezt a gyakorlati könyvet, melyet tanítóknak 
a közoktatásügy; ministerium is ajánl, első 
kiadásának megjelenésekor ismertettük. A 
bővített kiadásról még inkább ismételhetjük 
akkori kedvező véleményünket s melegen 
ajánljuk megszerzésre. —• A szív világa. 
Hangulatteljes rajzok és kisebb elbeszélések ; 
irta Ujj György, állami tanító. Ára 1 kor. 
20 fill. ; megrendelhető a szerzőnél Kecske-

méten, kir. tanfelügyelőség. — Nyelvészeti 
füzetek. Simonyi Zsigmond, a Magyar Nyelvőr 
szerkesztője, a Nyelvőr mellett egy új gyűjte-
ményt ad ki időhöz nem kötött füzetekben: 
nyelvtörténeti és nyelvjárási tanulmányokat, 
nyelvtani s nyelvhelyességi értekezéseket, továbbá 
nyelvészeti kézikönyveket és forrásmüveket. 
Most jelent meg az első négy füzet a követ-
kező tartalommal : A magyar szórend Simonyi 
Zsigmondtól. Márton József mint szótáriró 
Simái Ödöntől. A mondatrészek viszonya 
Brassai mondatelméletében Kocsis Lénárdtól. 
Tréfás népmesék és adomák, nyelvjárási olvasó-
könyv Simonyi Zsigmondtól. E füzetek az 
Athenaeumban és minden könyvkereskedésben 
kaphatók. Egy-egy füzet ára másfél korona. 

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

Köszönetét nyilvánította: gróf Lónyay 
Gábor nagylónyai nagybirtokosnak, a ki a 
mátyusi áll. el. iskola fölállítására 2000 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: Mihályi László oki. tanítót a 
nagymálosi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Hndák Irma oki. óvónőt a tornyai áll. óvo-
dához óvónővé; Máthé István oki. tanítót a 
szeődemeteri áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Pornói Róza oki. óvónőt a sopornyai állami 
óvodához ; Bácz Károly nádudvari közs. gazd. 
ism.-isk. szaktanítót a kiskundorosmai közs. 
gazd. ism.-iskolához gazdasági szaktanítóvá ; 
Steglehner Etel oki. tanítónőt a nagyrőczei áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Vesze'y Erzsébet 
oki. tanítónőt a girálti áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Lakos Zsigmond oki. tanítót a susai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Bíró Lajos oki. 
tanítót a siklódi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá 
Nagy Karolina oki. tanítónőt a maros-csapói 
áll. el. ik.-hoz r. tanítónővé. 

Nyugdíjat utalványozott : Kovács János 
bagladi munkaképtelen áll. elemi iskolai tanító 
részére évi 1100 koronát; Cárábas Aurelné 
szül. Cràciun Anna vörösmarti munkaképtelen 
gör. kel. tanítónő részére évi 400 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Albert Jolán 
hajdúböszörményi ev. ref. el. isk. tanítónő 
részére 1200 koronát egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Mayer Áron nagylaki nyug. izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Schwarcz Rozália és kiskorú 
árvái részére 930 koronát; néh. Kovács János 
volt kácsi nyugd. róm. kath. tanító özv., szül. 
Karlecz Agnes részére 300 koronát, József és 
Béla nevű kiskorú árvái részére pedig 100 
koronát ; Stich Kálmán volt kassai nyugd. közs.. 
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cl. isk. tanító özv., szül. Maicher Adalberta 
Berta részére évi 756 koronát, Emma, Margit, 
Borbála nevű kiskorú árvája részére pedig 
126 koronát; Golea (Gólya) János nyug. volt 
vidrátszegi gör. kel. tanító özv., szül. Todor o o ' 
Erzsébet részére évi 300 koronát, Miron nevű 
kiskorú árvája részére pedig évi 50 koronát; 
néb. Pilisy István nyug. volt páldi róm. kath. 
tanító özv., szül. Bedros Mária részére évi 300 
koronát; néhai Purjesz Mórné szül. Weisz 
Hermina makói izr. el. isk. volt tanítónő kis-
korú árvája részére évi 133 korona 33 fillért. 

T A N Í T Ó K TANÁCSADÓJA. 
„K" Ön azt írja nekünk, hogy egy ügynök 

a Tanítók Háza „javára" házalt önnél és 
tanítótársainál a „Remekirók" köteteivel. Ezennel 
kijelentjük, hogy az említett vállalat nem jöve-
delmez a Tanítók Háza javára s hogy az illető 
ügynök visszaélt az önök jóhiszeműségével. 
Ha „Trömél Mór bécsi könyvkereskedő-czég 
budapesti fiókja" küldte ki azt az ügynököt, 
vonja felelősségre az említett czéget. Ismételten 
figyelmeztetj ük t. kartársainkat : ne adjanak 
hitelt hozzájuk bevetődő minden utazó ügynök-
nek és olvasatlanul semmit se Írjanak alá, 
mert ha valamit aláirnak s meg van a „becsapás", 
akkor már hasztalan fordulnak mi hozzánk. — 
Mi L. U. Várja meg türelemmel az egyházi 
hatóság intézkedését s hozzánk „bizonyítékokat" 
és „adatokat", ne tessék beküldeni, mert mi 
a hatóságok dolgába nem avatkozhatunk bele. — 
B. R. P. fel. tanító F.-n. 1. Az államsegélyt 
az iskolaszéki elnök veszi föl s bélyeges nyug-
tatványra havi részletekben fizeti ki a tanítónak. 
2. Ha máshová válaszák meg s azt kellő 
időben tudatja az iskolaszéki elnökkel, joga 
van állását elhagynia. — Sz. I. Hanva. M. I. 
Isaszeg. Az Eötvös-alap tagjává lehet minden 
magyarországi tanító egyszerűen úgy, hogy 
3 K-t küld be a pénztároshoz (VII., Wesselényi-
utcza 52. sz.) vagy pedig 50 K-ás részesjegyet 
ír alá, mely évi 10 K-ás részletekben öt év 
alatt törleszthető. Alapszabályokat a titkártól 
lehet kérni ; önöknek küldettünk. — R. I. A 
fizetésrendezési törvényjavaslatot a pénzügy-
minister január hó utolsó napjainak egyikén 
fogja beterjeszteni, a mikor mi a törvény-
javaslatot is, az indokolást is bőven fogjuk is-
mertetni. Addig csak tessék türelemmel lenni. — 
L. K. A „népik, könyvtárakat intéző bizottság" 
már megállapította az első jegyzéket, de a 
minister még nem adta ki. Kiadását jelezni 
fogjuk, sőt talán a jegyzéket is közöljük 
majd. — Sell. J. Vas-FarkasMva. Az iskola 
rozzant és egészségtelen állapotán csak a 
hatóságok útján lehet segíteni. Mindenekelőtt 

tegyen jelentést a kir. tanfelügyelő úrnak s 
kérje, hogy az alispáni hivatal egészségügyi 
szempontból vizsgáltassa meg az épületet, 
melyben, mint irja, tanító és tanítványok egy-
aránt tönkremennek. — J. A. Kroinpach. 
Magyar név megváltoztatását csak rendkívüli 
esetben engedi meg a belügyminister. Rendesen 
csak idegen hangzású név magyarosítására ad-
nak engedélyt. — B. A. Józsefháza. Ajánl-
juk a kunágotai tanítók (Kun-Fülöp-Csath) 
gazd. ism. iskola olvasókönyvét; megrendelhető 
Inguszkönyvkereskedésében Aradon. — Barabás 
Gy. Kétegyháza. Az 7* hold kerthez vagy 
ellenértékéhez törvény szerint joga van. — 
A. J. Szerezze meg az egyetemi nyomdá-
ból a tanítóképesítő szabályzatot. Középisk. 8 
osztályt végzettek, ha egy évi tanítói gyakor-
latot igazolnak, osztályvizsgálatok nélkül képe-
sítőt tehetnek. (Tanítók Tanácsadója 26. lap.) 
— Vi Lajos. Úgy tudjuk, 2 koronáért adják 
a kérdezett könyvet. — Sz. F . Zenta. Az 
Országos Tanítói Nyugdíjintézetbe fölvett óvók 
és tanítók között jog tekintetében nincs 
különbség. (Tanítók Tanácsadója 168. lap.) 
Zentán bizonyára megvan a Tanítók Tanács-
adója valamelyik könyvtárban. Az illető özvegy 
folyamodványához megtalálja ott a tüzetes 
utasítást. Figyelmeztetni kell erre, hogy ne szen-
vedjen kárt. A tanító, illetve óvó halála után 
azonnal folyamodni kellett volna az özvegyi 
segély folyósításáért. — N. Ki S. 1. A kántor-
tanító, ha díjlevele kötelezi reá, oly helyen is 
tartozik osztályában (iskolájában) a hittant 
tanítani, a hol pap is van. 2. Hogyan állíthat 
olyant, hogy ott nem lehet a hittant magyarúl 
tanítani, mert tót lakosság van. Bizony magya-
rúl is taníthatja. Intézze el ezt az ügyet az 
iskolaszékkel. 3. Mindenesetre azon egyház-
megye énekeskönyvét használja, a melynek 
területén működik. Ebből nem következik, 
hogy lelkészök tudtával . . . máshonnan is ne 
válaszszanak alkalmas éneket, ha szükséges. 

4. A plébános nem teszi helyesen, ha önt az 
oltár előtt irogatott s a kórusra küldött 
üzenetekkel utasítja : lasabban énekeljen-e, 
vagy gyorsabban ; csak kezdje el az éneket, 
vagy együtt énekeljen a hívőkkel. De hát ezt 
szóval személyesen elintézhetik egymás közt. 
Kölcsönös figyelem, tisztelet az érintkezésben 
sok kellemetlenséget elháríthat együttműködők 
közt. 5. Ha az illető még egyszer olyant próbál 
önnek mondani a kóruson, utasítsa vissza 
azt a föltevést, gyanúsításra hajló megjegy-
zést. 5. A kir. tanf. úrhoz forduljon ismét, 
hogy eszközölje ki az iskolaépület kellő 
javítását, úgy az új iskola építését. Annál 
inkább, mert kincstári épületről van szó. — 
5. S. Mértékletességi egyesületet vagy bármily 
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egyesületet, melynek alapszabályai vannak és a 
mely a tagokat díjak fizetésére kötelezi, csak 
belügyministeri engedély által jóváhagyott alap-
szabálylyal lehet létesítem. Úgy értjük legalább, 
hogy felnőttek számára akarja a mértékletességi 
egyesületet megteremteni. Forduljon Szalkay 
Gyula II. ker. állami főreál isk. tanár úrhoz. 
0 szívességből bizonyára közelebbi útbaigazítást 
adhat. — Iskolafenntartó. A tanító részére 
megszavazott és több éven át élvezett személy-
pótlék, ha annak állandósága nem biztosíttatott, 
esetleg meg is vonható változott körülmények 
között. A kérdéses esetben tehát ki kellene 
keresni azt a határozatot, melynek alapján az 
illető kezdettől fogva élvezte a személypótlékot. 
Meg kellene vizsgálni a feltételeket s a meny-
nyiben sérelmes intézkedés volna, ez ellen a 
közigazgatási bizottsághoz kellene ezt a dolgot 
terjesztem, mert ez az eset tulajdonképen a taní-
tói állás jövedelmének megcsonkítása volna. — 
Cs. Lnjos. Igen, be kell fizetni a folyó évre 
is a 30 filléres nyugdíjpótlékot, miután tanítójuk, 
mint mondja, az orsz. nyugdíjalapnak a tagja. — 
S. Lajos. A községi elöljáróság, mint iskola-
fentartó, belátásától függ, hogy ad-e állása 
elfoglalásakor útiköltséget az illető községi taní-
tónak? Kötelezni erre, ha ez ki nem köttetett, 
nem lehet. — 8. S. Tanítói fizetését egészen 

, o 
be fogják számítani. Szét nem választható 
tanítói illetményét fele részben számítják be 
tanítói nyugdíjazás alapjául. Nem írja, hogy 
mikor lett tanító, ezért más választ nem adha-
tunk. Annyit látunk leveléből, hogy 75-től mái-
jogosultsága van; de ha esetleg korábban szol-
gált, akkor más jogai is lehetnek. A „Néptanítók 
Lapjában" közölt czikkünkből vagy a „Tanítók 
Tanácsadójából" kellő mformácziót szerezhet.— 
Ifj. 0 . A. Nem tudjuk, mit mondott a zemplén-
megyei közigazgatási bizottság az illető tanító 
elmozdítása tárgyában. Kérdezzék meg a kir. 
tanfelügyelőségtől. Az a tanító, ki az országos 
nyugdíjintézetnek nem tagja, esetleg más alap-
ból kaphat ellátást, ha arra szerzett joga van. 
A helyi viszonyok és az egyénre vonatkozó 
közelebbi tájékozás nélkül nem mondhatjuk 
meg, hogy annak a tanítónak, a kiről ön ír, 
lehet-e máshonnan segélyt vagy ellátást kapni, 
minthogy nem tagja az orsz. nyugdíjintézetnek. 
Kétségkívül keserves állapot, hogy a 20—25 
év óta állásban levő tanító kenyér nélkül ma-
rad. De kérdés, vájjon mit csinált 25 eszten-
deig, hogy a tanítói oklevelet meg nem sze-
rezte és ki ennek az oka? Vájjon nem önmaga 
az illető ? — W. J. Ha az illető tanítójelölt 
igazolni tudja, hogy a képezdének IV. osz-
tályát is bevégezte és önhibáján kívül nem 
kapott állást, csak folyamodjék minél előbb a 
főszolgabíró útján a sorozó-bizottsághoz és kérje 

a tanítójelölteket megillető katonai kedvez-
ményt. — K. J. H. L. 1. A tanítónak viszo-
nyai alapján lehet eldönteni, vájjon ki köteles 
a tanítói földek után adót fizetni. Nem egy-
öntetű ebben a tekintetben az eljárás. Tanács-
adónkban fejtegettük ezt; lapunkban többször 
volt róla szó. 2. Az a 18 éves leány folya-
modhatik a postánál való alkalmaztatásaért, 
azonban nagyon kevés reménye lehet, hogy 
megkaphatja, ha elemi iskolán kívül semmi 
más iskolát nem végzett. Ma már annyian 
jelentkeznek polgári iskolai 4 osztály bevég-
zésével postai- vagy távírói szolgálatra kiképző 
tanfolyamra vagy felvételre, hogy egyelőre 
beszüntették a felvételt, minthogy elegendő 
képzett folyamodó van. — Zs; Cz. 1. Levelé-
ből azt kell következtetnünk, hogy az illető 
iskolánál a község vállalta magára az épület 
külső és belső tisztogatását. E szerint ő neki 
kell ezzel törődnie, hogy miképen és kivel tiszto-
gattatja. 2. Iskolai szolgák fizetése nem minden 
állami iskolánál egyforma. A helyi körülmé-
nyektől sok függ. 3. Az igazgató minden reá-
bízott hivatalos pénzről köteles elszámolni, 
akármilyen tétel alatt szerepel az az összeg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőházának f. 

hó 16.-Í ülé>én számolt be Széli Kálmán 
ministerelnök az osztrák kormánynyal meg-
kötött kiegyezésről. Telt padsorok hallgatták 
a ministerelnök órákig tartó beszámolóját, 
mely még az ellenzékre is kedvező benyomást 
tett. Egy ellenzéki lap konstatálja is, hogy a 
megkötött kiegyezés minden tekintetben meg-
óvja az ország jogos érdekeit s hogy az 
egyezkedésben a külállamok gazdaságpolitikai 
irányára kellő gonddal figyeltek. Most már 
csak az kell, hogy ezt az aránylag kedvező ki-
egyezést az osztrák parlament is elfogadja, 
csakhogy ott a mult héten egész dühével 
tombolt — éjjeli ülések alakjában — a cseh 
radikálisok obstrukcziója. A helyzet azonban 
ott is megjavulhat, mert hiszen Ausztriában — 
minden lehetséges. 

— Az Eötvös-alap igazgató-tanácsa f. hó 
17-én dr. Göú'z József elnöklete alatt jól láto-
gatott ülést tartott, melyre az igazgató-tanács 
vidéki tagjai közül Kolozsvárról Kozma Ferencz 
kir. tanácsos és Orbók Mór igazgató, Debre-
czenből pedig Kozma László igazgató jelentek 
meg. Az igazgató-tanács beható módon, tételről-
tételre tárgyalta a „Ferencz József Tanítók 
Háza" költségvetését s e költségvetés kereté-
ben gondoskodott arról is, hogy a jövő iskolai 
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évtől kezdve a mi főiskolai internátusunkban 
az ifjak ebédet is kapjanak s így teljes ellá-
tásban részesüljenek. Ez a költségvetés bizony 
hiánynyal záródik s így a tanítóságnak a jövőre 
jobban kell támogatnia a Tanítók Házát fön-
tartó Eötvös-alapot, hogy főiskolai intemátusa 
áldásos működésében meg ne akadjon. A 
számvizsgáló-bizottság is tar tot t ülést f. hó 
18-án s az „Eötvös-alap" összes számadásait 
lelkiismeretes részletességgel fölülvizsgálta és 
mindent rendben találván, a pénztárosnak a 
fölmentvény megadását javasolja. Mindezek a 
gyűjtő és kezelő bizottság f. hó 22.-i gyűlése, 
majd pedig a közgyűlés elé kerülnek. 

— Az Országos Gazdasági Munkás- és 
Cselédsegélypénztár gyorsan népszerűvé vált. 
A pénztárnak az elmúlt évről összeállított 
statisztikája szerint az 1902. évben a pénztár 
önként beiratkozott tagjainak száma összesen 
44.919. A biztosított gazdasági cselédek száma 
közel 350.000. A kifizetett segélyekről a 
következő statisztikát állította össze a pénztár. 
Baleseti segély cselédeknek 1296 esetben 
68.786 K 69 f, I. cs. tagoknak 222 esetben 
kor. 7895 K 82 f, EL cs. tagoknak 43 eset-
ben 869 K 28 f, rendkívüli tagoknak 457 
esetben 15.323 K 38 f, gép munkásoknak 86 
esetben 3627 K 98 f, Rokkantsági segélyek: 
cselédeknek 344 esetben 4755 K 74 f, I. cs. 
tagoknak 14 esetben 150 K, rendkívüli 
tagoknak 42 esetben 725 K 83 f, gépmunká-
soknak 3 esetben 40 K Haláleseti segélyek: 
cselédeknek 109 esetben 27.815 K 15 fillér, 
I. cs. tagoknak 35 esetben 4092 korona 02 f, 
II. cs. tagoknak 3 esetben 11 K 44 f, rend-
kívüli tagoknak 26 esetben 4354 K 17 f, 
gépmuakásoknak 8 esetben 2312 K 84 f, 
összesen kifizettetett 2688 esetben 140.820 K 
34 f. Ujabban gróf Andrássy Dénes, gróf 
Majláth Géza és Dreher Antal jelentették 
a pénztárnál, hogy összes cselédeiket beiratják 
a tagok közé. 

— A kisdednevelők országos egyesüle-
tének új köre alakult meg január 11-én 
Kecskeméten délpestmegyei kör elnevezés 
alatt. Tagjai főkép Kecskemét és Halas kör-
nyékéről valók. Az alakuló ünnepen az anya-
egyesület tagjai közül Böser Jánosné vezetése 
alatt számosan vettek részt s jelen volt mint-
egy 30 óvónő s számos érdeklődő. Az egye-
sület elnöke Dimiáczkyné, titkára Péntekné 
kecskeméti óvók lettek, a tisztikar és választ-
mány tagjai között vidéki óvónők is vannak. 
Az egyesület alakulásában nagy érdeme van 
Gramma Döme kirendelt s.-tanfelügyelőnek. Az 

alakuló gyűlés a tanítók árvaházának díszter-
mében volt, melyet délelőtt a tagok Faragó 
igazgató vezetése alatt részletesen megnéztek O O o 
s közös ebéd után a város egyéb nevezetes-
ségeit. 

— Rövid liirek. A Röck Szilárd-alapból a 
következő fővárosi tanítók részesülnek két éven 
át 1200 korona jutalomban: Ágotái Béla, 
Augusztin Imre, Bardócz Pál, Budinszky Károly, 
Csáky Elek, Czike Imre, Mazurek Pál, Moussong 
Géza, Rákos István, Sturcz György, Szabó 
László, Száva János és Yelősi Lipót. — A 
marostordamegyei általános tanítótestület egy 
40 koronás jutalmat és egy 40 koronás pálya-
díjat tűzött ki. A jutalomra pályázhatnak: A 
tanítótestület azon tagjai, kik ifjúsági egylet 
alakítása és rendszeres foglalkoztatásával gya-
korlati eredményt értek el. A pályatétel ez : 
„Mi a háziipar terjesztésének czélja s mik 
azok az eszközök és módok, melyek által a 
háziipart a nép között elterjeszteni, számára 
jövedelmeztetni és életföntartása fontos eszkö-
zévé tenni lehetne?" 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Szalay Imre, Büd.-Szt.-Mihály (tags, 
díj) 3 korona; Jeles Antal, Ajak (tags, díj 
1902-re) 3 korona; Schönfeld Márk, Kapos-
vár (tags, díj 1903-ra) 3 korona; Czépán 
János, Bellye (t. d. 1903-ra) 3 korona. Átadtuk 
a pénztárosnak. 

— Halálozások. Id. Barankovics István tisza-
polyáni róm. kath. kántortanító f. hó 10-én 
61-éves korában, 37 évi tanítóskodás után 
elhunyt. — Hubcsik János árvamegyei klin-
zakamenei r. kath. kántortanító f. hó 11.-én, 
életének 59. és tanítói működésének 40. évé-
ben elhunyt. A jó tanítót és kitűnő kartársat 
általános részvét mellett temették el. Áldás 
emlék ökre ! 

— Helyreigazítás. S zentgyörgyi Lajosnak „Van-e 
szabad akarat ?" czímű czikkeben (f. é. 3. sz. 9. oldal 
9. sor) tévesen áll ez a kifejezés : „voluntaristák" e 
helyett „deterministák", mit ezennel helyreigazítunk. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alap pénz-
tárosa lakik : VII. ker., Wesselényi-utcza 52. szám. 
A titkár lakása : VI., Rottenbiller-utcza 66. szám. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

T a r t a l o m : Népiskolai anyakönyvek. Kozma 
László. — A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
a szászországi népiskolákban. Körösi Henrik — A 
téli szünidő. I. Gorzó Dénes. II. Bíró Samu. III. Hámos 
Nándor, — Az állatvédelem és az iskola. Vörösváry 
Béla. — Szünóra : Keszthelyi kirándulásunkról. 
Péterfy Sándor. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



17 

92.323. 
' 1902. S z a m -

PÁLYÁZAT. 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékekkel 

betöltendő, évi 200 koronás Bésán - fé l e ösztöndíjak 
megüresedett tizenegy állására pályázat hirdettetik. 
Ezekre az ösztöndíj-állásokra bármely tanító- vagy 
tanítónőképző-intézet növendékei pályázhatnak, vallás-
különbség nélkül ; azonban egyenlő minősítés esetében 
a nőtanulóknak elsőbbségük van. 

A folyamodó keresztlevelével (születési bizonyítvány-
nyal), legutóbbi iskolai bizonyítvány nyal, esetleg a 
jelen tanév első időszakára vonatkozó „Értesítőjével", 
szülői vagyoni állapotáról, ellátást igénylő testvérei-
nek számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjáról, 
segélyéről vagy egyéb kedvezményről szóló iskolai 
illetőleg hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímzett 
folyamodványok az intézeti igazgatósághoz 1903. évi 
február hó 10-ig, ezek által pedig azonnal a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz terjesz-
tendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar for-
dítása is csatolandó. 

Hiányosan fölszerelt, vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1903. évi január hó 7-én. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

(1 h—III—1) ministerium. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Liptómegyében fekvő Jakabfa lvára ev. tanító 

kerestetik. Javadalmazása különféle czímek ala' t 
ötszáz korona. Pályázati határidő 1903 január 19. 
P. Liptóujvár. Bella István, iskolaszéki elnök. 

Liptómegyében fekvő Doval ló i evang. iskolába 
kántortanító kerestetik. Javadalmazása kilenczszáz 
korona különféle czímek alatt. Pályázati határidő 
1903. évi január 19. Liptó-Szent-Péteren (p. Liptó-
Ujvár). Bella István, iskolaszéki elnök. 

(2443 -IH—3) 
K a r á c s o n m e z ő i (posta Girált Sárosm.) róm. kath. 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme 
hitközségtől 600 kor. államsegély 200 kor. stóla, be-
iratási díj átlag 100 kor. Továbbá magánoktatásból 
200 korona mellékes. Szép kétszobás lakás mellék-
épületekkel, kerttel. Folyamodványok február 20-ig 
hivatalomhoz küldendők. Leiteregh Károly, plébános. 

( 7 5 - 1 - 1 ) 
A szabadbárandi (Sopronmegye) róm. kath. nép-

iskolához osztálytanító kerestetik. Jövedelme : búto-
rozott szoba fűtéssel és 800 korona készpénz a községi 
pénztárból. Kötelessége : egy tanteremben önállóan 
tanítani, az ismétlősöket pedig a kántortanítóval fel-
váltva és a kántori teendőkben segédkezni. Tannyelv : 
horvát-magyar. Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők. A kellően felszerelt folyamodványok január 
20-ig Csenár Ferencz plébános czimére Szabad-
Bárándra küldendők. (28—II—2) 

A gércze i (Yasm.) ág. ev. egyházközség államilag 
segélyezett népiskolájának II. tanítói állásra. Fizetése : 
két szoba és egy konyhából álló lakáson kívül 840 
korona készpénz. Kötelessége : megbízás szerint az 
egyik tanteremben három osztály vezetése és a kántori 
teendőkben segédkezés. Pályázhatnak ág. ev. vallású 
okleveles tanítók és tanítónők. Pályázni kívánók a 
szükséges okmányokkal fölszerelt kérvényüket alulírt 
lelkészi hivatalhoz f. hó 30-ig küldjék be. Szabó 
Sámuel, ev. lelkész. (14—II—2) 

Kis-Sobrócz ág. ev. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Javadalma 600 korona és lakás. Pályázatok 
Bella lelkészhez intézendők. Liptó-Tarnócz. 

(4-ni—3) 
A l iptó-vazseci ág. ev. egyházközség elemi iskolá-

jának harmadik rendes tanítói állomására okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése COü korona és 20 korona 
lakbér. Jelentkezési határidő 1903. évi Januarius hó 
20. Lelkészi Hivatal. (2446—III—3) 

Szent-Borbáson (Somogymegye) a községi elemi 
népiskolához a tanító állomásra pályázat hirdettetik. 
A tanító javadalma évi 1000 (egyezer) korona, továbbá 
két szobából, egy konyhából, egy kamrából és pin-
czéből álló lakás a kertilletménynyel. Csak r. kath. 
vallású tanító pályázhatik, kinek kötelessége az iskola 
rendes vezetésén kívül a kántori teendőket is elvé-
gezni, litániákat tartani, körmeneteket vezetni. A 
kérvények folyó évi január hő 22-ig Erdélyi János 
iskolaszéki elnökre, Lakócsán (Somogymegye) czím-
zendők. Tannyelv : horvát-magyar. (18—II—2) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
ózdi kerületi nép- és iparostanoncz-iskoláinál egy 
1000 korona kezdő fizetéssel, lakás- s fűtéssel egybe-
kötött tanítói állásra pályázat hirdettetik. Kívántatik 
a zenében (énekkarok vezetésében) való kiváló jár-
tasság. Megfelelő működés esetén 2200 koronáig 
terjedhető szabályszerű előléptetés s kedvező üzemév 
esetén fizetési pótlék van kilátásban. Csak nőtlen s 
okleveles tanítók kérvénye vétetik figyelembe. Föl-
szerelt kérvények az iskolaszékhez czímezve január 
hó 26-ig beterjesztendők. Az állás kinevezés esetén 
azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. (34—11—2) 

A kis-aztráczini ev. leányegyház tót-magyar 
kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Ter-
mények és földbirtok haszonélvezetéből álló, közigaz-
g a t á s i l a g fölbecsült jövedelem 904 korona 84 fillér 
Okleveles pályázók alulírt lelkészi hivatalnál január 
31-ig jelentkezzenek. Kelt Szentpéter (Nógrádmegye, 
posta : A.-Esztergály). Szemere Béla, felügyelő. Frenyó 
Gyula, ev. lelkész. (38-11—2) 

A Kramer J . czég által fentartott vasgyári elemi 
népiskolánál megüresedett tanítói állás azonnal betöl-
tendő. Javadalmazás : 800 kor. törzsfizetés, ipariskolai 
tanításért 120 kor., faiskolai oktatásért 40 kor. éven-
ként, előleges havi részletekben, a megfelelő időpont-
ban a törvényes korpótlékok, továbhá egy szobás 
lakás és szabad fűtés. Csak nőtlen és a tót nyelvet 
bíró egyének pályázhatnak. Pályázatok Kramer J. 
vasgyárához Sz inóbánya intézendők. (51—II—2) 

Betöltendő a s z i l á g y - kövesdl állami elemi 
iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő és kántori oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, ev. ref. vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m, kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve legkésőbb 1903. évi február 
hó 3-ig Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. A kinevezendő tanító köteles 
helyben és a tanórákon kívül az egyházközségtől 
nyerendő 211 korona 86 fillér külön díjért az ev. ref. 
kántori teendőket is végezni. Az ev. ref. vallás okta-
tásaért külön 100 korona tiszteletdíjat kap. Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Zilah, 1903 január 
12-én. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (2 h—I—1) 

Bokodon (Komáromm.) a másodtanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kötelessége : az alsó 3 osztály 
vezetése és a kántori teendőkbeni segédkezés. Fizetése : 
600 korona a gyülekezettől, 170 korona államsegély, 
4 mtr. cserfa és egy szobából álló lakás. Az állás 
azonnal elfoglalható. Az ág. hitv. ev. gondnokság. 

(63-1—1) 
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A kazár i (u. p. Kis-Terenne, Nógrádm.) róm. kath. 
Il-od tanítói állomásra február 12-ére pályázat hir-
dettetik. Díjazás 800 korona és lakás. Grantner Antal 
plébános, iskolaszéki elnök. (54—1—1) 

Református képezdésznő, működési bizonyítványnyal 
helyettes tanítónőnek ajánlkozik. Fehér Anna Hosszú-
p á í y i (óvoda). ( 5 7 - 1 - 1 ) 

Szoko lcs i ág. hitv. ev. iskolához okleveles tanító 
kerestetik. Fizetése : lakás és 500 korona különféle 
czímek alatt. Jelentkezések a nagypalugyai lelkészi 
hivatalhoz intézendők. (58—111—1) 

I z s á k róm. kath. iskolaszéke folyó évi január hó 
25-érc a II. kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Jövedelme : 1. az iskola pénztárából havi előleges 
részletekben 316 korona 08 fillér ; 2. államsegély 
czímén 480 korona; 3. lakbér 100 korona; 4. kert-
illetmény 10 korona s 1257 • - ö l föld haszonélvezete. 
Köteles a reá bízott vegyes osztályt vagy osztályokat 
vezetni 8 a fiuismétlősöket díj nélkül oktatni s a 
kántort az iskolaszék tudomásával leendő elfoglalt-
sága esetén helyettesíteni a stóláért (1 korona 
vagy 50 fillérért). A kántorságban jártas okleveles 
róm. kath. tanítók kérvényüket az iskolaszékre czí-
mezve fönti időre ft . Kiss Gábor úrhoz küldjék. A 
megválasztott állásának elfoglalása után 15 korona 
utazási átalányban részesül. Személyes megjelenők 
előnyben lesznek, utazási díjuk azonban meg nem 
téríttetik. Rapcsányi Imre, jegyző. (64—I—1) 

D o b a t oszt. tanító önállóvá lett, helyette kath. 
okleveles kerestetik. Fizetése : államsegélylyel 800 
korona, csinos bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége : 
kisebbeket, ismétlőket tanítani, kántorságban segéd-
kezni. Kérvények február elsejéig főtiszt. Somogy 
Baka Lajos elnök úrhoz Veszprém Nagy-Szőllősrc 
küldendők. (67 -I—1) 

F ö r é v i ev. iskolában (Pozsony) tanítói állás betöl-
tendő. Kötelesség: 3 osztályban magyar-német nyelven 
tanítani. Jövedelem : 800 korona, szép lakás, kert, 
2'/a bold föld, tüzelőfa. Pályázat január 22-ig. Kér-
vények Ebner lelkészhez küldendők. (30—I—1) 

A t ü r j e i (Zalamegye) róm. kath. elemi iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 700 korona a községtől, 100 korona kegy-
adomány a türjei prépostságtól, bútorozott szoba, egy 
öl tűzifa a prépostságtól. Kötelessége : egy osztály 
vezetése, az ismétlő vasárnapi iskola vezetése, faiskola 
kezelés és a kántorságban való segédkezés. A zenében 
jártasak előnyben részesülnek. Okleveles féríitanítók 
kér vényeiket január 30-ig Illés Ráfael lelkészhez küldjék. 

( 5 5 - 1 - 1 ) 
I i i s z k ó f a l u evang. leányegyház elemi iskolájához 

tőt s magyar nyelvben jártas okleveles tanítót keres. 
Jövedelem készpénzben és terményekben 600 korona, 
egyszobás lakás és kert. Pályázatok február 15-ig az 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendőkLiptó-Rózsahegyre. 

(69—II—1) 
P a p i n a (Zemplén) község róm. kath. kántortanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 2 szoba 
1 konyha, kamara, külön tehén- és sertésóllal, csűr 
tágas udvar és kerti belsőséggel. 10 hold szántóföld. 60 
gyalognap. Szabad legeltetési jog. Hitközségtől 200 
korona. Fára (tanterem is fűtendő) 60 korona. A fát 
a hitközség fuvarozza be. Ostyasütésért 6 korona. 
Stóla 80—90 korona. Párbér "l0 köböl rozs, 10 
köböl zab tetézve. Államsegély 352 korona. A 
folyamodványok Kozsár Bálint róm. kath. lelkész, 
iskolaszéki elnökhez nyújtandók be. (70—II—1) 

A h idvég-ardó l (Abauj-Torna) államilag segé-
lyezett ev. ref. iskola tanítói állomására férfi és nő 
okleveles tanítók pályázhatnak oly czéllal, hogy az 
állomást azonnal elfoglalni kötelesek megválasztásuk 
esetére. A pályázat Kozma Gábor hidvég-ardói ev. 
ref. gondnokhoz küldendő. Ambrus János, iskolaszéki 
elnök. (74—1—1) 

A 2. számban közölt v i z l e n d v a i pályázat határ-
ideje február 8-ig meghosszabbíttatik. (72—I - 1) 

Ütóéves tanítójelölt a kántori teendők minden 
ágát önállóan végző, kitűnő működési bizonyítványnyal 
rendelkező, állást keres. Czím : Tanítójelölt Eger , 
Arany János-utcza 19. szám. (73—I—1) 

T r e n c s é n - N a g y - S z l a t i n a r. k. kántor-tanítót 
keres. Jövedelme készpénzben — havi előleges részle-
tekben — 980 korona, terményekben vagy 200 korona. 
Lakás 2 szoba, konyha, kamra, istáló, ól, kert. Ma-
gyar, tót nyelvben jártas képesítettek pályázhatnak 
február 2-ig. Léday Sándor, esp.-pleb. (76—I—1) 

G y ö n g y ö s p a t á r a pályázhat január 28-ig róm. 
kat. tanító, kereszt- házasságlevél vagy szabadállapot 
igazolás kell; jövedelme 666 kor. 67 fill., földhasz-
nálat 4454 • - ö l , lakás, iskolafűtésre 3 öl fa, 80 korona 
államsegély. Segédkezik szükség esetben a kántornak, 
s helyette míg változás lesz tanítja az ismétlőket kitől 
ezért jár 50 korona mellékjövedelem a szövetkezettől. 

(78—1—1) 
A vezetésem alatt álló kas sa l magy. kir. javító-

intézetnél előléptetés folytán megüresedett családfő-
gyakornoki állásra, mely állással évi 400 (négyszáz) 
korona ösztöndíj és az intézeti növendékcsalád-
ban igénybe veendő ingyenes élelmezés (reggeli, 
ebéd és vacsora) van egybekötve, ezennel nyilvános 
pályázatot hirdetek. Ezen állásra csak nőtlen és csak 
okleveles tanítók pályázhatnak, a kik pályázati kérvé-
nyükhöz születési, orvosi, végzett tanulmányi, eddigi 
működési és hadkötelezettségi viszonyukat feltüntető 
bizonyítványaikat csatolják. A családfőgyakomok szük-
ség szerint az intézeti növendékek nevelésében, oktatá-
sában és tanításában segédkezik, a mikor is köteles 
a reá bizott növendékek között élni s egész élet-
módját az intézet nevelési és házi rendjéhez alkal-
mazni. A sajátkezűleg megírandó pályázati kérvényt 
legkésőbb a f. é. február hó 2-odikáig kell az alulirt 
igazgatósághoz benyújtani, illetve postán beküldeni. 
Az állás a f. é. február hó 15-én lesz elfoglalandó. 
Kassa, 1903. évi január 16-án. Latzkovszky Lajos, 
ignzgató._ (80—1—1) 

V e c s é s e n (Pestmegyében) egy róm. kath. tanítói 
állás van üresedésben. Évi fizetés és lakbér együtt 
1000 korona. A megválasztott tanító csak az iskolai 
év végével nyerheti el véglegesítését. Kérvények folyó 
hó 26-ig küldendők az iskolaszéki elnökhöz. 

(86—1-1) 
B u j á k o n (Nógrádmegye) katholikus tanító, egy-

szersmind segédkántor szükséges. Javadalma : 800 
korona, "ismétlőért 100 korona, egyszobás lakással. 
Iskolaszék. ( 8 5 — H - l ) 

A b a r a n y a m o c s o l á d l róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése 1893-ban fel-
vett díjlevél szerint készpénzben, terményekben, lakás-
ban 1216 kor. 14 fill. Ebből 160 korona csak addig, 
míg az osztálytanítói állás szervezve nem lesz. Tan-
nyelv magyar, de öt istenitiszteletnél és a német-
ajkúak temetésénél a német éneklés megkívántatik. 
Választás, melyre személyes megjelenés ajánlatos, 
február 4-én. Kérvények Baranya-Mocsoládra az iskola-
szék elnökségéhez intézendők. (81—I—1) 

A tabajd i réf. H. tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése egész évre 800 korona, egy bútorozott 
szoba téli fűtéssel. Kötelessége : a reábízandó növen-
dékek tanítása, szükség esetén a kántortanító helyet-
tesítése, a legátusi teendők végzése, melyekért azon-
ban honoráriuma a három főünnepen egyenkint 28— 
28 korona. — Augusztus hó végéig terjedő alkal-
mazással ref. nőtanítók is pályázhatnak. Nőtanító 
legátusi teendőket nem végezhetvén, részére a legátusi 
honorárium sem számíttathatik. Az alkalmazott fize-
tését állása elfoglalásától kapja. Pályázati határidő 
február 5. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
a ref. lelkészi hivatalhoz. (88—I—1) 
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III. éves tanítónövendék segédtanítói állást keres. 
Czím : Molnár Sándor Törökbecse . (77 — II—1) 

Ocsova i (Zólyomm.) róm. kath. kántortanítói állo-
másra február 5-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
352 korona készpénz, tandíj minden gyermek után 
(100 körül) 3'20 korona és egy szekér tűzifa (esetleg 
3'20 korona váltságdíj), ezzel a tanterem is fűtendő. 
1800 lélek után stóla, 2 hold rét, 8 hold szántó és 
kert haszonélvezete. Lakása : két szoba, konyha, 
pincze és gazdasági épületek. Tanítási nyelv magyar-
tót. Bővebb fölvilágosítás alulírottnál nyerhető, kihez 
az iskolaszékhez czímzett kérvények küldendők. Pá-
lyázók kötelesek február 5-én Ocsován személyesen 
megjelenni. Ocsován (vasúti állomás Véghles-Szalatna), 
1903 január hó 19-én. Farkas Vincze, esperes-plebános, 
ker. tanfelügyelő. (84—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

óhajtok. Gara I r é n állami tanítónő, Tokaj. 
( 5 9 - 1 - 1 ) 

Egy új 5 változatú pedálos orgona helyszűke miatt 
minden elfogadható áron 

K l e p s z e l I s t v á n orgona és harmónium építőnél 
B e s z t e r c z e b á n y á n . Árjegyzék bérmentve. 

(60—1—1) 

L e g j o b b 
iskolai daloskönyv a „Ki s Muzs ikus" II. kiadás. 
Tartalmaz 50 szép magyar dalt, 2 szólamra, kellő 
s/-üveggel, Ára : portóval 65 fillér. Póstautalványon 
megrendelhető : J ó s v a y Gábor kántortanítónál, 

P o r o s z l ó (Hevesmegye). (61—1—1) 

Csak 3 korona 
60 g y ö n y ö r ű , Jobbára új Mária-ének, válasz-
tékos orgona - kísérettel, egyházilag jóváhagyva. 

Z á m b ó Káro ly , S z e g e d 6. 
(24—VI—2) 

Egy 8 változatú előljátsző pedálos új orgona, úgy-
szinte egy 14 és 7 változatú átujjított orgonák 

jutányos árban 

Szalay Gyula műorgonaépítőnél, Székesfehérvárott. 
(13—IV—2) 

Kartársaknak 5°/0 jutalékot 
fizetek amerikai szőlővesszők és oltványok elárusí-
tásáért. Készlet '/a millió. Árjegyzéket küld Brogl l 

S z á s z v á r - M á r a (Baranya). 
(2289—Y—5) 

Stampay ének- és imakönyve 
( I X . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kottâ/c ingyen. K ö b ö l k ú t . 

(Esztergomra.) ' (1712—XX-18) 

Ingyen 3 korona 
értékű zeneművet — zongorára, hegedűre vagy 
czimbalomra — küldök annak, a ki nékem 50 meg-

bízható zeneművásárló czímét beküldi. 

R o z s n y a i K á r o l y 
könyv- és zeneműkereskedése és antikváriuma 

BUDAPEST, IV., Muzeum-körút 15. 
Részletes könyv- és zeneműjegyzék kivánatra 

ingyen és bérmentve. Zenetanítóknak kedvezményes 
árak. ( 7 9 - 1 1 - 1 ) 

S c l i i u i c l a V . J ó z s e f 
es; és kir. udvari liangszergyáros, 

a m. kir. opera, a m. kir. z e n e a k a d é m i a é s 
n e m z e t i zenede s tb . stb. s z á l l í t ó j a a pedál-
c z i m b a l o m é s a z újonan j a v í t o t t tárogató 

e g y e d ü l i fö l ta lálója . 
BUDAPEST, Magyar-utcza 18. szám. 

Ajánlja mindennemű saját gyárában készült 
réz - fuvó , fa - fuvó , vonó- é s ütőhangszere i t , 

valamint saját találmányú javított és szabadalm. 

c z i m b a l m a i t és t á r o g a t ó i t . 
Árjegyzéket k ívánat ra ingyen és bérmentve. 

(1684—XX—18) 

K É Z I M U N K Á K 

Géphimzöselyem minden színben legnagyobb 
választékban van raktáron. 

Iskolák á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 
(1028 52-20) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-s* B U D A P E S T , m-
VIII. , Józse f -körűt 15. sz . 

ajánlja európai Bzerkezetu harxno-
niumait is. 

A. gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet, 

í ra ISO koron.KAI föl-jebb. H koronán részle-tekben is. 
Képes ár jegyzék Ingyen és 
bérmentve. 5 éri Jótállás. 

(475—6S—25) 

hímző- , kötő-, h o r g o l ó - p a m u t o k é s se lymek, 
nemkülönben h l m z ö s z ö v e t e k nagy választékban, 

szabott gyári áron kaphatók 

kézimunka-nagyiparosnál 
B U D A P E S T , Király-u. 4 . 
204 oldalú képes árjegy-
zékemet 2066 eredeti kézi-
munka - rajzzal ingyen és 

bérmentve küldöm. 

VíHnría Mmzögép elsö-
V l & l U I l a rendű (> kor. 
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P o l g á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes bctegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, ortkopaediai fűzök és 
járógépek, valamint műláb és miikéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e . 

S V Fent i czímre ügye ln i tessék. 
(2093—X—8) 

Szülök figyelmébe! 
Intézetünk folyó évi jannár 1-től lehetővé teszi 
minden szülőnek, különösen a kisiparosoknak, kis-
kereskedőknek, köz- és magánhivatalnokoknak és a 
munkáscsaládoknak, hogy külön biztosítás nélkül 
a maga és gyermekei jövőjéről a legalkalmasabb és 

legolcsóbb módon gondoskodhassék. 

1 6 - é v e s é v t á r s n l a t i i i n k 
egykoronás heti befizetésekkel alkalmasak, tekin-
télyes tőke gyűjtésére és kitűnő befektetésre. A 
gyermekbiztosítás minden neme, leány- és fiú-
biztosítás, kiliázasitási és katonai szolgálat esetre 
való biztosítás, valamint a család ellátására és 
nyugdíjélvezetére szóló biztosítás helyett, a legme-
legebben ajánlható a tőkegyűjtés ezen módja, mely 
mellett a tag az intézet egész hasznában részesül és 
beiizetett pénzének teljes összegét kamatokkal, 
illetve nyerességgel együtt fölmondás mellett bár-
mikor fölveheti, sőt olcsó törlesztéses hitelben 
részesül. — Tagjaink ez< nfölül megbízásaik alapján 
egy előkelő hazai életbiztosító társaságnál külön 
díj fizetése nélkül halál esetre is biztosíttatnak akként, 
hogy halál esetén a további fizetés megszűnik, a 
kedvezményezett azonban az egy üzletrész teljes 
értékét, körülbelül 1200 koronát kapja meg. A 
biztosítási díjakat intézetünk fizeti a sajátjából. — 

Prospektussal szívesen szolgál a 

Budapest Székesfővárosi 
Takarékszövetkezet 

VI. k e r . , T e r é z - I i ö r u t 0. sz i tui . 
Tanító urak, kik képviseletre reflektálnak, 

forduljanak az igazgatósághoz. 
(56—VI-2) 

S T O W A S S E R J . 
Magyarország legnagyobb réz-, fa-, fuvó- és 

vonóshangszerek gyára 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület, Lánczhld-utcza 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 

[ / ^ Á r j e g y z é k : összes hangszerekről , 
Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—23) 

-A. legjobb és legelterjedtebb 

Gazdasági ismétlő - iskolai olvasókönyv 
a 

Kun - Fülöp - Csatt 
Kunágotai tanítók olvasókönyve. Több mint 600 

gazdasági ismétlő-iskolában van használatban. 
Kérjük a t. tanító urakat az ujonan szervezett isko-
lákban csakis ezeket bevezetni. Ára 1 korona, 
tanító uraknak 8 4 fillér. Iskolaszék, község vagy 

gondnokság jótállása mellett hitelre is szállítjuk. 
Mutatványpéldány GO fillér. Bérmentve. 

Megrendelhető a kiadóknál : 
I n g ' u s z I . é . s F i a 

könyvkereskedésében 
A r a d o n . 

Egyéb kiadványaink : Csik János ábcz és népiskolai 
olvasókönyvei, Lejtényi Sándor Térképvázlatai 
Magyarország és az öt világrész 1—1 vázlat ára 
0.6 fillér. Lejtényi Sándor Aradmegye hegyvidéke, 

vezérkönyv a III. oszt. földrajzához ára 80 fillér. 
(2365—III-3) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körót 8/k. 

Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
(1747-40-16) 

Q $ 
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Előfizetési felhívás 
a 

Néptanítók Lapjá-ra. 
Előfizetési ár : 

JEgész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. SO fill. 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített e g y 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

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

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, U . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, i . KER., ISKOLA TÉR íí. 

.Késcira.tolta.t nem adunk vissza. 

r 

Állami népoktatás. 
Az állami népoktatásról írt köny-

vemben hangoztattam, hogy a nép-
oktatási törvény szerint a hitfelekezetek 
számára biztosított iskolaföntartási 
jogot elvenni avagy korlátozni nem 
szabad, és hogy a népoktatásügy teljes 
államosítása hazánkban nemcsak hogy 
nem szükséges, sőt bizonyos tekintetben 
helytelen is volna, mert kizárná a 
közoktatás terén szükséges nemes ver-
senyt. De ugyanott, népoktatási viszo-
nyaink hiányainak föltárása után abbeli 
meggyőződésemet is kimondottam, hogy 
a hitfelekezeteknek iskolatartó joga csak az 
esetben és addig érinthetetlen, a milyen 
mértekben és a meddig a magyar nemzeti 
állam érdekeinek, megfelelő Imzafias és a 
közéletre kiható népnevelést biztomtani képesek. 

A hol erre a hitfelekezetek vagy a 
polgári községek anyagi erő hiánya 
vagy más okok miatt nem képesek, 
vagy ezt biztosítani nem akarják, szükség-
képpen előáll az államnak a népoktatási 
törvény 80. §-ában biztosított iskola-
állítási joga és kötelessége. 

A népoktatás külső sikerének leg-
biztosabb ismertető jele : nemzeti szem-
pontból a nem magyar ajkú lakosság 
között a magyarul beszélni tudók szá-
mának, — általános népművelődési 
szempontból pedig az irni-olvasni tudók 
számának az emelkedése. 

Az állami népoktatástól méltán elvár-
hatjuk, hogy ezek mindkét irányban 
fokozottabb sikert mutassanak föl. 
Ehhez azonban huzamosabb idő szük-
séges, legalább is annyi, hogy az állami 
iskola a teljes hat évig tartó mindennapi 
és a három évig tartó ismétlő-iskolából 
bocsásson ki az életbe általa nevelt 
ifjúságot. 

Könyvemben mindama községekről, 
a melyekben tíz és több év óta vannak 
állami iskolák, az 1890-iki és 1900. 
évi népszámlálási adatok alapján össze-
hasonlító táblázatokban mutattam be a 
magyarul .beszélni és az irni-olvasni 
tudók számának emelkedését. 

Az összehasonlítás kétségtelenül iga-
zolja, hogy az állami iskolával bíró 
községek legtöbbjében mindkét irányban 
örvendetes emelkedés mutatkozik. Kimu-
tattam, / hogy a nemzetnek az állami 
népoktatásra fordított nagy áldozata a 
leghasznosabb beruházások egyike. 

Ámde ez az összehasonlító kimutatás 
mégis csak egyoldalú, mert önként fölve-
tődik a kérdés, hogy hát az állami nép-
iskolákkal nem bíró községek népoktatás-
ügye mennyiben oldja meg a hozzáfűzött 
nemzeti és népművelődési érdekeket? 

Erre a nagyfontosságú kérdésre az 
országos statisztikai hivatal rendkívül 
érdekes összehasonlító táblázatot ké-
szített, a melyen negyvenöt várme-
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gyéről külön csoportosította azokat a 
községeket, a melyekben állami iskola 
van és ismét külön azokat, a melyek-
ben állami iskolák nincsenek. A két 
csoportra osztott községekre nézve 
kimutatja, mennyi volt azokban a lélek-
szám s ezek között mennyi a magyar 
anyanyelvű, a nem magyar anyanyelvű, 
a magyarul beszélni tudó, az irni-olvasni 
tudó lakosság 1890-ben és 1900 ban. 
Az adatok egybevetéséből mindkét 
községcsoportra nézve vármegyénkint 
kimutatja, mennyiben szaporodott vagy 
fogyott 1890-től 1900-ig a magyar 
anyanyelvűek, a nem magyar anya-
nyelvűek, a magyarul beszélni tudók 
és az irni-olvasni tudók száma abszolút 
számokban és százalékos arányban. 

Eme nagyértékű munkálat végered-
ménye a következő: Az állami isko-
lákkal bíró kö/.ségekben a lélekszám 
volt 1890-ben 1,072.020, — 1900 ban 
1,257.960. Ezek közül magyar anya-
nyelvű volt 1890-ben 333.868, — 
1900-ban 469.974; nem magyar anya-
nyelvű 738.152, illetőleg 787.986; — 
magyarul beszélni tudó 459.148, ille-
tőleg 652.737; irni-olvasni tudó 447.872, 
illetőleg 632.813. 

Az állami iskola nélkül való köz-
ségeklélekszáma 1890-ben 9,038.599, — 
1900-ban 9,742.094. Ezek közül magyar 
anyanyelvű volt 1890-ben 3,332.937, — 
1900-ban 3,762.022; — nem ma-
gyar anyanyelvű 5,705.662, illetőleg 
5,980.072; — magyarul beszélni tudó 
3,866.816,illetőleg 4,451.314; — irni-ol-
vasni tudó 3,454.661, illetőleg 4,382.926. 

Az állami iskolával bíró községek 
csoportjában a lefolyt tíz év alatt szapo-
rodott a magyar anyanyelvűek száma 
136.106-tal, vagyis 4077 százalékkal; 
a nem magyar anyanyelvűek száma 
49.834-gyel = 675 százalékkal; — a 
magyarul beszélni tudók száma emel-
kedett 193.589-czel = 42"14 száza-
lékkal; — végre az irni-olvasni tudók 
száma 184.941-gyei = 41'29 százalékkal. 

Ellenben az állami iskolával nem 
bíró községek csoportjában ugyanaz idő 
alatt a magyar anyanyelvűek száma 
emelkedett 429.085-tel = 12'87 száza-
lékkal; — a nem magyar anyanyelvűek 
száma emelkedett 274.410-zel = 4'81 
százalékkal; — a magyarul beszélni 
tudók száma 584.498-czal, vagyis 15'12 
százalékkal; az irni-olvasni tudók száma 
928.265-tel, vagyis 26'87 százalékkal 
szaporodott. 

Összehasonlítva eme két csoport 
adatait, világosan kitűnik, hogy az állami 
iskolával bíró községek úgy a magyar 
beszéd, mint az irni-olvasni tudás 
tekintetében hasonlíthatatlanul kedve-
zőbb eredményt értek el tíz év alatt, 
mint az állami iskolával nem bíró köz-
ségek. Ez az aggasztó tünet a legkomo-
lyabban arra int, hogy mindazokban a 
községekben, a melyekben a mostani 
népoktatással bármely okból nem lehet 
a nemzeti érdekeket biztosítani, az 
állam késedelem nélkül vegye kezébe 
a rendezést. 

Wlassics minister öt év előtt ezer 
új állami népiskola fölállítását és ezek-
ben háromezer tanítói állás szervezését 
vette tervbe. A szervezés ez évben be 
lesz fejezve. De az egységes magyar 
nemzet életérdeke még legalább is ezer 
új állami népiskolát és újabb háromezer 
állami tanítói állást követel. 

Meg vagyok győződve, hogy a kor-
mány és törvényhozás ez elől sem fog 
elzárkózni; s a felől sem vagyok kétség-
ben, hogy a hazafias hitfelekezetek nem 
hogy akadályoznák, sőt készséggel támo-
gatni fogják az erre irányuló törekvést. 

(Budapest.) Halász Ferencz. 

Az iparos-tanoncziskolák új érája. 
Éppen 10 esztendeje annak, hogy 1893-ban 

augusztus 31-én 33.564. sz. a. jelent meg 
Ciáky ministersége idejében az iparos tanoncz-
iskolák szervezetére vonatkozó min. rendelet. 
Ez volt az irányadó zsinórmérték, mely a 
tanoncziskolai oktatásnál követendő utasítá-

I sokat magában foglalta. 
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Sok jóakarattal volt megalkotva a keret, 
melybe a tanoncziskolai intézményt beleillesz-
teni kellett és lehetett. 

Ennek a szabályrendeletnek szem előtt tar-
tásival szervezték tíz éven belül az iparos- és 
kereskedőtanoncz-iskolákat. Most már 512-re 
{427 -j- 85) rúg ezeknek a száma az ország 
különböző vidékein. 

Az iparos-tanonczoktatás nagyon is fontos 
szerve a népoktatásügynek. Fontos volna akkor 
is, ha iskolai viszonyaink még rendezettebbek s 
fejlettebbek volnának is. Meri ilyenkor határozott 
•szakjelleget lehetne az oktatásnak itt adni, a mi 
az igazi foglalkozás föllendítésére vezethetne. 
Az összevisszaság mellett azonban, mi a nép-
oktatási törvény daczára, a különböző jellegű 
népiskolák miatt az országban tényleg észlel-
hető, az iparos-tanoneziskolák nálunk szak-
szerű irányt nem igen követhettek. Az álta-
lános szervezetbe azonban nagyon is bele-
illeszkednek s mint népoktatási intézmények, 
az ő 8 3 . 8 8 5 ( 7 7 . 6 8 5 - j - 6 2 0 0 ) tanulójukkal, 
hol építenek, hol ismételnek, hol meg alapozó 
munkát végeznek, ha nem is egészben, az 
összes osztályokon végig; de legalább egyes 
tagozataikban, mint pl. az előkészítő osztá-
lyokban. 

Mert ismeretes dolog, hogy nálunk se a 
népoktatási törvényt, se az ipartörvényt az 
egész vonalon végig szigorúan nem hajtották 
végre. Ki van ugyan mondva az általános tan-
kötelezettség, mely szerint mindenkinek kivé-
tel nélkül, kell iskolába járnia. Ki van mondva 
ugyanakkor az is, hogy 12-éves koráig min-
den gyermeknek iskolát kell látogatnia s hogy 
következőleg tizenkét-éves kora előtt iparos-
tanoncz senki se lehet, nyilván azért sem, 
hogy ezalatt tankötelezettségének eleget te-
gyen s legalább is írni s olvasni megtanuljon. 
Mégis hány oly tanoncz köt szerződést s irat-
kozik be ennek alapján a tanoneziskolákba, ki 
soha iskolába nem járt, tehát analfabéta ; vagy 
ha járt is, nagyon is gyarló előképzettséggel 
lát azoknak az ismereteknek az elsajátításához, 
melyeket, mint követelményt a megkonstruált 
tanterv fölállít. Tanúskodik erről az az össze-
sen 1 9 . 7 7 2 ( 1 8 . 8 5 7 9 1 5 ) tanoncz, az összes 
létszámnak 23*5°/0-a, kik a népoktatási tör-
vénynek részben való végrehajtatlansága foly-
tán az előkészítő osztályban szorongnak, mint 
olyanok, kik a kellő előképzettséggel nem 
rendelkeznek. 

így bizony az egyes iparos-tanoncziskolák 
pótolni kénytelenek a hiányokat s a helyett, 
hogy szakirányban építenének, olyan dolgok-
kal kell foglalkozniok, mi tulajdonkép nem 
is rendeltetésük s mit voltaképen megelőző-
leg már a népiskolának kellett volna végeznie. 

Szó sincs róla, ez is munka. Ha kizárólag 
ilyen irányban dolgoznék is csak a tanoncz-
iskola, szintén nemzeti missziót töltene be. 
Legalább van alkalmuk az ily elhanyagolt 
tanonczoknak, ha később is, hogy elsajátítsák 
azokat a legelemibb ismereteket, melyeket 
tanoncziskola hiányában különben meg nem 
szerezhettek volna. 

De ezzel a tanítási iránynyal a tanoncz-
iskola tulaj donképeni rendeltetésétől eltért. 
Nem szolgálja azt a czélt, melyet követni 
hivatva volna. Nem állítom, hogy mindenütt 
eltért volna a tantervtől ; vagy ha eltért is, 
egészen tért volna el attól. Valószínű azonban 
hogy nagyon kevés tanoncziskola lehet az 
országban olyan, a hol szorosan alkalmazkod-
hattak volna az előirt paragrafusokhoz. Mert 
kénytelenek voltak a tanítók a legnagyobb 
nehézségekkel megküzdeni s figyelembe venni 
a tanterv követelményei mellett sok esetben 
a helyi viszonyokat s még többször azokat a 
fogyatékosságokat, melyek a tanulóanyag gyarló-
ságában megnyilatkoznak. 

Megalkuvás és alkalmazkodás jellemezte te-
hát a tanítási rendszert eddig, a mi annál 
nagyobb teherrel nehezedett a működő tanítók 
vállára s magára az egész intézmény szelle-
mére : hogy munkájában a tanítóság magára 
volt hagyatva ; alig volt rá eset, hogy irány-
elveket valamerről nyerhetett volna, vagy hogy 
a nehézségek leküzdésében valamely irányban 
és helyen, támaszra akadhatott volna. 

Kétségtelen, hogy a fölügyelet s a kormány 
is tudatában volt ennek. Intézkedtek is idő-
közönkint, hogy a bajon segítsenek. Egyik 
czélszerű pedagógiai intézkedés volt pl. hogy 
a rajztanítók irányítására tanfolyamokat ren-
deztek, hol a praktikus szaktanításra szolgáló 
direktívákat a jelentkező tanítóknak megadták. 
De a többi i rányú oktatásban magukra marad-
tak a tanítók s a tanterv betűin kívül egyéb 
jelzőoszlopokat- bizony nem követhettek. Bár 
megfelelő tankönyvek állottak volna rendel-
kezésökre ! 

De a mi késik, nem múlik; sor kerü l t 
ezekre is. Részint, hogy az ellenőrzés intenzív 
legyen; részben, hogy gyakorlati irányt nyer-
jen a tanoncziskolai oktatásnak a rajzonkívüli 
része is, megjelent mult év deczember 10-én 
74.995 sz. a. egy rendelet, mely újabbi utasí-
tásokat foglal magában a — szákfelügyelők 
részére, kik a minister úr intézkedéséből az 
iparos- és kereskedő-tanoncziskolákat kötelesek 
lesznek látogatni s irányítani. 

Ezért mondom, hogy új érája kezdődik a 
tanoncziskolai oktatásnak. A népiskolák, közép-
iskolák, tanítóképző-intézetek megreformálása 

3* 
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után sorát ejtették ezúttal a tanoncziskolák-
nak is. Szakszerű felügyeletet adnak ennek az 
intézménynek is s ki állíthatná, hogy ne lett 
volna erre szükség? A szakfölügyelők, számra 
húszan, meg fogják látogatni ezentúl a tanoncz-
iskolákat, évről-évre rendszeresen, s az ez 
alkalommal szerzett tapasztalataik alapján, a 
tanítás sikerének előmozdítására és biztosítá-
sában közreműködni fognak. 

Szakférfiak ezek, kik szakképzettségüknél 
fogva a tanoncziskolák működését megfigyelvén, 
a tanítás tökéletesebbé tételét, a szükséges 
szakszerű útmutatásokat a tanítóknak meg 
fogják adni. 

Figyelmöket ki fogják terjeszteni ez iskolák 
külső és belső életére, azok összes állapotaira 
és viszonyaira ; az iskolák elhelyezésére ; a taní-
tás menetére és eredményére ; s az iskolában 
uralkodó fegyelemre. 

Vizsgálataik alkalmával meg fogják ítélni, 
hogy helyes-e a tanítási módszer; megfelel-e 
az iskola czéljainak s hogy a tankönyvek meg-
felelőek-e ? 

Szóval, ki fog terjedni figyelmük minden 
mozzanatra, mi a tanoncziskolák beléletében 
fölmerül. Nyesegetni fogják a kinövéseket s 
gondjuk lesz árra, hogy úgy az elméleti, mint 
a rajzoktatásnál a kísérletezések kiküszöböl-
tessenek. 

S ennek senki se örül jobban, mint éppen 
a tanoncziskolák tanítói! Régi óhaját képezi 
ez az újítás ennek a tanítótestületnek. Mert 
szárnyát szegi minden ambicziónak az a tájé-
kozatlanság és kapkodás, mely itt a tanítóknak 
munkájukban korlátokat von. Nemcsak a nehéz-
ségek a tananyag meghatározásában és elvég-
zésében ; de az akadályok a helyi viszonyok-
ban is bénították a legszebb törekvéseket. 
Oly nehézségekkel kellett itt a tanító-személy-
zetnek megküzdenie, melyek a népoktatási 
komplekszumnak egyik ágánál sem merül-
nek föl. 

Támaszt fog nyerni a tanoncziskola a szak-
felügyelőkben, kik a panaszokat és bajokat 
meghallgatva és megvizsgálva, akár felülről 
vagy alulról azokat orvosolni is fogják. 

A tanácskozások, melyek a látogatások alkal-
mával megindulnak, alkalmat fognak adni a 
szóbeli eszmecserére. A kölcsönösen szerzett s 
ezeken a tanácskozásokon érvényesítő tapasz-
talatok alapján oly irányt fog itt nyerni a 
tanonczoktatás, mely elé a tanítóság a leg-
nagyobb reménységgel tekint. 

Meg fognak itt beszéltetni azok a nehéz-
ségek. melyeket a tanterv nehézkessége s a hely-
telenül megszerkesztett tankönyvek is okoznak. 
Le fognak a tanácskozásokból szűrődni azok 

az irányelvek, melyek szem előtt tartásával a 
tantervet módosítani s a tankönyveket meg-
írni kell, hogy azok ez iskolák gyakorlati czél-
jának nemcsak megfeleljenek, de a tanonczok 
kezébe is adhatók legyenek. Mert ha va1 ahol, 
úgy itt szükséges elsősorban az egyszerű tan-
terv s a jó tankönyv. Tanterv, mely keveset 
markoljon, de sokat fogjon s tankönyv, mely 
határozottságával, világosságával, magyarságá-
val, legfőkép pedig rövidségével a tanoncz 
által való használatra alkalmas legyen. 

Uj érának állunk tehát a küszöbén ! 
A tanoncziskola beléletében az ú j rendelet 

az első stadiont jelenti. 
Oszlop lesz ez, mely a fejlődésben az első 

mértéket jelenti. Maga után fogja ez vonni a 
tanonczoktatás teljes átalakulását s föllendülését. 

Nyerni fog vele elsősorban az iparosztály; 
végeredményében meg a kultúra és a magyarság L 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

Új rend az iskolaniulasztások 
elbírálása körül. 

Eddig, mint tudva van, az iskolamulasztási 
kimutatásokat minden hónapban kétszer a kir. 
tanfelügyelőkhöz kellett beküldeni, kik azokat 
felülvizsgálták, elbírálták, nyilvántartásba ve-
zették, a be nem küldöttek beterjesztését 
szorgalmazták és az igazolatlanul mulasztók 
megbüntetése iránt intézkedtek. 

Természetes, hogy ez nagyon sok munkát 
rótt a kir. tanfelügyelőkre, kiknek hivatása 
nem ilyen babramunkában van, hanem első és 
fő kötelességük, rendeltetésük az iskolalátogatás 
Legyenek ők folyton szekéren, vizsgálják meg 
sokszor és alaposan az iskolákat, mi a tanügy 
kimondhatatlan hasznára válik, mert a jó tanító 
örül ennek és jólesik neki, ha nyilvánosan 
megdicsérik, hadd hallják ellenségei is avatott 
és tekintélylyel bíró egyénektől az ő érdemes-
ségét ; a nagyon is kis számban itt-ott található, 
esetleg gyengébb eredményt fölmutató tanító 
pedig tanul, mert őt jóindulatulag négyszem-
közt figyelmezteti hibáira s nagyobb szorga-
lomra inti ; használ az iskolának az által, hogy 
a hiányos fölszerelések, az épületek jókarba 
hozatala, a tanítók fizetésének kiszolgáltatása 
iránt mindjárt ott a hely szinén intézkedik, 
szóval a tanítót szerető és tapintatos tanfel-
ügyelő iskolalátogatása sohasem árt, hanem 
ellenkezőleg igen sokat használ. 

Be is látta ezt bölcs ministerünk és azon 
van, hogy a tanfelügyelők munkáját kevesbítse, 
mit az 1902. évi 4120. ein. számú rendele-
tével nagyban el is ért, mert ezen leiratból 
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kifolyólag 1903. év január 1-től kezdve a 
mulasztási kimutatások kizárólag a községek 
által birálandók el, azok a kir. tanfelügyelőkhöz 
többé nem terjesztendők be. 

Azt mondhatná már most valaki, hogy a 
mulasztókkal szemben eddig is enyhén történt 
eljárás ez által még lazábbá válik. Korántsem, 
mert a főszolgabírák kötelessége a nyilvántartó 
könyvet évenkint legalább egyszer, a mikor a 
községbe kiszállanak, a hely szinén személyesen 
megvizsgálni és azt a beérkezésük sorrend-
jében irattárba helyezett mulasztási kimutatá-
sokkal tüzetesen egybevetve, alá is irni. 

A kir. tanfelügyelők is kötelesek iskola-
látogatásuk alkalmával azt alaposan megvizs-
gálni és a községektől bármikor be is kíván-
hatják s panasz esetén a főszolgabíró a 
mulasztást vagy szabálytalanságot elkövető 
község elöljáróságát esetről-esetre 2—10 koro-
náig terjedhető rendbírsággal megbüntetheti. 

Ily ellenőrzés mellett tehát nincs okunk 
a szigorú és pontos eljárásban kételkedni. 

Igaz, hogy a községek is túl vannak terhelve 
ma már mindenféle dologgal, de bizhatunk 
buzgóságukban, pontos és lelkiismeretes eljárá-
sukban, mert ők is tudják, hogy az iskolának, 
a jó eredménynek első föltétele a rendes és 
pontos iskoláztatás s ha az nincs meg, dugába 
dől a tanítók fáradhatatlan buzgalma, ambí-
cziója és szorgalma, tehát vállvetve, kezet 
kézbe téve, együttesen működve, egymást 
segítve tehet a tanító is meg mindent, érhet 
el nagy eredményeket. 

De a többek közt, van még egy igen jó és 
helyes intézkedés a föntebb említett ministeri 
rendeletben. 

Ugyanis eddig sok panasz volt a szülők 
részéről az okból, hogy a község az első izben 
mulasztó gyermekek szülőit meg sem intette, 
az iskolába járatásra őket senki sem figyel-
meztette, csak büntetést alkalmazott ellenük, a 
szülők nem értek rá gyermekük távolmara-
dását bejelenteni és kiírták őket, a nélkül, 
hogy távol maradásuk okáról valaki megkér-
dezte volna őket, pedig gyermekük beteg volt, 
ruhátlansága is ok volt az elmaradásra s 
nyakra-főre büntették őket, mely kellemetlen-
ségnek a tanítók itták meg a levét. Most nem 
úgy lesz. A tanítók, tanítónők, óvónők stb. az 
igazolatlan mulasztó tanulókról a mulasztási 
kimutatást havonkint minden hó 15. és utolsó 
napján a lefolyt időről kiállítják és azt kézbe-
sítő könyv mellett a rákövetkező napon az 
iskolaszéknek, gondnokságnak, óvófelügyelő-
bizottságnak, iparhatóságnak szolgáltatják át, 
kik a jegyzékeket, illetve mulasztásokat meg-
vizsgálják, a szülőket vagy gondviselőket meg-

idézik, őket kihallgatják és ha a kimaradás 
mentségeül valamely, a törvény szerint elfogad-
ható és kellően beigazolt ok forog fönn, föl-
mentést adhatnak, s a fölmentést a mulasz-
tási kimutatás jegyzet rovatába bevezetik ; ha 
pedig beigazolt és elfogadható ok nem forog 
fönn, akkor ahhoz képest, hogy hányad izben 
jeleztetik a gyermek igazolatlanul elmaradó 
gyanánt, a szülőket vagy más gondviselőket 
fölszólítják az iskolai, óvodai törvényből folyó 
kötelességeik teljesítésére, illetve a mulasztási 
kimutatást annak átvétele után legföljebb 7 
nap alatt, további eljárás végett, kézbesítő 
könyvvel a községi elöljárósághoz teszik át, ki 
az iskolaszék által föl nem mentettekkel szem-
ben az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk 4. §-a 
szerint köteles eljárni s a befolyt bírságpénzt 
az iskola pénztárába beszolgáltatni és azt a 
nyilvántartó könyvbe bevezetni. 

Ezzel sok kellemetlenség szűnik meg. 
Szintén fontos intézkedés a tanév elején a 

beiskolázásnál a következő : A községek az 
összeirási iveket a beiratkozások után mindjárt 
az összes iskolák, óvodák, vagy menedékházak 
helyi hatóságainak a fölvételi naplókkal való 
összehasonlítás végett azonnal kiadják, hogyha 
pedig a községben 3 vagy több iskola vagy 
óvóintézet van, ott az érdekelt iskolák, óvó-
intézetek vezetőit valamely szünnapra vagy a 
községházához, vagy valamely iskolához a 
község összehívják, hol a bejegyzések és kiiga-
zítások együttesen eszközöltetnek, a községi 
elöljáróságok a fönnebbi összehasonlítás után 
az iskolába nem járó gyermekekek szülőit a 
községházára megidézik, a gyermek beiskolázá-
sára őket szigorúan utasítják, illetve őket meg-
büntetik. 

Szerintem, ez az eljárás eléggé helyes, gyors 
és eredményre vezető, azért csak hálásak lehe-
tünk ministerünk iránt, ki országos gondjai köze-
pette is a mi ügyünket annyira szivén viseli, 
aziránt hőn érdeklődik és a népoktatás ügyét 
rohamosan viszi előre. 

(Szegzárd.) Nagy Béla. 

Szükséges-e a kézikönyv? 
A budapesti tanítótestület — mint isme-

retes — közelebbről kimondotta, hogy az 
elemi iskolákban a tankönyvek használatát 
szükségesnek tartja. A mennyiben ez a kérdés, 
hogy a népiskolákban kell-e tankönyv vagy 
nem, általános jelentőségű, ebből az alkalom-
ból czélszerűnek tartom foglalkozni vele. 

A kérdés régi s ennek a fölvetésére a 
tanítóság jórészét az indíthatta, hogy itt-ott 
egyesek megértetés és magyarázat nélkül csak 
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a könyvekből tanítottak. A vélemények erről 
különbözők. Az egyik csoport — mint tudjuk — 
csak olvasókönyvet akar a tanulók kezébe 
adni s mindenféle kézikönyvet fölöslegesnek 
tart. A másik egy könyvben szeretne össze-
foglalva látni minden tárgyat s mintának a 
Gyertyánify „Falusi iskolások könyvét" veszi. 
A harmadik kézikönyvet kiván minden tárgy-
ból, úgy, a mint ma van. A negyedik csoport 
— mint a budapestiek tekintélyes része a 
lapok szerint — csak számtant, nyelvtant, stb. 
óhajt használtatni, e tekintetben azonban ki-
forrott egyöntetű véleménye nincsen. 

A 4 csoport jellemzően 2 gondolatot igyek-
szik kiemelni. A kik a tankönyvnek ellenségei, 
azt állítják, hogy a helyes készültségü tanító 
úgy taníthat, hogy a tanulók minden tantárgy-
ból mindazt megtanulhatják alaposan az isko-
lában, a mire a népiskolának tervszerinti köte-
lessége vagy feladata megtanítani őket a nélkül, 
hogy otthon gyakorolni kellene oly módon, a 
miként a kézikönyvből ma gyakorolják. Azt 
is mondják, hogy a tankönyv a szülők fölös-
leges költségbe vivése és a túlterhelést elő-
mozdítja. Ugyanezért azt óhajtják, hogy az 
olvasókönyv úgy legyen szerkesztve, hogy a 
tanultakat bővíthesse vagy gyakorolhassa belőle 
a tanulósereg. A kik a tankönyvnek pártolói, 
az az elvük, hogy a tanító bármilyen jelesen 
gondolkozó pályára született ember lehet, de 
az iskolában való tanítással mégsem képes a 
tanítandó anyagot tanítványainak úgy átadni, 
hogy azt az iskolán kívül gyakorolni, ismételni 
ne kellene, mert ebben a közepes vagy gyenge 
tanulók nagy száma, az iskola népessége s az 
idő rövidsége akadályozzák. A kik meg csak 
1—2 tantárgy tanításánál gondolják szüksé-
gesnek a gyakorlókönyvnek mint kézikönyvnek 
használatát, azok az illető tárgynak földol-
gozását így hiszik biztosabbnak. 

Jelentéktelen fölfogásom szerint azt kell 
legelébb tisztázni, hogy a tankönyveknek van-e 
czéljuk, jogosultságuk s hogy a tanító és 
tanítvány munkájának mélyítésénél jó eszközök-e 
vagy nem ? . . . 

Magyarország minden tanügyi s minden az 
iskola munkáját közelebbről ismerő embere 
egyetért abban, hogy az iskola jól képzett, 
lelkiismeretesen dolgozó, ideális lelkesedéstől 
hevülő tanító mellett lehet és lesz jó. Tegyük 
föl, hogy minden tanító ilyen s fogadjuk el, 
hogy első sorban és mindenütt tanító mindenik. 
Mint ilyen, napról-napra készülve, lép iskolájába 
s mivel — a többi közt — a népiskola anyaga 
a kisujjában van, tanítása mesteri és mégis 
azt az 7t , V2 vagy 3/< órára a tapasztalat 
alapján előre megállapított anyagot nem tudja 

tanítványainak mindenikével elsajátíttatni. Tanít-
ványai megértették, néhány a tudásvágya és 
éles esze által még olyan kérdést is tesz, 
melyre ha felelünk, bővül az ismeret. A közepes 
tehetségüek és gyengék egy része előtt azon-
ban csak most melegében áll valamennyire 
élénken az, a mit tanultak s rövid időn el-
mosódik. Most érzik meg a kézikönyv szük-
ségessége. A tanuló otthon előveszi, fölkeresi 
belőle a mit a tanító magyarázata alapján 
megértett s gyakorolja, emlékébe vési. Az: 
aztán, hogy a kézikönyvből vagy az olvasó-
könyvből gyakorolja be, alsórendű kérdés, de 
az bizonyos, hogy a kik az olvasókönyvet 
minden tantárgy eredménytárának szeretnék 
tekinteni, voltaképpen tankönyvet használnak,, 
mert az ily módon szerkesztett olvasókönyv 
nem lenne egyéb, mint kézikönyv-gyűjtemény. 
Ebből látszik, hogy a tankönyvek czélja az, 
hogy a tanuló az iskolában tanult tárgy rész-
letével otthon is foglalkzohassék, ismételje, 
gyakorolja s gondolkozzék róla. A latin iskola 
mondása: „Repetitio est mater studiorum" a 
tankönyvnek jogosultságot ad, mert a gyakor-
lásban, az önálló gondolkodás nevelésében 
hasznos eszköz. Az az ellenvetés, hogy a 
kézikönyv használata mellett a tanuló otthon 
erősíti meg agyában azt, a mit az iskolában 
a tanító szabad előadása után kellene, hogy 
tanuljon, alig bír valamely alappal ; értelem 
nélkül tanulni: magolni pedig jó tanító tanít-
ványai eddig sem szoktak. 

A kik a tankönyvnek ellenei, gondolják 
meg, hogy a gyermekeket azért tanítjuk meg 
olvasni, hogy ezzel eszközt adjunk nekik arra, 
hogy saját erejükből önállóan tanulhassanak 
tovább. Ha a tankönyvet elvetnők, az önálló-
ságra nevelésnek egy részét szándékosan hagy-
nók ki az iskola munkájából. Akkor talán az 
olvasni tanítás is fölösleges volna, mert az 
iskolában a tanító úgyis mindent megta-
níthat! . . . Hiszen, hogy kézikönyvre szükség 
van, e mellett bizonyít az a csoport is, mely 
egy-két tárgynál kívánja a tankönyvet hasz-
nálni csupán. 

Az én nézetem az, hogy a kézikönyvek a 
tanulók megterhelése nélkül hasznos, czélra-
vezető segédeszközei még a legjelesebb tanító 
mellett is a tanításnak s a mennyiben a tanuló-
nak az alaposan megértetett anyag begya-
korlásánál az önerején való tanulásban is élő-
segítői, igazán értékesek akkor, ha jól vannak 
szerkesztve és írva s ha mindazon követelmé-
nyeknek megfelelnek, a melyeket a pedagógia 
és didaktika megállapít. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. 
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A téli szünidő. 
(Hozzászólás.) 

I. 

Volt alkalmam a falusi iskolák mizériáit 
32 évi hosszú tanítói működésem alatt meg-
ismerni. A szegény iskolás gyermekei nyomo-
rán és baján — véleményem szerint — nem 
az egy hónapi téli szünidővel lehet segíteni, 
hanem a jótékony egyesületeknek, hol ilyenek 
vannak, avagy a tehetősebbek könyöradományai-
ból — a tanítók közremunkálkodásával — 
összegyűjtött filléreiből : a legszegényebb iskolás 
gyermekek legszükségesebb ruházata beszerzése 
által, főleg pedig a tehetősebb szülők gyerme-
keinek részben elviselt ruháknak a szegény 
iskolás gyermekek részére átadása által. Egyebet 
alig lehet tenni. 

Elek Gyula kartárs úr azt ajánlja, hogy 
nyáron csak 1 hónapi szünidő legyen s a taní-
tás júliusban is tartson, s e helyett télen 
januárban legyen szünidő. Kétlem, hogy a 
juliusi szorgalomidő több előnyt biztosítson 
az iskolai ügy fejlesztésére, mint a jelenlegi 
rendszer. 

Vájjon a nagy hideg mindig januárban van-e 
és nem deczemberben? Lehet, hogy a városi isko-
lákbanjanuár helyett beválna a juliusi szorgalom-
idő, de a nagy többségnél, falun, nem. Már pedig, 
ha általános elvből indulunk ki, nemcsak a városi 
iskolába járó gyerekeket kell szem előtt tarta-
nunk, hanem a falusi iskolásokat is, sőt ez 
utóbbiakat inkább. Valószínű, hogy Elek Gyula 
kartárs úrnak nincs tndomása arról, hogy a 
falusi — bármily jellegű — iskolákban a leg-
nagyobb szigor mellett is oly nagy a ki maradott 
növendékek száma ősz elején, hogy október 
közepe után, sőt csak novemberben lehet a 
rendszeres tanítást megkezdeni a sok kimaradás 
miatt. Sok földhöz ragadt szegény szülő, a 
mikor nagy keservek között lefizeti a büntetés-
pénzt, azt feleli : „ha november előtt küldöm 
a gyermekemet iskolába, a télen éhen veszünk, 
inkább a büntetést fizetem le ; örvendek, ha 
télen járhat a gyermek az iskolába". Továbbá 
köztudomású dolog, hogy a földmívesnép 
évről-évre folyton panaszkodik, zúgolódik, hogy 
miért nem tartják a vizsgát májusban vagy 
bár junius elején, mivel a gyerekre szükség 
van a mindennapi kenyér beszerzésére, a 
jószág vagy ház, vagy a kisebb testvérek 
vigyázására. Hát még julius hóban ? ! No, a 
legtöbb falusi iskola, ha állami lenne is — 
a legszigorúbb büntetés mellett is — julius 
hóban üresen állana. A szünidőnek januárra leendő 
változtatása, hogy ne mondjak többet, a „tíz 
esapás" egyike lenne a nevelésügyre. 

Ismétlem, én a többségben levő falusi isko-
lákat tartom szem előtt. Hazánk lakosságának 
nagy többsége földmívelő s ezek gyermekei a 
téli egy hónapi szünidőt tétlenül élnék át, 
odahaza ülnének, hogy a t. kartárs úr szerint 
meg ne betegedjenek, ne fázzanak A midőn 
ezt irta, jutott-e eszébe a tüdővész és más 
ilyen ragályos betegség? Hiszem, hogy volt a 
t. kartárs úr földmíves- vagy munkás- ember 
házában. Látta, hogy milyen? Látta, hogy egy 
szobában lakik az egész család. Azt a szobát 
télen egyszer sem szellőztetik, inkább csak 
akkor, mikor valaki belép és az ajtót annyira 
kinyitja, hogy beléphessen, de azonnal gyorsan 
behúzza, hogy „a meleg ki ne menjen, mert 
a fa drága s fogyatékán van". Most a gyerek, 
ne hogy megfagyjon, nem megy ki az utczára, 
benn ül a melegben, abban a fülledt, baktéri-
umos, miazmás levegőjű meleg szobában. S 
nézzük, hogy a gyerek vájjon attól kap-e 
nagyobb betegséget, ha benn ül abban a 
szervezetet alapjában megtámadó levegőben, 
vagy ha a hideg, de egészségesebb levegőben 
siet az iskolába ? Most, a csikorgó télben 
künn játszottak a gyermekek iskola után V2 
óráig s tovább is és mondhatom Elek György 
kartárs úrnak, hogy egyik sem betegedett meg. 

A legtöbb községben a távolabb lakók is 
10—15 perez alatt az iskolába el tudnak 
menni minden nagyobb veszély nélkül s az a 
10—15 pereznyi út nincs ártalmára a gyermek-
nek, sőt hasznára válik, hozzászokik az idők 
viszontagságaihoz, edződik a test és az ilyen 
gyerek könnyebben elviseli a hideget, mint a 
jól s kényelmesen meleg ruhába burkolt, el-
kényeztetett gyermek, kinek minden hamarább 
megárt, mint az üvegházban nevelt déli növény-
nek, mely, ha ráfuvall a hideg szellő, oda 
van, elhervad ! 

A kisebb iskolás gyermekek (I—II. osztá-
lyosak) kezdhetnék a tanulást nem 8, hanem 
9 órakor és a rövid téli délutánokon a taní-
tás ne 2, hanem órakor kezdődjék, mint 
pl. nálunk is van. 

(Kolozs.) Jfatjy Sámuel. 

H. 
Nézetem szerint czéltévesztett E. Gy. azon 

szánalma, melylyel a szegény iskolás gyerme-
kek táplálékának, ruházatának és tüzelőszeré-
nek hiánya miatt ad kifejezést érzelmeinek; 
mert ezen hiányokat a szülői ház úgy sem 
enyhítheti, annál kevésbbé szüntetheti meg, 
mivel — szerinte is — nincs a szegény embe-
reknek miből. De az iskola igenis segíthet a 
szegénysorsú gyermekek e bajain, ha téli idő-
ben a szegény gyermekek részére adománya-
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kat gyűjt, melyekből meleg táplálékkal látja 
el azokat, a község „szegények alapjából" némi 
téli ruházattal ellátja és megengedi, hogy — 
mint az a legtöbb falun szokásos — a szegény 
gyermekek ebéd alatt jól fűtöt t tantermekben 
fölvigyázat alatt maradhassanak, hiszen otthon 
tüzelőszer hiánya miatt úgyis hideg szobá-
ban lennének kénytelenek ebéd ideje alatt 
rossz ruházat és üres gyomor mellett dideregni. 

A téli szünidő ellen szól még azon kedve-
zőtlen körülmény is, hogy hazánk lakóinak 
túlnyomó része földmívelőkből állván, téli idő-
ben nem lévén külső munka, nélkülözheti 
gyermekeit; de nyáron, különösen júliusban, 
tehát aratáskor nines az a törvény, mely képes 
lenne különösen a szegény ember gyermekét 
az iskolába fölhajtani, mert vagy segít a mun-
kánál, vagy vigyáznia kell kisebb testvéreire, 
a házra és a háziállatokra ; tehát nem is 
volna helyén a kényszer : ilyen nagy munka-
időben gátolni a szegény embereket kenyér-
keresetükben. 

A mi pedig a „kis vizsgákat" illeti, mondhatom, 
hogy a 8 hónapi folytonos szorgalom többet ér, 
mint a régi, úgynevezett félévi vizsgálat ; mert , 
míg régen a félévi vizsgálat miatt félbeszakadt 
éppen a legjobb szorgalom közben a munka, 
s egy hónapi szünidő alatt ismét csak felejte-
nének a kellőleg be nem gyakorlott, maradan-
dóan sajátukká nem tett tananyagból, most a 
8 hónapi, megszakítás nélkül folytatott munka 
által a tananyag jobban begyakorolható, mara-
dandóbbá tehető, a gyermekek tehát nem 
felejtenek a félig elvégzett tananyagból s nem 
is jönnek ki tanév közben a rendes iskolai 
kerékvágásból. 

A mi mulasztás történik tanév közben a 
járványok miatt, az, sajnos, csak az illető 
hatóságok túlbuzgóságának tudható be ; ha 
tőlem függne, én a járvány miatt sohasem 
szüntetném be a tanítást ; mert az iskola be-
zárásával úgy sem lehet a járványt megszün-
tetni. Otthon a gyermek úgy sem marad a 
szobában, ha nem ágybanfekvő beteg; elmegy 
pajtásaihoz játszani, elmegy templomba, elmegy 
komédiába stb., tehát nincs elkülönítve s a 
ragadós betegségeket mégis széthurczolják ; 
ha pedig iskolában van, a tanító figyelmeztet-
heti az orvost, hogy mely házban vannak 
beteg gyermekek — a szülők nem igen szok-
ták híni az orvost — s ez megteheti a szük-
séges óvintézkedéseket a háznái. 

E . Gy. a téli reggeli és délután 3 óra utáni 
setétedéssel akarja bizonyítani a téli szünidő 
szükségességét. Ez nem oly ok, mely miatt 
téli szünidőt kellene adni ; hiszen vannak tan-
tárgyak, a melyek setétedés alatt is előadha-

tók ; ilyenek pl. fejszámolás, beszéd- és értelem-
gyakorlat, szavalás, ének. A setétedés nem is 
januárban, hanem deczember hónapban tart, 
így tehát úgy sem lehetne azt a téli szün-
idővel — mely januárban lenne — elkerülni. 

A téli szünidőnek még egy nagy hátránya 
lenne a szülőkre nézve. Mit gondol E. Gy. 
kartársam, mit csinálna a falusi gyermek a 
téli szünidő alatt, talán a szobában ülne s 
ismételné az elvégzett tananyagot? Dehogy! 
Szaladgálna a hóban, csúszkálna a jégen, 
téhát rongálná a lábbelijét, ruháját s a szülő 
a sok boszankodás mellett alig vámá, hogy 
iskolába küldhesse szilaj magzatját. 

Bátran állíthatom, hogy falun a téli szün-
idő csak hátránynyal já rna és csakis az eddigi 
nyári két hónapi szünidő kedvező úgy az isko-
lára, mint a gazdaközönségre nézve. 

(Periasz.) Janda Ferenc». 

A mérték jelekről. 
E czím alatt a Néptanítók Lapja folyó évi 

3. számában Bournáz János kartárs úr a 
tanítók figyelmét arra a zavarra hívja föl, 
mely a mértékjelek használatában uralkodik. 
Tény az, hogy ritka, mondhatni alig van oly 
tankönyv, mely a mértékjeleket helyesen alkal-
mazná ; a tanítók eljárása sem egyöntetű. Pedig 
a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
kir. ministerium 33.881/1883. számú rendeleté-
ben a gyakorlati életben használt mértékek 
rövidített jelzéseit megállapította. Azt hiszem, 
szolgálatot teszek kartársaimnak, ha a fönti 
rendelet által megállapított jelzéseket itt 
közlöm : 

a) Hosszmértékek : méter — m ; deciméter = 
dm ; centiméter = cm ; milliméter - mm ; 
kilóméter = km. 

b) Területmértékek : négyzetméter = n r ; 
négyzetkilométer = km 2 ; ár = a ; hektár = ha. 

c) Köbmértékék : köbméter = m3 ; köbdeci-
méter = dm 3 ; köbcentiméter = cm 3 ; köbmilli-
méter = mm 3 ; köbkilóméter — km3. 

d) Űrmértékek : liter = 1 ; deciliter = dl ; 
centiliter = cl ; hektoliter = hl. 

e) Sulymértékek: gram = g ; decigram = dg; 
centigram = cg; milligram = mg; d e k a g r a m = 
dkg; k i l og ram=kg ; m é t e r m á z s a = q ; t o n n a i t . 

Ezen jelek úgy Írásban, mint nyomtatásban 
a mérték mennyiségét kifejező szám után 
ugyanazon sorban, megszakítás vagy pontok 
közbeiktatása nélkül, latin kis betűkkel Írandók. 
E szerint pl. 24 méter, 15 kilogram így 
írandók : 24 m, 15 kg. 

Pénzügyministeri rendelet állapítja meg, hogy 
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a korona jele. K, a fillér f, mindegyiket pont 
nélkül kell használni. 

Ha mindnyájan megtartjuk a hivatalos ren-
deletek által megállapított jelzéseket, úgy 
megszűnik az a bizonytalanság, a mit ma e 
tekintetben az iskolákban tapasztalhatunk és 
tanítványaink akár az elemi iskolából felsőbb 
ükolába. akár az életbe lépnek, mindig helyesen 
alkalmazzák a mértékjeleket. 

(Budapest.) Magyar László. 

Uj tanítási mód. 
Tomcsányiné szerint a phonomimika a hang-

nak valami játszi kézmozdulattal való egybe-
kapcsolása. A dolog nem t djesen így áll, akár 
a szó jelentését, akár a phonomimika eredetét, 
akár jelen alkalmazását tekintjük. Jelent-
ményét tekintve : phono = hang, mimelni = 
utánozni, tehát hangutánzat, mely minden 
egyebet kizár. Ha múltját tekinteni, a hang-
mímelés volt a kiindulópont, melyet egyesek 
tárgyhoz kötéssel természetes mozdulatokkal 
erősítettek és csak később mesterkedő jelek-
kel. Jelenjét tekintve, mert szórványosan 
Tomcsányiné előtt is volt jelenje, nemcsak 
taglejtésekből áll, hanem bárminő külső jelek-
ből, melyek a hangnak némán fölébresztésére 
szolgálnak. így Beregmegye egy igen derék 
tanítója: Tőrös S., ki már 20 év óta phono-
mimikázik, a hangot tárgyakhoz köti. Pl. A 
h-nál az ablakra lehel, a p-nél homokot fúvat 
az asztalról (p, p, p,) s az ablakot és asztalt 
használja emlékeztető jelül. A phonomimika 
hangutánzó, társító tanítás, mert különben, ha 
a taglejtés volna a lényeg, inkább mozdulatos 
és nem hangmimikának neveznők el. így Betű-
boncztanom is természetes taglejtéseket nem 
nélkülöző, a hangot tárgyakhoz is kötő és ha 
százszor sem hiszi el Tomcsányiné, a betű is 
társító munka, akár csak az ő phonomimikája. 
A Néptanítók Lapja m. é. 46. számában 
Tomcsányiné is elismeri phonomimikai irányú 
voltát nemcsak mások, mert müvem bírálatá-
ról szólva mondja: „mert én is irtam ily 
irányú munkát stb." Akkor hát egyúton is 
jártunk s így a vita tárgyát legföljebb az 
képezheti, ki lépett először irodalmilag ez útra 
s ki ért el nagyobb sikert. Az elsőre megfelel 
Betüboneztanom, a második pontra Tomcsányi-
nén kívül feleljen az ungmegyei általános 
tantestület 140 tagja, kik igazolják hogy 17 
nap alatt 60 növendéket tanítottam meg irni-
olvasni. Kár volt ezen elismerését előbb nem 
hangoztatni ! Ma már legalább készek vagyunk 
e vitával. Na de ily későn is megelégszem a 
nyilatkozatával és dicséretével, mert legalább 
tisztázva van, hogy teljesen, egyet jelent az, 

' . . t í f í ^ V 

ha én azt mondom : a c áll Babszem J . séta-
pálczájából és egy macska körömből vagy ha 
a phonomimikája mondja : a v olyan mint a 
vonat kéménye ; ki van derítve egyúttal az is, 
hogy tévútra nem vezettem senkit, hogy a 
kép szükségességét már 1896-ban éreztem, 
mert ha én pálczát rajzoltatok, az is kép. Azt, 
hogy én minden mimikai jelre utasítást adok, 
tagadom. Kérem szépen a _ „Képes Phono-
mimikám" jobban elolvasni. így tehát a taní-
tóság szememben nem sülyedt. A „N. L . " - j i 
46-ik számában Tomcsányiné által is ügyes-
nek elismert Betűboncztanomat, hogy fölhasz-
nálta munkája javítására, tagadh itatlan. Engedje 
meg tehát, hogy ha már semmit sem vett át 
tőlem, hogy bátorságot veszek megkérdezni, 
melyik írótól vette át a nyomtatott betűknek 
újságpapír . darabkákon kikeresését ? Ez meg 
van Betüboncztanomban, melyet nyomtatott 
müve megjelenése előtt ismert, ezért igen 
gyanús előttem azon állítása, hogy a litográfia 
szórói-szóra úgy jelent meg, a mint volt 
1895-ben, a nyomtatásban is 1898-ban. Csak 
ezt tisztázzuk még, akkor szent a béke. Na 
de nem is csolálom, hogy erről megfeled-
kezett és oly állításra ragadtatta magát, mely-
lyel engem ugyan tévútra nem vezet, mert 
hisz a sok útmutató között igen könnyű tévedni, 
hogy kitől mit is vett át az ember. E czikkem-
ben foglalt igazságokból kifolyólag sehogy 
sem tudok megbarátkozni azon állítással, hogy 
a magyar phonomimikai irány első és kizáró-
lagos képviselője Tomcsányiné volt. 

Azon állításommal, hogy taglejtéseket hasz-
náltam, ha nincs is könyvemben, éppen a két 
munka közti különbségre figyelmeztettem a 
tanítóságot, mert csakis a taglejtések haszná-
latából ered a lényeges különbség. Ez okból 
sem vádolhat senki a tanítóság tévútra veze-
tésével. Tomcsányiné a betűk részeiben való 
hasonlításának eszméjét saját eszméjének vallja, 
pedig ez az eszme tőlem eredt, mit a „f" betű 
hasonlatánál is láthatni, hol ő a macskakörmöt 
szerepelteti a nyomtatott betűre alkalmazva, 
éppen úgy, mint én az írottra. Mivel sokakkal 
bizonyítja, hogy 1896 előtt phonomimikázott, az 
előtt meg kell hajolnom, de hogy úgy phono-
mimikázott, mint a nyomtatott müvében van 
az leirva, nehezen hiszem, hogy bebizonyítsa. 
Ha pedig meg is tenné, csak munkája' egyes 
részeinek önálló voltát bizonyítaná be, de hogy 
én őt e téren nyomtatásban meg nem előztem, 
azt bebizonyítani képtelen. Tomcsányiné a 
hazai phonomimikának csak módosítója és 
czímadója. 

(N.-Berezna.) Munkácsi Antal. 
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Az egyik szent estémről. 
Az 1884. évi karácsony böjtjén délelőtt egy 

szegényesen öltözött, nálam jóval korosabb 
ember köszöntött be hozzám ; S . . . . róm. 
kath. kiérdemült kántortanítónak mutatta be 
magát s állítását okmányokkal is igazolni 
kívánta. Leültettem. E közben észrevettem, 
hogy az egyik szemére vak, erősen eltorzítja 
azt a bályog. Mindjárt az első okmányán 
annak az országszerte ismeretes egyházi és 
pedagógiai Írónknak a fényes nevét láttam, a 
ki 1842-ben már képezdei tanár volt s a 
kinek az 1848. évben megjelent „Magyar 
képezdék reformja" czímű müvét csak egy-két 
nappal előbb olvastam át. Nem is néztem meg 
öreg kartársam többi irományát, hanem meg-
kérdeztem, hogy mit kiván tőlem. 

„Egy kis segedelmet, alamizsnát, kérek az 
„Eötvös-alapból" válaszolá ő — mert szegény, 
beteg feleségemmel együtt szörnyű ínséget 
szenvedünk, még a szent karácsony napjain 
sem lesz mit ennünk, ha a jó emberek meg 
nem könyörülnek rajtunk. Az értékesebb hol-
minkból kifogytunk már régen, a mi kevés volt 
még az ősz elején, mind a zálogba került." 

Vérző szívvel hallgattam a szegény öreg 
kartárs panaszát; egy forintot adtam neki a 
magaméból, s elmondtam neki, hogy az 
„Eötvös-alap"-ból csak az egyesület tagjai 
részesülhetnek segélyben még pedig évenkint 
csak egy izben az alap jótéteményei fölött 
rendelkező országos bizottság határozata alapján. 
Átadván erre neki alapszabályaink egy pél-
dányát, magamnál tartottam az egyik okmányát, 
de följegyeztem lakását azzal a kijelentéssel, 
hogy irományát majd egy - két nap múlva 
visszajuttatom hozzá. Az adományt megkö-
szönve, szebb reménységében megcsalódva 
hagyta el a szerencsétlen ember lakásomat. 

A szent estét mint egyébkor, ez alkalommal 
is az Andrássy-úton létezett tanítónőképző-inté-
zetben szándékoztam tölteni Zirzen Janka, 
áldottlelkű igazgatónőnk kívánságának meg-
felelőleg, a ki ama szegényebb sorsú növen-
dékeink számára, a kik még a karácsonyi 
ünnepekre sem mehettek haza, szép családias 
ünnepet szokott volt ily alkalmakkor rendezni. 
Fölállíttatta számukra a karácsonyfát, együtt 
díszítgette azt velük. Tudta jól, hogy melyik 
szegényebb leánynak nincsen jó czipője, me-

legebb ruhája stb. s a földiszített f i alját 
azután megrakta gazdagon az ily nélkülözhetlen 
dolgokkal. Százakat költött az ilyen ünnepeken. 
Nem is gyűjtött oly kincseket egybe, a melyeket 
a rozsda és a moly megemészthet s a tolvajok 
elrabolhatnak. Lelkének legnagyobb gyönyö-
rűsége abban telt, ha enyhíthette tzegénysorsú 
s kiváltképen pedig árvaságra jutott növen-
dékeink sanyarú helyzetét. 

Az én öreg szerencsétlen kartársam láto-
gatása következtében ezúttal el akartam ma-
radni intézetünk szép karácsonyi ünnepéről. 
Be is jelentettem ezt jóságos igazgatónknál a 
szent estét megelőzőleg. Közöltem vele a déle-
lőtti eseményt ; megmutattam neki az öreg 
kartárs okmányát s elmondottam előtte, hogy 
egy - két ismerősömtől óhajtanék a szegény 
ember számára némi segélyt gyűjteni. Zirzen, 
a jó lélek, azonnal arra ajánlkozott, hogy 
támogatni fog a segély-gyűjtésben, ha elmegyek 
azonnal az öreg kartárs lakására s személyesen 
is meggyőződöm az inség felől, a melyben 
S . . . . és felesége állítólag vannak és h í r t 
viszek neki a látottak felől az intézeti ünnepre, 
a melyről nem szeretné, ha elmaradnék. Kész-
séggel engedtem a jó szónak. Elkövetkezvén 
intézetünkből, haza siettem, hogy ünneplő 
ruhát öltve, elmenjek előbb a „ Fecske -utczába", 
onnan meg majd az intézeti karácsonyi ünnepre. 

Lakásomra érkezvén, ott találtam jó Lutten-
berger Gusztáv kartársamat és rokonomat, ki 
unokatestvéreivel eljött hozzánk boldog ünne-
peket kívánni. Vele elmentem azután a „ Fecske-
utczába" Ínséget, nyomort látni. — A házban, 
hol az öreg S . . . . kartárs lakása volt, először 
is a házmestert kerestük föl és S . . . . kiér-
demiilt tanító úr felől tudakozódtunk. A ház-
mester hűségesen elmondotta, hogy S . . . . a 
ház egyik pinczehelyiségében lakik a feleségével, 
a ki beteg ; fia, a ki közrendőr, csak néha 
nézi meg szüleit s nem igen tud rajtuk segí-
teni. Becsületére mondá, hogy nincs ott mit 
lefoglalni, ne is fáradjunk le. Valószínűleg adó-
végrehajtóknak nézett bennünket. Egy hatossal 
megtoldván az útbaígazitásért szóló köszö-rű ö 
netet, lementünk a szűk pinczelakásba, hol 
egyben volt a konyha a szobával. Az öreg 
S . . . . is otthon ült egy jó nagy ládán, a 
melytől jobbra is, balra is egy-egy szalmazsák 
volt a téglával kirakott földön ; az egyik 
szalmazsákon feküdt a beteg tanítóné, kopott 
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pokrócz alatt. A pinczelakás másik felében 
néhány eg\ szerű kis bútordarab : két ágy, egy 
kis szekrény, asztal stb. állott; de egy öreg 
asszony, ki a kis tűzhelyen valamit főzött, 
ezekre nézve sietett kijelenteni, hogy a kánto-
réknak azokhoz nines közük; mert a bútorok 
az övéi stb. 

L ittunk, tudtunk eleget. Elhagyhattuk már 
a nyomor színhelyét. Kinos gondolatokba me-
rülve haladtunk egymás mellett fölfelé a pincze-
lakás lépcsőjén. Öreg, félig vak kartársunk 
könyező szemmel kisért bennünket a ház 
kapujáig, hol jó öcsém egy forinttal, én meg 
jó szóval vigasztaltam a szegényt. Közöltem 
vele, hogy nálam hagyott okmányát átveheti 
tőlem az Andrássy-úti tanítónőképző-intézet 
irodájában január 4.-én délelőtt 11 órakor; 
jöjjön érte. Ezzel elbucsuztunk tőle. Lutten-
berger G. visszament hozzánk unokatestvéreiért, 
én meg elsiettem a karácsonyi ünnepélyre. 

Az intézetben nehezen vártak már a növen-
dékek. Csakhamar föl is gyújtották a kará-
csonyfa kis gyertyáit. Fölhangzott a karácsonyi 
himnusz. Ott állottunk, az egész nagy tanári 
kar növendékeinkkel igazgatónőnk körül, ki a 
himnusz elhangzása után kinek-kinek kiosz-
totta a karácsonyi ajándékot, a jóságos lélek 
még a cselédekről sem feledkezett meg. — Végül 
újra fölzendült az angyalok kara: „Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek ! és e 
földön békesség és az emberekhez jóakarat !" 

ünnepélyünk végével jelentést tettem Zirzen-
nek a kiérdemült kántorék helyzetéről ; egy 
csepp drága gyöngy ragyogott az ő szeméből. 
Fölíratta velem a szerencsétlen ember nevét, 
lakását pontosan s ezzel eltűnt egy rövid 
időre körünkből. A mikor a kedélyesen el-
töltött estéről hazamentünk, az intézet ház-
mestere elém állott, elmondta, mennyire hálál-
kodott az öreg kántor, a mikor neki az igaz-
gatónő ő nagysága által küldött kalácsot, bort, 
hideg pecsenyét stb. átadta. Ezért kellett tehát 
nekem a szerencsétlen ember nevét, lakását 
pontosan följegyeznem ! Ámde nemcsak ezért ! 

Mikor az év utolsó estéjén elmentem az 
intézetbe boldog újévet kívánni, igazgatónőnk 
egy gyűjtő-ívvel 34 forintot akart r S . . . . 
kántortanító számára nekem átadni. Én nem 
vettem ezeket á t ; de megkértem arra, lenne 
kegyes az adományt január 4.-én a szegény 
öregnek személyesen átadni, a mikor az úgy 
is eljön az irodába okmányáért, meg azért, 
hogy a karácsonyi ajándékot is megköszönje. 

Január 4.-én nagy öröm érte a szegény öreg 
kántort, szép kis összeget kapott Zirzentől, 
én meg kijelenthettem neki, hogy pünkösd 
előtt két héttel benyújthatja már kérvényét 
az „Eötvös-alap" bizottságához is, mert a 

tagsági évdíjakat a múltra nézve is lefizet-
hettem javára a pénztárba az általam össze-
gyűjtött adományokból. Hálálkodva vitte el 
tőlünk a fényes névvel ékeskedő irományt. Én 
is megköszöntem egyesületünk nevében Zirzen 
Janka úrnő páratlan jóságát. 

* 
Nem is hiányzott S . . , . kérvénye az Eötvös-

alap jótéteményeiért pályázók folyamodványai 
közül. Megvallom őszinte lélekkel, hogy nem 
is voltam rest a szerzett személyes tapasz-
talatok következtében arra nézve, hogy a 
bizottság tagjait iránta jóindulatra hangoljam. 
Meg is szavazták neki az 50 forintnyi segélyt 
egyhangúlag, annyival is inkább, mivel volt 
gondom arra, hogy annak a fényesnevű egyházi 
és pedagógiai Írónak és esztergomi főpapnak, 
a ki egykor S . . . . plébánosa volt, a tuda-
kozódó levélre hozzám intézett következő 
sürgönyét a bizottság tagjai közül minél többen 
elolvashassák: „Tekintetes Ú r ! „Tudom, hogy 
S . . . . kántortanító ínségre jutott." Kövessük 
Üdvözítőnk eme parancsát : „Szerencsétlen 
embertársatok, ha éhezik, adjatok ennie, ha 
ruhátlan, ruházzátok föl, ne kérdezzétek ki, és 
milyen ő ?" „Én is gyakran nyújtok neki segélyt." 

* 

Az 1885. évi nagygyűlésünk után egy-két 
hét múlva innen is, onnan is erős szemre-
hányás érte bizottságunkat a miatt, hogy 
S . . . . kiérdemült kántortanítót az „Eötvös-
alap"-ból 50 forintnyi segélyben részesítettük. 
Közölték velünk, hogy S . . . . derék jó ember 
volt addig, míg a felesége egy nagyváradi isme-
rősétől mintegy hatvanezer forintnyi vagyont 
nem kapott: „Ekkor mintha a rossz lélek 
szállta volna meg: országos, nagynevű plébá-
nosával összeveszett, azt megrágalmazta; a 
kiváló javadalmakkal egybekötött kántortanítói 
állásról leköszönt, városba ment lakni, pazarul 
élt ; egykori __ kartársait lenézte, szóba sem 
állott velük. Ámde oktalan életmódjával a nagy 
vagyont csakhamar elpusztította, koldusbotra 
jutott mindamellett, hogy sok embernek adósa 
maradt stb." 

Nem kell mondanom, hogy a sok szemre-
hányás lelkemnek fájt és pedig nem azért, 
mint hogyha a megbotlott gyarló öreg tehe-
tetlen ember iránt való érzelmem megváltozott 
volna, nem ; én ma is úgy tennék e dolgokat 
tudva, a mint akkor cselekedtem, a midőn e 
tényekről nem volt tudomásom; mert láttam 
a gyarló ember szenvedését és mivel én is 
azzal a halhatatlan emlékű főpappal tartok, 
kit S a nagy vagyontól elbódulva plébános 
korában megsértett, megrágalmazott ; de fájt 
e sok szemrehányás azért, mivel a szerencsétlen 
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embernek a közösalapból való segélyezésébe 
sokan sem tudtak belenyugodni ! Ügy éreztem, 
hogy mi az „Eötvös - alap" gondozói nem 
járunk el elég megnyugtatólag a nagy több-
ségre nézve az ösztöndíjak és a segély-össze-
gekre vonatkozó javaslataink megtételében. 
Csak a jótéteményeket kiosztó bizottsági gyű-
lésen értesülhetnek a vidéki tagok a beér-
kezett folyamodványok tartalmáról; azt egyszeri 
végighallgatás után emlékezetükben sem tart-
hatják; javaslatainkat minden alaposabb meg-
bírálás nélkül kénytelenek elfogadni. Nem 
csuda tehát, hogy utólagosan szemrehányások 
érhetik a bizottságot. Bizonyosra vettem, hogy 
ha mindazok, a kik a S . . . . esete miatt ben-
nünket elitéltek, nyomtatásból is megtudhatták 
volna, a mit én és társaim a szerencsétlen 
ember Ínségéről tudtunk, úgy nem illetett 
volna minket senki sem szemrehányással. 

Nem is nyugodtam meg mindaddig, míg e 
bajon bizottságunk nem segített. Ezóta minden 
esztendőben kinyomattuk a beérkező kérvények 
rövidre fogott tartalmát s elküldöttük e nyom-
tatványt az országos bizottság tagjainak a 
jótétemények kiosztására hivatott gyűlés ideje 
előtt jókor, hogy kiki jóelőre maga is tanul-
mány tárgyává tehesse azt. Megállapítottuk 
az Eötvös-alap jótéteményeinek kiosztása alkal-
mával szem előtt tartandó utasításokat, úgy, a 
mint azok ma már az 1899. évi alapszabályzat 
69. §-ban olvashatók. A jótétemények kiosz-
tására vonatkozó javaslatokat kezdettől fogva 
az elnök a titkár közreműködésével készítette 
el s bemutatta azt előbb a tisztikar többi 
tagjának, majd a javaslat megállapítására 
hivatott „gyűjtő- és kezelő orsz. bizottságnak". 
Innen került a javaslat a „jótéteményeket kiosztó 
országos bizottság" elé; a hol nem egy izben 
módosíttatott ez, ha nem is nagyobb mérték-
ben. — Szóval, egyesületünk mindent megtett 
arra nézve, hogy a jótétemények kiosztása 
alkalmával emberektől telhető igazsággal járjon 
el, sőt alapszabályaink 68. §-a arról is gondos-
kodik, hogy az esetben, ha valaki a „jótéte-
ményéket kiosztó bizottság" határozatát helyte-
lennek véli, ügyét az egyesületi közgyűlés Ítélő-
széke elé viheti ; ezért kell az „osztóbizottsági 
gyűlések" után nyomban közgyűléseket is tar-
tanunk. Ilyen eset még nem fordult elő. De 
évről-évre megesett mindenha, hogy egye-
sületünk egyik másik tagját nem elégítette ki 
az „osztó-bizottság" határozata. Ámde ez meg-
történhetik ezentúl is mindaddig, míg annyi 
évi jövedelmünk nem lesz, hogy minden jogos 
es méltányos igényt kielégíthessünk alapunkból. 
Ezt az időt pedig csak mi magunk idézhetjük 
elő, — nem más ! 

/Gyór.J Véterfy Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: Síwmmer Gusztáv 
dévai pénzügyi számtanácsosnak a kinek elnök-
lete alatt állott Bányász-asztal a dévai szegény 
iskolás gyermekek részére 368 korona értékű 
ruhanemüket adományozott ; Sváb Sándor 
fábián-sebestyéní földbirtokosnak, a ki az ottani 
közs. iskolánál eszközölt építkezés czéljaira 700 
koronát adományozott; a pancsovai róm. kath. 
nőegyletnek, a mely az ottani áll. elemi iskola 
szegénysorsú tanulóit 460 korona értékű tél 
ruhával látta el. 

Kinevezte: Haraszkievics Ilona oki. óvónőt 
az oroszvági és Bárdos Paula oki. óvónőt pedig 
a szolyvai áll. óvodához óvónőkké ; Harangozó 
Árpád oki. tanítót a szent-margitai áll. elemi 
népiskolához r. tanítóvá ; Rédl Ferencz oki. 
tanítót a nagybecskereki áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Vass Károly oki. tanítót a hagymás-
láposi áh. el. népiskolához r. tanítóvá ; Wer zár 
Irma oki. tanítónőt a krizbai áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Murányi Kálmán oki. 
középiskolai rajztanárt az alsó-lendvai áll. polg. 
iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá ; 
Bold István oki. tanítót a nagy-becskereki áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Fáy Adrienne 
oki. óvónőt a galgóczi áll. óvodához. 

Áthelyezte : Gottwald Margit pásztói áll. 
óvónőt a taksonvi áll. óvodához ; Koczka Róza 
galgóczi áll. kisdedóvónőt a hevesi áll. óvodához 
jelen minőségében; Kubányi Etel majdáni áh. 
el. isk. tanítónőt a tolvádiai áll. el. iskolához 
jelen minőségében ; Kamaráth Ottilia rahói áll. 
el. isk. tanítónőt a rozáliai áll. el. iskolához 
jelen minőségében ; dr. Fábiánné - Csákány 
Etelka taksonyi áll. óvónőt az erzsébetfalvi 
áll. óvodához. 

Jóváhagyta : a „Sárosvár megyei Altalános 
Népnevelő-egyesület" alapszabályait; a Zalavár-
megyei Általános tanítótestület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Szilágyi Márton 
apáczai munkaképtelen áll. tanító részére évi 
940 koronát ; Jovanovits Emilia basahidi munka-
képtelen g. kel. tanítónő részére évi 640 ko-
ronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Chodász János poprádi ág. ev. vofy 
tanító özvegye, szül. Strompf Yilma részére 693 
korona 20 fillért; néhai Dogáriu Demeter 
hosszufalusi g. kel. tanító özv., szül. Martinovics 
Juliánná részére évi 575 koronát; néh. Scher 
Mátyás volt nagygáji nyugd. közs. el iskolai 
tanító özv., szül. Milutinovich Gizella részére 
évi 486 koronát ; néh. Banderer Sándor sarudi 
róm. kath. volt tanító özv., szül. Madarász 



5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

Anna részére 450 koronát ; néh. Mynárik 
György volt szobotisti ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Junga Emília részére évi 494 
koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Ismételten kijelentjük, 

hogy magánügyben választ a lapban nem adunk 
(a kérdezők szíveskedjenek czímzett levelező-
lapot mellékelni) ; hogy elmaradt lapszámokat 
nem nálunk, hanem (a megjelenés hetében) 
a kiadóhivatalnál kell megreklamálni ; hogy 
hirdetések szövegét és díját nem hozzánk, 
hanem a kiadóhivatalhoz (I. Vár, Iskola-tér 
3. sz.) kell küldeni. — „Jubiláns." 1. Az 
államsegélyt az iskolaszéki elnök havi részle-
tekben fizeti ki a tanítónak. 2. A helyi viszo-
nyokat nem ismervén, nem tudjuk. 3. Ajánljuk 
a békét. A pap és a tanító közt a jó viszony 
úgy a közügy, mint az egyének érdekében, még 
önmegtagadás árán is, ápolandó. — Tanítónő. 
Csak állami tanító kaphat az állam vasutakon 
kedvezményes jegyet, az özvegye nem. — 
Gy. J.-né, Szolnok. A legtöbb tanítóképző-
nél van egyszersmind benlakás. A fölvételi 
hirdetések május hónapban szoktak lapunk 
Különfélék cz. rovatában megjelenai. — Sz. 
G. Igló-Huta. 1. A nyugdíjigényt csak a 
nyugdíjintézetbe való fölvételtől kezdve számít-
ják. 2. Annak az el. isk. tanulónak előbb a 
középiskolát kellene elvégeznie s csak azután 
mehetne a rajztanárképzőbe. Ha iparos pályára 
lépne s Budapestre kerülne, ingyen nyerhetne 
rajzoktatást a városi iparrajziskolában. — A. 
J . Körös-Tarja. Az ism. isk. díjak behajtásáért 
a kir. tanf. útján forduljon a vármegyei köz-
igazgatási bizottsághoz. — Cs. J . 1. A n. i. 
uradalom jogosan válthatja meg az összes 
tisztség és tanítóság gabonailletményeit. 2. Nem 
helyes, hogy utólagos negyedévi részletekben 
akar azután fizetni. A felek, tanítók készpénz 
illetményét előre kell beszedetni; a terményt 
legkésőbb nov. végéig megkapják az 1903. 
évi XXVI. t.-cz. rend. szerint. Mivel azonban 
— úgy látszik leveléből — magánszerződésen 
alapulhat az ön tanítói alkalmaztatása: ennek 
folytán a magánegyén — mint isk.-fentartó — 
el is térhet a föntebbi törv.-követelménytől. 
Kérje az előleges V« évi fizetést; de ha meg-
tagadja az uradalom, e miatt nem pörölhet, 
mert több kára volna belőle, mint haszna. — 
K. M. A tanítói fizetést polgári évre (12 hóra) 
kell számítani. Ön szeptember hóban foglalta el 
hivatalát. Fizetésének tehát V3 részét követel-
heti deczember végéig. — Z. 1. A máshova 
költözött tanító jelentse be új állomása helyé-

ről a változást s kérje nyugdíjigénye helyes-
bítését. 2. Tartozik az iskolafentartó V* hold 
kertet adni a fel. tanítónak, ha a körülmények-
nél fogva lehetséges. Vagy ennek az évi ér! ékét 
kapja. 3. Önnek — mint írja — meg van a 
Tanítók Tanácsadója a könyvtárában. E mii 
177-ik lapján olvashatja a tanítói változás 
esetén teendő intézkedést. — L. E. 1. Önnek is 
szól az, hogy a Tanítók Tanácsadója 177. lap-
ján talál útbaigazítást. Nem jól kereste, ha 
nem találta. 2. A mult évi 32 korona nyugdíj-
hátralékot új állomása helyén is fizetheti, ha 
már bejelentette állás változtatását s a mostani 
illetékes adóhivatal utasítást nyert az ön ellen 
irányuló követelés beszedésére. Ha pénze va i 
kéznél, mért nem fizette eljövetele előtt az 
ottani adóhivatalnál? — „Erdélyi t au í tó . " 
Ön azt kéri tőlünk, hogy „illetékes helyen 
valamely úton-módon hassunk oda, hogy az 
állami tanítónőknek semmi esetre se emeljék 
föl a fizetésüket egyformára a férfitanítókéval, 
t. i. 1400 koronára." Ezt a szívességet mi 
még akkor sem tennők meg önnek és 
„érdeklődő társainak", ha mi egyáltalán be-
folyhatnánk valamiképen a tanítói fizetések 
megállapításába. Mennyire félrevezették önöket ! 
A három csillagos egyenruha dolgában sem 
vagyunk egy véleményen önnel. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

24,-i ülésén kezdette meg a katonai törvény-
javaslatok tárgyalását. Ezeket a javaslatokat az 
ellenzék obstrukczióval támadja meg, a mit 
már az első napon is megkezdett azzal, hogy 
követelte a javaslatok ellen beérkezett kérvé-
nyek fölolvasását. A kiegyezési javaslatokat 
f. hó 28.-án fogja beterjeszteni Széli Kálmán 
kormányelnök. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-
bizottsága folyó hó 22.-én jól látogatott ülést 
tartott Ujváry Béla elnöklete alatt a Tanítók 
Házában. Az elnöki bejelentések közt sok 
örvendetes volt; ilyenek: a „Hunyadmegyei 
Alt. Tanítóegyesület" alapítványa, a „Szepes-
megyei Tanítóegyesület" 4000 koronás szoba-
alapítványa, a „Szabolcsmegyei Tanítóegye-
sület" és a „Fogarasmegyei Tanítóegyesület" 
alapítványa ; Sztodola Pál pancsovai tanító 
értesítése arról, hogy 23 tagot gyűjtött az 
Eötvös-alapnak. Nagy sajnálattal vették tudo-
másul Schmidt Albin pénztáros lemondását ; 
eddigi buzgó és lelkiismeretes működéseért a 
gyűjtő- és kezelő-bizottság köszönetet szavazott 
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az alap nagyérdemű pénztárosának. A pénztáros 
utódjára nézve az elnökség előterjesztést nem 
tett, hanem e helyett bemutatta azt a javaslatot, 
melyet az alap pénztárosának helyettese: Schmidt 
Béla fővárosi számtiszt dolgozott ki s melynek 
értelmében az Eötvös-alap a javaslat elfogadá-
sától kezdve vagyona kezelését egy, teljes 
garancziát nyújtó pénzintézetre bizná s a be-
és kifizetéseket teljesen a chèque-rendszerre 
fektetné. A vagyonkezelés e módja az eddiginél 
nagyobb biztonságot nyújtana s időközi kamatok 
vesztességétől is megóvná az alapot. Mivel eme 
rendszer szerint pénzt az Eötvös-alap tisztviselői 
egyáltalán nem kezelnének, pénztáros helyett a 
közgyűlés számtartót választana, a ki a köny-
velési és irodai munkákat végezné. Ezt a 
javaslatot, Magdics, Kurz Samu, Cserhalmi F. 
és Sturcz György fölszólalása után a gyüjtő-
és kezelő-bizottság egyhangúlag elfogadta és 
elfogadásra a közgyűlésnek is ajánlja. Ez az 
intézkedés némi alapszabály-módosítással jár, 
a miben szintén a közgyűlés fog esetleg intéz-
kedni. Foglalkozott ezután a bizottság az 
„Eötvös-alap", valamint a „Ferencz József 
Tanítók Háza" mult évi számadásával és jövő 
évi költségvetésével, melyeket a február 2.-i 
közgyűlés elé terjeszt. (Akkor fogjuk mi 
is ismertetni.) A „Baranyamegyei Ált. Tanító-
egyesület" abbeli aggodalmát, hogy „olyanok, a 
kik az alaphoz semmivel sem járaltak", az 
„Eötvös-alap "-ot (a Somogyi-féle javaslattal) 
„ki akarják forgatni", az elnök eloszlatta azzal, 
hogy Somogyi Béla fővárosi tanító már régebben 
visszavonta reform - javaslatát. Fölolvasták a 
„Brassómegyei Ált. Tanítóegyesület" levelét, 
melyben a jelenlegi elnökségnek bizalmat szavaz 
és azt támogatása felől biztosítja. Tárgyalták a 
„Nógrádmegyei Alt. Tanítóegyesület" átiratát, 
melyben arra kérik az Eötvös-alapot, hogy 
orsz. tanítói temetJcezési szövetkezetet létesítsen. 
A gyűjtő- és kezelő-bizottság inditványozza a 
február 2.-i közgyűlésnek : bízza meg az 
elnökséget, hogy dolgoztasson ki szakértőkkel 
erre vonatkozólag javaslatot, de olyképen, hogy a 
„temetkezési szövetkezet" az Eötvös-alap égise 
alatt ugyan, de attól elkülönítve létesíttessék 
úgy, hogy a ki az Eötvös-alap kötelékébe 
belép, nem köteles egyszersmind a „temet-

kezési szövetkezet" tagjává is lenni. A javas-
latot az elnökség esetleg az augusztusi köz-
gyűlés elé fogja terjeszteni. Szóba került a 
„Trencsénmegyei Ált. Tanítótestület" alapító 
levele, mely csak 2000 koronáról van kiállítva, 
de mivel az alapszabályok 3000 koronában 
állapítják meg az alapítvány összegét, az 
elnökség meg fogja kérni az említett igen 
buzgó egyesületet, hogy alapítványát egészítse 
ki még 1000 koronával, igéri azonban, hogy 
addig is, míg ez a kiegészítés megtörténhetik, 
a Tanítók Házába való fölvételek kijelölésénél 
mindig készséggel meg fogja hallgatni a 
trencsénmegyei tanítóegyesület óhajtásait. Beje-
lentették még azt is, hogy a Hochsinger test-
vérek „Diák-téntá"-ja 14 korona 2 fillért, a 
„Tanítók Háza gyufája" meg 654 koronát 
jövedelmezett az alapnak a mult félév-
ben. Általában az összbenyomás az volt ezen 
a bizottsági ülésen, hogy a tanítóság érdek-
lődése nagyobb mértékben mutatkozik az 
Eötvös-alap iránt, mint eddig, a mit mi annak 
a körülménynek tulajdonítunk, hogy most már 
nemcsak ösztöndíjaink és segélyeink, de a 
Tanítók Háza és szabad asztalaink révén is 
százak és százak győződnek meg az Eötvös-
alap jótékonysága felől. 

— A M. Pedagógiai Társaság f. hó 24.-én 
tartott közgyűlésén Fináczy Ernő elnök „Peda-
gógiai irodalomnak egynémely hiányairól" 
értekezett. Nincs első sorban olyan összefoglaló 
elméleti pedagógiai munkánk, mely a kutatás 
mai álláspontján rendszeresen tárgyalná ezt a 
tudományszakot. Másod sorban hiányzik irodal-
munkban megbízható pedagógiai enciklopédia, 
mely felölelné az egész pedagógiát és filozófiát és 
mindkettőnek egymásra vonatkozó egész históri-
áját. Harmadik kívánsága a fölolvasónak egy 
magyar tudományos Neveléstörténet megjele-
nése. Tanárjelöltjeink mindössze kétszáz olda-
las angol fordításból készülnek neveléstörté-
neti vizsgálatukra és általában számos oly 
nézet közkeletű most, a mi eredeti kútforrás 
után irott neveléstörténet mellett meg nem 
állhatna. Hatvaníves kézikönyvre volna itt 
szükség, a mely közvetetten forrásokból tár-
gyalná a pedagógiai elvek fejlődését, az elvek-
nek az intézményekben való kialakulását, kiváló 
pedagógusaink egyéniségének kibontakozását 
és kivált bőven méltatná szintén eredeti kút-
főkből tanulmányozandó hazai viszonyainkat. 
Végül szükségünk lenne az iskolaügyre vonat-
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kozó eredeti okmányoknak, tanterveknek és 
szabályzatoknak : a levéltári anyagnak hozzá-
férhetővé tételére. Kivánja a fölolvasó, hogy 
a Társaság választmánya vegye fontolóra kíván-
ságait. A társaság új tagjaivá megválasztattak: 
Dóczy Imre, Kirchner Béla, Kemény Ferencz, 
Körösi Henrik és Mázy Engelbert. 

— Az Eötvös-alap köréből. A „Bonyhádi 
Takarékpénztár" — fölügyelő-bizottsági tagja: 
Blumenstock Jakab kartársunk indítványára 
25 K-át szavazott meg az „Eötvös-alap"-nak. 
„Kevés ugyan — írja Blumenstock kartársunk — 
de a jótékony czélokra fölvett összeg sem nagy 
és első sorban helybeli intézményeket vettek 
tekintetbe." Az „Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő-
bizottsága folyó hó 22,-i ülésében jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott az adományért úgy a 
bonyhádi takarékpénztár elnökségének, valamint 
az indítványozónak. Ha minden olyan kar-
társunk, a ki pénzintézetnél, mint fölügyelő-
bizottsági vagy igazgatósági tag működik, oda 
hatna, hogy a nyereségből csak 5 —10 koronát 
juttassanak az Eötvös-alapnak, ezen a réven is 
szépen gyarapodnék a mi orsz. segélyalapunk, 
melyre előbb-utóbb két főiskolai internátus 
föntartásának gondjai várnak. — Hagyaték. 
Padi Ferencz kolozsvári tanítóképző-intézeti 
nyug. igazgató, a ki folyó hó 18.-án halt meg 
Kolozsvárt, értesülésünk szerint nagyobb ösz-
szeget, hír szerint 10.000 K-át hagyott az 
Eötvös-alapra, melynek áldásos működését 
sokra becsülte. — Az évdíjas tagok örvendetes 
módon szaporodnak. Lapunk mai számában is 
több új tag 3 K évi díját nyugtatjuk. Ezeken 
kívül, mint halljuk, Paulovits József buzdítására, 
Békés-Csabán 11-en léptek be az Eötvös-alap 
kötelékébe, Sztodola Pál pancsovai kartársunk 
meg 23 új tagot gyűjtött alapunknak. Köve-
tésre ajánljuk az egész országban. Az évi tagsági 
díj 3 K s ezt a legmostohábban dotált tanító 
is megfizetheti a maga és családja érdekében. 
Itt említjük meg ismételten, hogy alapszabá-
lyokat Kapy Rezső titkártól (VI., Rottenbiller-
utcza 66. sz.) lehet kapni. — A kun-halasi 
tanítók sikerült hangversenyt és tánczmulatságot 
rendeztek a Ferencz József Tanítók Házában 
létesítendő „Halasi szoba" javára, mely 527 K 
56 fillért jövedelmezett. A halasi kartársak 
szoba-alapja már 2304 korona. — A február 

2.-i Eötvös-ünnep tárgysorozata a következő : 
1. Hymnus. Előadja a „Paedagogium" ifjúsá-
gának dalosköre. 2. Elnöki megnyitó. 3. Ünnepi 
beszéd. Tartja dr. Makay Béla, min. osztály-
tanácsos. 4. Alkalmi költemény. Irta és előadja 
Rákos István, főv. tanító. 5. Elnöki zárszó. 
6. Szózat. Előadja a „Paedagogium" ifjúsá-
gának dalosköre. Az ünnepély után lesz a 
februári rendes közgyűlés, melynek tárgy-
sorozatába több fontos ügy van fölvéve s ez 
okból az elnökség ez úton is kéri a tagtár-
saknak mennél nagyobb számban való meg-
jelenését. — „Miatyánk könyve11 czímű szép 
díszmunkát adott ki Egyházy Ágoston és Társa 
s azzal az ajánlattal fordult az Eötvös-alaphoz, 
hogy, ha a tanítóság figyelmét erre a remek 
kivitelű kiadványra fölhívja, a mű 40 K bolti 
árából 5%-t ad az Eötvös-alapra. A gyűjtő-
és kezelő-bizottság f. hó 22.-i ülésén elhatá-
rozta, hogy a Néptanítók Lapja útján hívja 
föl a tanítóság figyelmét arra, hogy a „Miatyánk 
Könyve" hivatva van a vallásos érzést ápolni 
és emelni s hogy terjesztésével kartársaink jó 
dolgot cselekednének. A kik a tanító urak 
közül ez iránt érdeklődnek, forduljanak egye-
nesen a kiadókhoz (Budapest, VI., Eötvös-
utcza 44. sz.) s ha ajánlatukra megrendelések 
eszközöltetnek, szíveskedjenek a felől az Eötvös-
alap titkárát (VI., Rottenbiller-utcza 66.) 
levelező-lapon értesíteni. A kiadók az illető 
érdeklődő tanítóknak is biztosítanak az eladott 
példányok után 5%-t . 

— Külföldi tanügyi liirek. Angol nép-
oktatásügyi törvény. Az angol népoktatásügyi 
törvényjavaslat fölött kötött s e lapok ez évi 
2. számában vázolt mozgalom véget ért. Az 
angol parlament a mult év utolsó napjaiban 
tárgyalta e törvényjavaslatot s azt 12 napi 
tanácskozás után az alsó-házban 246 szóval 
123 ellen, a felső-házban 147 szóval 37 ellen 
elfogadták. — A fiatal gonosztevők érdekében 
Az osztrák igazságügyi minister rendeletet 
bocsátott ki a törvényszékekhez és állam-
ügyészségekhez, a mely pedagógiai szempontból 
érdekes. A rendelet szerint sok elitélt és bünte-
tésre érdemes fiatal gonosztevőnél a kimért 
büntetés végrehajtása túlságosan keménynek 
mutatkozik. Ennek elkerülése feladatához tarto-
zik a humánus szellemtől áthatott igazság-
szolgáltatásnak. A császár (király) kegyelmezési 
jogánál fogva fölhatalmazta az igazságügyi 
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ministeriumot, miszerint utasítsa a bíróságokat, 
hogy mindazon figyelemreméltó esetekben, 
mikor fiatal gonosztevők elitéléséről és meg-
büntetéséről van szó, ezeket ajánlja megkegyel-
mezésre s e mellett azon alapelvből indúljanak 
ki, hogy első sorban 12—18-éves kiskorúak 
veendők figyelembe, ha a büntetés végrehajtása 
a büntetőjog czéljait nem mozdítja elő s az 
elitéltek bíróilag még büntetve nem voltak. A 
kegyelmi kérvény a kiszabott büntetés végre-
hajtása előtt nyújtandó be. 

— Uradalmi taní tók korpótléka. Az ura-
dalmi iskolák magániskoláknak lévén deklarálva, 
ez iskolák tanítóinak az 1893. XXVI. t.-cz. 
nem biztosított korpótlékot, a mi nem mond-
ható sem méltányosnak, sem igazságosnak. 
500 uradalmi tanító esik el így ama törvényes 
kedvezménytől, melyben az 1893. XXYI. t.-cz. 
többi kartársaikat részesíti. Most Szentkereszty 
Tivadar gerendási uradalmi tanító fölszólítja 
társait, hogy emeljék föl szavukat igazuk mellett 
és kérjenek; ,ismétlem: kérjenek, mondja föl-
hívásában, mert a követelődzés nem hozzánk 
méltó". Arra kéri kartársait, hogy a legközelebb 
megtartandó megyei, esetleg járási tanító-
gyűlésen a következő indítványt nyújtsák be : 
1. Intézzen a gyűlés kérelmet a közoktatás-
ügyi kormányzathoz, hogy az 1893. évi XXVI. 
törvényczikk oda módosíttassák, hogy az ura-
dalmi iskolák tanítói is éppen úgy, mint az 
állami stb. tanítók helyhezkötöttség nélkül 
megkapják a 100 koronás ötödéves korpót-
lékot. 2. Ez a korpótlék 1903. évi október 1-től 
számíttassák. 3. Kérje meg a tanítók gyűlése 
a megyei törvényhatóságot, hogy kérelmezze 
a magas kormánynál "ezen ügynek a tanítóság 
egyeteméhez méltó elintézését. 4. Kéressék meg 
a vármegye kir. tanfelügyelője, hogy szintén 
vegye pártfogásába az uradalmi iskoláknál 
működő tanítóság kérelmét." Fölkéri egyszers-
mind uradalmi tanítótársait, hogy tudassák" 
vele: hajlandók-e a még ezután meghatáro-
zandó időben és helyen megtartandó országos 
gyűlésen, melyen egyébb sérelmeik orvoslása 
kerülne tárgyalás alá — személyesen részt 
venni ? 

— Az Ungvármegyei Ált. Taní tó tes tü le t 
nagygyűlését Nagy-Bereznán tartotta meg, 
melyen Munkácsi Antal bemutatta a „Képes 
Phonomimiká"-ja előnyeit, szemben az olvas-
tató phonomimikákkal. A „Képes Phonomi-
mika" szerint, mely az írást nem különíti el 
az olvasástól, 17—20 nap alatt 60 idegen ajkú 
gyermek olvasott a fali olvasótáblák bármelyi-
kén és a kisbetűk közül 27-et vonalközök 
nélkül elég rendesen írt. E gyűlésen mutatta 
be előadó tanító az általa föltalált, a tag-
lejtéses összefoglalást pótló igen czélszerűnek 

talált tokos készülékét. Torma János egyesületi 
elnök felhívta a jelenvolt tanítók figyelmét a 
képes írvaolvastató módszer tanulmányozására. 
Az ifjúsági egyesületekről érdekfeszítő fölol-
vasást tartottak Grigássy Károly és Kovács 
Mária tanítók. — Hidasi Sándor kir. tan-
felügyelő általános figyelem mellett szóllott 
az Eötvös-alap és a Tanítók Házáról. Indít-
ványozta, hogy a tagsági díjak emelésével 
hasson oda az egyesület, hogy valamennyi 
tagja, egyúttal az Eötvös-alap kötelező tagja is 
legyen. (így kellene lennie országszerte! Szerk.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-alapra: 
Priboy Endre, Rákos-Keresztúr (tags, díj) 3 K ; 
Szalay József, Szt-András (t. d. 1903-ra) 3 K ; 
Luka József, Felső-Eőr (t. d. 1902'3-rá) 6 K ; 
Majoros Imre, L.-Szt.-Iván (t. d. 1903-ra) 3 K ; 
Huber Viktor, Nyén (t. d. 1902-re) 3 K ; 
Winkler Antal, Lapáncsa (t. d. 1903-ra) 3 K; 
Buthy Márton, Felpécz (t. d. 1902-re.) 3 K. 
Átadtuk a pénztárosnak, a ki nyugtatványt 
küld a befizetett összegekről. 

— Halálozások. Mély részvéttel értesülünk, 
hogy Paál Ferencz a kolozsvári m. kir. állami 
tanítóképző-intézet nyug. igazgató-tanára éle-
tének 71-ik évében Kolozsvárt, folyó január 
hó 18.-án, éjjeli 11 órakor meghalt. Hasznos 
munkása és lelkes barátja volt a magyar nép-
oktatás ügyének, hála és kegyelet kiséri em-
lékét. — Hetényi Bódogné, szül. Barády Ágosta, 
Hetényi Bódog miskolczi igazgató-tanító neje, 
életének 55-ik és boldog házasságának 20-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Helyreigazítás. Lapunk m. számának „Beszéd-
és értelemgyakorlatok tanítása a szászországi népisko-
lákban" czíműczikkében a következő sajtóhibák for-
dulnak elő: a 4. oldal 1. hasábjának 40. sorában „azt 
is úgy fokozhassa" h. „azt is úgy foglalkoztassa" 
olvasandó ; az 5. oldal í. hasábjának 18. sorában 
„Reuter Karl" h. „Kaiser Karl" ; ugyanazon oldal 
ugyanazon hasábjának 28. sorában „der Sauger" h. 
„der Sänger" ; a 7. oldal 1. hasábjainak 23. sorában 
„sok nyomait" h. „csak nyomait." 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alap pénz-
tárosa lakik : VII. ker., Wesselényi-utcza 52. szám. 
A titkár lakása : VI., Rottenbiller-utcza 66. szám. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest,.!, ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom. Állami népoktatás. Halász Ferencz. — 
Az ioaros-tanoncziskolák új érája. Zrínyi Károly. — 
Új rend az iskolamulasztások elbírálása körül. Nagy 
Béla. — Szükséges-e a kézikönyv V Székely Árpád. — 
A téli szünidő. I. Nagy Sámuel. II. Janda Ferencz. — 
A mértékjelekről. Magyar László. — Új tanítási mód. 
Munkácsi Antal. — Szünóra. Az egyik szent estémről. 
Péterfy Sándor. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PALYAZAT. 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékekkel 

betöltendő, évi 200 koronás Bésán- fé l e ösztöndíjak 
megüresedett tizenegy állására pályázat hirdettetik. 
Ezekre az ösztöndíj-állásokra bármely tanító- vagy 
tanítónőképző-intézet növendékei pályázhatnak, vallás-
különbség nélkül ; azonban egyenlő minősítés esetében 
a nőtanulóknak elsőbbségük van. 

A folyamodó keresztlevelével (születési bizonyítvány-
nyal), legutóbbi iskolai bizonyítványnyal, esetleg a 
jelen tanév első időszakára vonatkozó „Értesítőjével", 
szülői vagyoni állapotáról, ellátást igénylő testvérei-
nek számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjáról, 
segélyéről vagy egyéb kedvezményről szóló iskolai 
illetőleg hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímzett 
folyamodványok az intézeti igazgatósághoz 1903. évi 
február hó 10-ig, ezek által pedig azonnal a vallás-
és közoktatásügyi m. kir mímsteriumhoz terjesz-
tendők. 

A folyamodványok magyar nyelven írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar for-
dítása is csatolandó. 

Hiányosan fölszerelt, vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1903. évi január hó 7-én. 

(l/h—III—2) 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

ministerium. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
S z o k o l c s i ág. hitv. ev. iskolához okleveles tanító 

kerestetik. Fizetése : lakás és 500 korona különféle 
czímek alatt. Jelentkezések a nagypalugyai lelkészi 
hivatalhoz intézendők. (58—III—2) 

I i i szkófa lu evang. leányegyház elemi iskolájához 
tót s magyar nyelvben jártas okleveles tanítót keres 
Jövedelem készpénzben és terményekben 600 korona, 
egyszobás lakás és kert. Pályázatok február 15-ig az 
evang. lelkészi hivatalhoz küldendők Liptó-Rózsahegyre. 

(69—II—2) 
P a p i n a (Zemplén) község róm. kath. kántortanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 2 szoba 
1 konyha, kamara, külön tehén- és sertésóllal, csűr 
tágas udvar és kerti belsőséggel. 10 hold szántóföld. 00 
gyalognap. Szabad legeltetési jog. Hitközségtől 200 
korona. Fára (tanterem is fűtendő) 60 korona. A fát 
a hitközség fuvarozza be. Ostyasütésért 6 korona. 
Btóla 80—90 korona. Párbér 10 köböl rozs, 10 
köböl zab tetézve. Államsegély 352 korom. A 
folyamodványok Kozsár Bálint róm. kath. lelkész, 
iskolaszéki elnökhez nyújtandók be. (70—II—2) 

Bujákon (Nógrádmegye) katholikus tanító, egy-
szersmind segédkántor szükséges. Javadalma : 800 
korona, ismétlőért 100 korona, egyszobás lakással. 
Iskolaszék. (85—11-2) 

A schne l l ersruhe i cseh-magyar tannyelvű köz-
ségi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 728 korona készpénzfizetés ; 72 kor. értékű 
tűzifa ; lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeg-
gel ellátott és a vallás- és közokt. ministeriumhoz 
czímzett folyamodványok 1903 február 8-ig a krassó-
szörén y vármegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. (104 l - l ) 

Orosz lányra (Komáromm.) okleveles tanító keres-
tetik. Fizetése : államsegéllyel 800 korona szoba-
konyha télen tűzifa. Esetleg pályázhatnak oklevél 
nélkül is három hónapra, 50 korona havi fizetéssel. 
jLg. evang. lelkész. (101 TI—1) 

A langenfe ld i szerb-magyar tannyelvű községi nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandóságai : 
728 korona készpénzfizetés ; 72 korona értékű tűzifa ; 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel 
ellátott és a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodványok 1903 február hó 8-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. A görög keleti kántorság kötelező. 

( 1 0 5 - 1 - 1 ) 
A magura i (Besztercze-Naszódvármegye) román 

tannyelvű községi elemi népiskolánál betöltendő 
községi tanítói állásra, melynek javadalmazása: 600 
korona fizetés, természetbeni lakás, iskolaszéki jegyzői 
teendőkért 60 korona, tanítói gyűléseken való meg-
jelenésért 40 korona — ezennel pályázat hirdettetik. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványok az eddigi 
szolgálatról szóló bizonylattal 1903. évi februárius hó 
10-ikéig bezárólag az alulirott iskolaszéki elnöknél 
benyújtandók. Magura, 1903 január hó 4-én. Hőssel 
Lipót, iskolaszéki elnök. (3 h—I—1) 

A királyi közalapítványi uradalom püspökladányi 
birtokának „ T ö v i s h á z " nevű bértelepén levő iskolá-
hoz róm. kath. vallású okleveles tanító kerestetik. 
Kötelessége : hat osztályú vegyes iskola vezetése, 
ismétlősök oktatása. Javadalma : tisztességes lakás 
kerttel. Évi 1000 korona készpénz, szabályszerű kor-
pótlék. Fűtés és ivóvíz hordatásra 72 korona. Jogában 
áll 4 hold földet a nagybérlő által fizetett évi haszon-
bér mellett kibérelni. Pályázati határidő február 15. 
Kérvények Milclner Béla püspökladányi plébánoshoz 
küldendők. Püspökladány 1903. január 23-án Géczy 
Alajos, iskolaszéki jegyző. (99—1—1) 

A n a g y s z e b e n i róm. kath. Terézárvaháznál egy 
felügyelőnevelői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 
évi 800 korona. Lakás, fűtés, világítás. Pályázhatnak 
február 5-ig nem okleveles tanítók is. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Kérvények az igazgatósághoz Nagy-
szebenbe intézendők. (102—1—1) 

A m e z ö b e r é n y i községi „Árpád-kisdedóvó"-ban 
az óvónői állás megüresedvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : 800 korona készpénz évi fizetés és 
természetben való lakás. Csak okleveles óvónők 
pályázhatnak. Pályázati kérvények f. évi február 15-ig 
alulirt iskolaszéki elnökséghez küldendők. Mezőberény 
1902. Január 20-án. Jeszenszky Károly, közs. isk. 
elnök. (103—II—1) 

Csornák Gábor k e c s k e m é t i kath. főkántor, egyik 
segédi állásra pályázatot hirdet. Évi fizetése 1000 
korona. Csak olyan segéd ajánlkozzék, ki jó hangú s 
önállóan működhet. Személyes megjelenés a február 
5-én délelőtt tartandó próbára megkívántatik ; mert 
c -fak a jelenlevők közül választunk. Levélben bővebben 
értekezhetünk. (94—1-1) 

A rá kó cz i fa lv a i (Szolnok mellett) közs. tanítói 
állásra pályázni szándékozó ev. ref. vallású okleveles 
tanító urak nyújtsák be kérvényüket február l-ig az 
iskolaszéknél. Fizetés: 746'56 korona készpénz, °100 
korona lakbér, 5 hold adóköteles föld haszonélvezete, 
kertilletmény, korpótlék. Az államosítás már kimon-
datott. Rákóczifalva, 1903 január 22-én. B. Kiss 
János, iskolaszéki elnök. Hám László, iskolaszéki jegyző. 

( 9 8 - 1 - 1 ) 
A f i i zes -abonyi aut. orth. izr, hitközség az újonan 

fölállított községi iskolához, egy tanítói állást szervez, 
melyre ezennel pályázatot hirdet. Megkivántatik, 
hogy a megválasztandó tanító nyilvános tanítóképez-
dében nyert oklevéllel bírjon, izr. vallású, nőtlen 
fiatal ember legyen, a magyar német és héber okta-
tásban teljesen jártas legyen. Fizetése 800 korona 
törzsfizetés, 150 korona lakbér és 25 korona kert-
illetmény. Pályázati határidő 1903. év február hó 15. 
mely időre a pályázati kérvények alulírotthoz kül-
dendők. Füzes-Abony, 1903 január hő 21-én. Dr. 
Márkus Menyhért, hitközségi elnök. (95—1-1) 
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A kéke l lő i kán tortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : 800 korona, lakás, 24 öl puha 
tűzifa, másfél hold rét. Tannyelv : német-magyar. 
Pályázhatnak oki. tanítónők is. Kérvények február hó 
5-ig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kékellőn p. 
Körmöczbánya. (93—I—1) 

Az a l só - s tubnya i ág. hitv. ev. tót-tannyelvü osz-
tatlan elemi népiskolába okleveles tanító vagy 
tanítónő (esetleg óvónő) kerestetik. Fizetése 600 kor. 
A pályázatok a liáji ev. lelkészi hivatalhoz febr. 15-ig 
intézendők. (97—I—1) 

A z s á m b é k l (Buda mellett) róm. kath. népiskola 
osztálytanítói állására február 8. választási napig 
pályázat hirdettetik. Törzsfizetése 800, lakpénz 100, 
failletmény 60, stólából 60 korona. Kötelessége 
kántoriakban is segíteni. Személyes megjelenés elő-
nyös. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Bárdon 
István administrátorhoz intézendők Zsámbékra. 

( 9 0 - 1 - 1 ) 
V e r b i c a s z e n t m i k l ó s i ág. hitv. ev. egyház nép-

iskolájának egyik tanítói állomására tótul tudó ok-
leveles tanító kerestetik. Javadalmazása 800 korona 
és egy szobából álló lakás. Pályázati határidő márczius 1. 
Jelentkezések az evang. lelkészi hivatalhoz Liptó-
Szt.-Miklósra intézendők. (89—III—1) 

A n a g y - s z a l a t n a i ág. h. ev. kántortanítói állo-
másra folyó évi február 15-ig pályázatot hirdetünk. 
Kántori jövedelem 638 kor. 70 fill., tanítói jövedelem 
822 korona készpénzben és terményekben. Csakis ok-
leveles tanítók pályázhatnak. A magyar nyelven kivül 
a tót nyelv ismerete is szükséges. Folyamodványok 
a lelkészi hivatalhoz Nagy-Szalatnára (Zólyommegye) 
beküldendők. Fábry János, lelkész. Dr. Répási Mátyás, 
egyházi felügyelő. (71—II—1) 

Pályázat a s l s só i (Nyitramegye) községi elemi 
iskolára. A N. L. ez évi 2-ik számában megjelent 
pályázati hirdetésre való utalással közhirré teszem, 
hogy a sissói kántorság legkevesebb 400 korona 
értékű jövedelemmel jár ; — hogy a tanító az új 
iskola fölépítéséig 600—1200 Q-öl szántóföldet fog 
kapni az uradalomtól a hiányzó kertért való kárpót-
lásul ; — hogy legkevesebb egy tehénre való helye lesz 
neki az uradalmi istállóban ; — és hogy a szünidő folya-
mán szép mellékkeresethez juthat az uradalomnál. 
Az ideiglenes lakás két szoba, egy előszoba, egy 
konyha és 1 éléskamrából áll. Ezeknek előrebocsátása 
után a pályázatot újra kiirom és a pályázat határ-
idejét folyó évi február hó 5-iki d. e. 10 órára tűzöm 
ki. Kniha Constant iskolaszéki elnök. (82—I—1) 

A komárom-tar ján i róm. kath. német-magyar 
tannnyelvü népiskolához okleveles tanító kerestetik. 
Évi fizetése a hitközségtől 600 korona ; havi előleges 
részletekben kiszolgálva, ismétlő iskolától, ha meg-
bizatik 20 korona ; '/* holdnyi kertváltság fejében : 
10 korona; államsegély 200 korona. Lakása az iskola 
épületben egy tisztességes Jpadlózott s kellően bútoro-
zott szoba, szabad fűtéssel. A választás napja február 
5-ike, az állás minél előbb elfoglalandó. A folyamod-
ványok Ft. Duschek János esp. tanfelügyelő úrhoz 
Tardoson, Komárommegye, pósta helyben, küldendők. 
Kelt ; Tarjánon, 1903. január 18. Tocsek János, 
plébános, isk.-széki elnök. (87—I—1) 

N e d a n ó c z o n (Nyitramegye, u. p. Nagy-Bossány) 
a községi iskolánál ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : I. két szobából álló lakás, konyha, élés-
kamra, fakamra és hasznos kert. II. Államtól előleges 
havi részletekben 636 korona, községtől 164 korona, 
összesen 800 korona. Ezenkívül 6 öl tűzifa, 3 saját 
és 3 az iskolaterem fűtésére. A pályázat folyó évi 
február hó 12-ére tűzetik ki. A pályázók szabály-
szerűen fölszerelt kérvényeiket az iskolaszéknek február 
11-ig nyújtsák be, annak igazolásával, hogy magyar 
ayelven oktató képességgel birnak. Iskolaszéki elnök. 

(107—1-1) 

B o n c z e s d i (Aradmegye) államilag segélyezett 
községi m agyar tannyelvű iskolához okleveles tanítót 
keresünk. Fizetése : 800 korona, mely tisztán állam-
segélyből lesz fedezve, ezen kívül szabad lakás, mely 
áll két szoba, konyha és hozzátartozó mellékhelyi-
ségekből, 28 köbméter tűzifa beszállítva, melyből a 
tanterem is fütendő. Tekintettel az iskolakötelezettekre 
csak róm. kath. és a kántorságban egy kevéssé jártas 
egyének pályázhatnak. Személyesen megjelenők előny-
ben részesülnek. A kérvények február hő 12-ig tel-
jesen fölszerelve, oklevéllel vagy ennek másolatával, 
esetleg működési bizonyítványnyal ellátva, hozzám 
küldendők. Választás február hó 15-én lesz meg«-
tartva. Bonczesd (Aradmegye), 1903. évi január hó 
13-nn. Vargha Imre, iskolaszéki elnök. (83 — 1—1) 

N y i r - A d o n y (Szabolcsmegye) községi rk. kántor-
tanítói állomására február 7-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme díjlevél szerint : 2 padlós szoba, konyha, 
kamra és előszobából álló tisztességes lakás, külön 
tehén és sertés óllal, 1012 Cj-öl belsőséggel. 33 hold 
(1200 [ -ölével) homokos szántóföld haszonélvezete, 
évi haszonbére 250 korona Terményben a faluban 
és tanyákon legkevesebb 25 köböl rozs, értéke 200 
korona. Párbér utáni pénzjárulék 20 korona. Kész-
pénz-fizetés 320 kor. 34 fill. Stólából mintegy 64 
korona. Tandíjból mintegy 32 korona. Iskola fűté-
séért 2 ől fa felvágva. Fenti jövedelem díjlevél sze-
rint számíttatott ; tényleges jövedelem circa ! 000 — 1100 
korona. Az egyenértéken kívül minden adóját maga 
fizeti. Személyesen jelentkezők és gazdálkodni kívá-
nók előnyben részesülnek. Megválasztott költözködés 
czímén 60 koronára számíthat. Kérvények Szepessy 
Antal lelkészhez intézendők. (108—I—1) 

A s i k l ó s i községi polgári fiúiskolánál üresedésben 
levő tanítói állásra pályázat nyittatik és pedig 
mennyiség és természettudományi szakra, ének és 
tornatanítási kötelezettséggel. Pályázati határidőül 
1903. évi február hó 8. napja tűzetik ki, a mely 
határidőn túl beérkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Pályázók tartoznak minősítéseiket igazoló 
okirataikat, és pedig 1. születési anyakönyvi kivonatot; 
2. polgári iskolai képesítést igazoló oklevelet ; 3. eddigi 
működésüket igazoló bizonyitványt kérvényükhöz 
csatolni. Az állással következő díjazás van összekötve : 
1. 1600 korona évi fizetés, 2. 400 korona lakbér, 
100 korona ötödéves korpótlék. A kérvények alulirt 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kelt Siklóson, 1903. 
évi január hó 24-én. Pakuszy Gyula, iskolaszéki elnök. 

(109-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

óhajt nagy városhoz közel működő állami tanítónő. 
Czím : M N a g y - B o c s k ó Marmaros restante. 

(100—1-1) 

Szerény igényű magyar-németajkú 

elemi iskolás leánykához fölvétetik. Arczképes meg-
keresések D o b r á n s z k y I m r e tanítóhoz Orosz lànios 

(Torontálmegye) intézendők. (35—1—1) 

Nevelőnő 
izr. zongorában, németben is oktatást adhat azonnali 
fölvételre keresek, 480 korona teljes ellátás. Ii. W . 

Misz tó t fa lu : Szatmármegye. 
(91-11—1) 
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Ingyen 3 korona 
értékű zeneművet — zongorára, hegedűre vagy 
czimbalomra — küldök annak, a ki nékem 50 meg-

bízható zeneművásárló czímét beküldi. 

R o z s n y a i K á r o l y 
könyv- és zeneműkereskedése és antikváriuma 

BUDAPEST, IV., Muzeum-körút 15. 
Részletes könyv- és zeneműjegyzék kívánatra 

iiigyen és bérmentve. Zenetanítóknak kedvezményes 
árak. ( 7 9 - 1 1 - 2 ) 

f f f l i t i f f Ü f i C l l l i i n n i 

Stampay ének- és imakönyve 
(IX. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomm.) (1712—XX—19) 

1 1 I C I 1 I 1 I 1 m ü i*y H H H H H n 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrätzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
^ i S U O ^ Ï K - m B U D A P E S T , Ks-

VIII., Józaef -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmo-

n iumai t is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
g a gának zeng dicséretet . 

ïf í m 120 horoilAIAI föl-
jobb. X koronán r£nzle-

lekben ÍN. 
Képes á r j e g y z é k ingyen és 
bé rmentve . & évi j ó t á l l á s . 

(476—52—26) 

&Í m m, &s% m, .<«>, m. 

k i : z I « u \ k i k 
hímző- , kötő-, horgo ló-pamutok é s se lymek , 
nemkülönben h l m z ö s z ö v e t e k nagy választékban, 

. Q. ^ ^ ^ ^ szabott gyári áron kaphatók 
a V Bérezi D. Sándor 

kézimunka-nagyiparosnál 
BUDAPEST, Király-u. 4. 
264 oldalú képes árjegy-
zékemet 20(16 eredeti kézi-
munka - rajzzal ingyen és 

bérmentve küldöm. 
U i t t n r i a kimzögép elsö-
V la lUl ia rendű 6 kor. 

Cpnl l ÍTn7n«p1vPTn m i n d e n 3 z i n b e n legnagyobb U C y i l i m Z . U ö C l j C l U választékban van raktáron. 
I s k o l á k á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 

( 1 0 2 8 - 5 2 - 2 1 ) 
J» »•> m <•> 

W W W fl> «•> W W Î»? W W 

P o l g á r ü á i i d o r 

orvosi mű- és kötszerésznél 
Budapest, VII.,- Erzsébet-körút 50. sz. 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betcgápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthopaeúiai fűzök é3 
járógépek, valamint műláb és miikéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

& V F e n t i c z í m r e Ügye ln i t essék . 
(2093—X—9) 

Szülök figyelmébe! 
Intézetünk fo lyó é v i j a n u á r 1-töl lehetővé teszi 
minden szülőnek, különösen a kisiparosoknak, kis-
kereskedőknek, köz- és magánhivatalnokoknak és a 
munkáscsaládoknak, hogy külön b i z t o s í t á s né lkü l 
a maga és gyermekei jövőjéről a legalkalmasabb és 

legolcsóbb módon gondoskodhassék. 

1 6 - é v e s é v t á r s u l a t a i n k 
e g y k o r o n á s he t i be f i ze té sekke l alkalmasak, tekin-
télyes töke gyűjtésére és kitűnő befektetésre. A 
g y e r m e k b i z t o s í t á s minden neme, leány- és flú-
biztosítás, kiházasítási és katonai szolgálat esetre 
való biztosítás, valamint a család ellátására és 
nyugdíjélvezetére szidó biztosítás helyett, a legme-
legebben ajánlható a tőkegyűjtés ezen módja, mely 
mellett a tag az intézet egész hasznában részesül és 
befizetett pénzének teljes összegét kamatokkal, 
illetve nyereséggel együtt főimondás mellett bár-
mikor fölvelieti, sőt olcsó törlesztése» hitelben 
részesül. — Tagjaink ezenfölül megbízásaik alapján 
egy előkelő hazai életbiztosító társaságnál külön 
díj fizetése nélkül halál esetre is biztosíttatnak akként, 
hogy halál esetén a további fizetés megszűnik, a 
kedvezményezett azonban az egy üzletrész t e l j e s 
értékét , körü lbe lü l 1200 koronát kapja meg. A 
biztosítási díjakat intézetünk fizeti a sajátjából. — 

Prospektussal szívesen szolgál a 

Budapest Székesfővárosi 
Takarékszövetkezet 

V I . k e r . , T e r é z - k ö r t i t 6 . s z á m . 
Taní tó urak, k ik k é p v i s e l e t r e ref lektálnak, 

fordul janak a z i g a z g a t ó s á g h o z . 
(56-VI—3) 

S T O W A S S E R J . 
M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b réz-, fa-, fuvó- é s 

v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület , L á n c z h i d - u t c z a 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 frttól felfelé. 

Árjegyzék: összes hangszerekről, 
Harmonlumokró l külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—24) 
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készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREÜ és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e . 
( 1 7 4 7 - 4 0 - 1 7 ) 

Remekírók képes könyvtára. 
A magyar és a világirodalom kincsesháza 50 kötet 

dombornyomatú díszkötésben ára 250 korona. 
Megrende lhe tő c s e k é l y 3 koronás havi 

rész let f izetésre 

I n g ' u s z I . é s l i í i 
(96—i—l) könyvkereskedésében 

A r a d o n . 
Az első részlet lefizetésekor 3 kötetet szállítunk és 

ezentúl minden 3 hónapban 3 kötetet küldünk 
Ugyané czégnél V a r g a Ottó aradi v é r t a n u k 
albuma díszkötésben 15 korona. Havi 1 koronás 

részletfizetésre. Első részletnél utánvét 3 korona. 
I . cv í lgmi<l<> é s t i c k n 1 <1 «• i n l o . — 

Ezennel megrende l em a K e i n e k i r ó k k é p e s k ö n y v t á r á n a k 50 
k ö t e t é t 250 k o r o n a é r t é k b e n . E v e n t e 6 kötet je lenik meg . Fize-
t e n d ő S k o r o n á s l iavi r é s z l e t e k b e n . A szál l í tás tól kezdődőleg . 
Az esedékes és be n e m űze t e t t r é sz l e t eke t I n g n s z 1. é s F ia 
czégnek jogában ál l kö l t s égemre pos ta i megbízással b e s z e d n i . A 
rész le tek be n e m t a r t á s a ese tén a m ü v e k te l jes vé te lá ra esedékessé 
válik. A rende les vissza n e m v o n h a t ó . Az első r é sz le t a szállí-

tásnál fizetendő u t a n v é t e l k é p . 

Csak 3 korona 
50 g y ö n y ö r ű , j o b b á r a új Mária-ének, válasz-
tékos orgona - kísérettel, egyházilag jóváhagyva 

Zámbó Káro ly , S z e g e d 6. 
(24—VI—3) 

0 © 0 < g > © © <£>© © © © © • © © ' © © © © © 

Egy 8 változatú előljátszó pedálos új orgona, úgy-
szinte egy 14 és 7 változatú átujjított orgonák 

jutányos árban eladók 
Szalay Gyula műorgonaépítőnél, Székesfehérvárott. 

( 1 3 - I Y - 3 ) 

© © © © © © © © ' © © © © © ' © © © © © © 
S e k u n d a V . J ó z s e f 

es; és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. opera, a m. kir. z e n e a k a d é m i a é s 
n e m z e t i z enede stb. s tb. szá l l í tó ja a pedál -
c z i m b a l o m é s az ú jonan j a v í t o t t t á r o g a t ó 

e g y e d ü l i föl találója. 
BUDAPEST, Magyar-utcza 18. szám. 

Ajánlja mindennemű saját gyárában készült 
réz - fuvó , fa- fuvó, vonó- é s ü tőhangszere i t , 

valamint saját találmányú javított és szabadalm. 

czimbalmait és tárogatóit. 
Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve. 

(1684—XX —19) 

M : 
^«S Ç v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
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e l ő f i z e t é s i á r a : 

P 

W * 
Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. S O fill. 

* * ^ - _ - h* M 
Flö fizetést, media liant ári, évneaued, szerint kikerekített, eau év- S j Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-

negyednél kevesebb időre nein fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
íS ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyeteini nyomda igazgatósága. 
Budapest, I , her. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

,6 
A.TÍC A A A A J I A A A A A A Á A A A A A A A A A A A A A A A A Â J 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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n é p t a n í t o k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta tás i 
in téze t , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügye lő által l á t t amozot t 
községi előljárósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to lsó pós ta világosan k i i randó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona , fé lévre 5 korona , 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el . — Az előfizetési p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i á l t a l k iszámítható h i r d e t é s i dí j előre k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy he tvenke t ted r é s z é t 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k ia 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROJl-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem acitiixk: vissza-

Népnevelési egyesületek. 
A világon csak az szól nyíltan és 
bátorsággal, a ki örömest hallgatja 
meg a másikat. 

Kcmpis Tamás. 

Midőn Eötvös József báró 1867 julius 
3.-án kibocsátotta levelét az önkéntes 
népnevelési egyesületek alakítása ügyé-
ben, a nemzeti kultúráért rajongó nagy 
idealista aligha gondolta volna, hogy a 
társadalom világi és egyházi előkelő-
X'ge-'hez i r t 'zctt buzdító szózata 85 év 
múlva is kiáltó szóként hangozzon a 
pusztában. A lángelméje által gyújtott 
fáklya, bármennyire lobogott is annak 
lángja, a közönyös társadalom horizont-
ját bevilágítani képtelen vala. Ez ma 
is a közöny félhomályában van. 

Eötvös elődei e téren, mint pl. 
Kubinyi Ferencz a ki 1831-ben a 
„Nógrádi nemzeti intézet" megalkotását 
kezdeményezte, — majd Brunswick 
Terézia grófnő, Festetich Leó gróf és 
társai, a kik 1836-ban a „Kisdedóvó-
intézeteket Magyarországban terjesztő 
egyesületet" létrehozták és fejlesztették, 
s végül Schwarcz Gyula, a ki 1865-ben 
kevés hatással és eredménynyel közölte 
dr. Henszlmann Imre „Új Korszak" 
czímű lapjában „A magyarországi közok-
tatásügy támogatására alakult egye-
sület" tervrajzát — mint magán-egyé-
nek szerencsésebbek voltak, mert ha 
teljes sikert nem is értek el, de meg-

I támadtatásban részök nem volt s szán-
dékuk félremagyarázásokra, a felekezetek 
és nemzetiségek ellen irányult hatalmi 
törekvésekkel való gyanúsításokra al-
kalmul, ürügyül nem szolgált. 

Heine szerint „Mindenütt, a hol egy 
nagy lélek gondolatait hirdeti, ot t a 

I Golgota van". Ezt a Golgotát j á r t a 
éltében s jár ja haló poraiban Eötvös 
halhatatlan lelke, mert jól mondja 
Tournier. hogy „a tömeg azokat követi, 
a kik őt elvakítják, míg hátat fordít 
azoknak, a kik fölvilágosítják." 

Eötvös, a kit lángelméje és a felség 
bizalma az alkotmány helyreállításakor 
a közoktatásügyi ministeri székbe emelt, 
ismert s említett juliusi szózatát már 
mint minister küldte szét. A nagy 
humanista népnevelő hívó szózatára 
tehát a ministernek, a kormány tagjá-
nak, a hatalom egyik letéteményesének 
válaszoltak, nagyobbrészt úgy Ítélvén 
meg jó szándékát, mintha az a nemze-
tiségek és felekezetek jogfosztására buz-
dítana. 

Szomorú bizonyságát látjuk ennek 
az 1867 szeptember 9-én Ostífy Pá l 
Sopron első alispánja által az Eötvös 
fölhívása fölött tanácskozásra össze-
hívott gyűlésen, a melyen a (róm. kath.) 
klérus tagjai kijelentették, hogy: „Át-
látják, hogy a népnevelés terén sok 

! tennivaló volna, s ők ugyan nem vona-
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kodnak a világi kath. urakkal meg-
osztani e tárgyban közreműködésüket; 
de abban, hogy ezen egylet a más vallás-
fdekezetbeliekkel vegyes legyen, megnyugodni 
nem fognak, mert ezen egyesülés a jövő-
ben vallási súrlódásokat idézhetne elő, 
mit ők előmozdítani éppen nem óhaj-
tanak, s egyáltalában a vegyes testü-
leteket sem czélszerűeknek sem kivi-
hetőknek nem tartják." 

Volt olyan, a ki nyilvánítani merte, 
hogy fél a népnevelési egyesületektől, 
a melyek nemzeti iskolákat teremthet-
nek, melyekben a kormány szolgáit 
nevelhetné. 

Legkevésbbé volt rosszindulatú véle-
ményében még az, a ki elejtem akarta 
a tervet addig, míg a katholikusoknak 
is autonomiája nem lesz. 

íme a nagy idealista csakhamar ön-
magán tanulta megismerni ama mon-
dásának igazságát, hogy: „Tapasztala-
taink nagy részben at tól a módtól függ-
nek, melylyel az emberekhez közelítünk." 

Őszinte nyíltsággal, nemes benső 
érzelmeinek igaz szózatával fordult a 
társadalomhoz, a melynél ideális ter-
vének realizálása helyett felekezeti 
bizalmatlanságot és hazafiatlan gyanú-
sítást tapasztalt. 

Az 1868 : XXXVIII. törvényczikk 
keletkezése e 'őtt az állam alig gondolt 
valamit a népoktatással, a törvény 
megalkotásának küszöbén tehát a fele-
kezeti és nemzetiségi féltékenység teljes 
erővel s minden eszközzel küzdött 
Eötvös terve ellen s a vallásosság 
védelmének örve alatt már előre fegy-
verkezett a népoktatási törvény ellen. 
Ha harcz kell, legyen harcz, s inkább 
társadalmi szakadás egyrészt a fele-
kezetek. másrészt az államalkotó nemzet 
és nemzetségek közt, mint támogatni 
oly eszmét és czélt, a mely talán a 
felekezeties irányú népoktatást alaj jai-
ban megingathatná. így helyezte mes-
terkélten ellentétbe a felekezeti félté-
kenység által fölidézett izgalom a vallás 

és az egyházak érdekeit a nemzeti kul-
túra elengedhetetlen követelményeivel. 

Mert ki állítja azt, hogy a népnevelési 
egyesületek a népoktatási törvény meg-
alkotása előtt nem szüntették volna meg 
a népoktatás ügye iránt a szülők, a 
községek, a közönség, a hatóságok és 
társadalom részéről tapasztalt lanyha-
ságot. közönyt? 

Az állam és a vallás érdekeinek 
azonossága leginkább kitűnik a nép-
nevelésnél, mely míg egyrészt hű polgá-
rokat ad a hazának, másrészt belső 
érzelemvilágába erkölcsnemesítő vallá-
sosságot önt. Ezt az elvet téteményezte 
le Eötvös az 1868: XXXVIII. t.-cz.-
ben, mely ott is elsőnek jelöli ki a 
hit- és erkölcstant a köteles tantárgyak 
között, a hol a gyermekek nem fele-
kezeti iskolában tanulnak. S ezt az 
elvet ju t ta t ja a leghatározottabban 
kifejezésre ma is, a vallásszabadság 
szent jogát törvénybe iktató 1895: 
XLIir. törvényczikk 26. §-a, mely meg-
hagyja, hogy „a gyermekek, akár mind 
a két, akár csak az egyik szülője a 
bevett vagy törvényesen elismert vallás-
felekezetek egyikéhez sem. tartozik, 
valamely bevett, vagy törvényesen el-
ismert vallást követnek és abban 
nevelendő k." 

Szabad volt-e tehát, s lehet-e ma is 
vallási, felekezeti szempontból akadá-
lyozni a társadalom akaratának s jó 
szándékainak a népnevelési egyesületek 
alakításában való megnyilvánulását ? 
Nem! 

S vájjon szabad-e félnünk saját ottho-
nunkban a nemzeti iskolától ? A magyar 
haza hű polgárának vallhatja-e magát 
az, a kinek nem a nemzeti iskola teljes 
kialakulása lebeg lelki szemei előtt?! 
Állam a nemzet. Államalkotó nemzet 
Magyarországon pedig csak a magyar 
lehet ! 

Bölcsen mondja Apponyi Albert gróf 
a tanítói fizetések kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalásánál tar tot t 
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beszédében, hogy: „Nincs világon állam, 
nincs nemzet, a mely eltűrné azt az 
állapotot, de csak egy napig is, hogy 
a népiskolák egy része nem nevel neki 
hű állampolgárokat, hanem ellenségeket 
nevel neki." 

„Nemzeti létünket alapjában ingatná 
meg, ha nem magyar lenne itt az 
elsőrendű kultúra" — mondja Wlassics 
Gyula minister egy képviselőházi lelkes 
beszédében. 

Csak ellenségünk félhet tehát a 
nemzeti iskola varázserejétől, a mely 
hivatva van — Beksics Gusztáv szavai 
szerint — a nemzetalkotó s a magyar 
államot végleg biztosító asszimilácziót 
minél gyorsabban eredményezni. 

Belső ellenségeink nemzetiségi törek-
vései ellen is hathatós védbástyát al-
kotnak tehát a népnevelési egyesületek. 

Harczban állváu a vallásfelekezeti és 
nemzetiségi izgatással, Eötvös szózata 
két esztendő alatt is alig eredményezett 
20 — 24 népnevelési egyesületet. 

Borsodmegye 1867 szeptember 4-én 
Czegléd augusztus 18-án tárgyalják 
Eötvös szózatát, a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület 1867 október 15-én 
üdvözli Eötvöst terveért és módokat 
jelöl meg a népnevelési egyesület meg-
alakításához, -—• tárgysorozatába vette 
a javaslatot 1867 november 8-án a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület is, — 
sőt Buda sz. kir. város meg is alkotta 
népnevelési egyletének alapszabály-
tervezetét, mely szerint az egylet czélja 
többek közt : a népnevelés előmozdí-
tása, e téren, „az egyházi és világi elöl-
járóság jogaiba bele nem avatkozva" 
tanácsokat adni, a vallástanba bele 
nem szólni, anyagi segélyezés, fejlesztés, 
könyvek és irkák adományozása, iskola 
és népnevelési statisztika összeállí-
tása stb. 

S mi tör tént ezalatt és ezután? 
Eötvös védi, szeretettel bizonyítgatja 

igazát és szózatának jó szándokait. Ügy-

szeretete ismételten tollat ad kezébe s 
ragyogó ékes stylusban, nemes gondo-
latokkal telt levelekben válaszol a 
kritikákra. 

Filo Lajos nagykőrösi ref. lelkész 
Eötvös tervét időelőttinek tartja. Erre 
Eötvös 1867 szeptember 22-én kelt 
levelében (1867 Budapesti Közlöny 
172., 173. szám) az „időelőtti" minő-
sítést czáfolja, m e r t : „1. Szükséges, 
hogy azon állapotokat, melyeknek meg-
változtatását óhajtjuk, ismerjük. 2. Hogy 
a mennyire lehet haladásunkban oly 
irányt kövessünk, melynél a közvélemény 
támogatására számolhatunk vagy leg-
alább azzal konfliktusba nem jutunk. 
3. Hogy tisztában legyünk azon esz-
közök iránt, melyek czélunk elérésére 
rendelkezésünkre állnak. Mert: 1. a nép-
oktatás jelen állapotáról senkinek az 
országban teljes ismerete nincs; 2. a 
népoktatás jelenleg az egyes vallás-
felekezetek kezében van, s abból, a 
nélkül, hogy polgáraink nagyobb részé-
nek nézeteivel ellentétbe ne jöjjünk, 
nem is vétethetik el; 3. nem lehet 
azon eszközökre támaszkodni, melyek 
egy czentralizált kormánynak rendel-
kezésre állanak, mert a népnevelés 
körébe a czentralizácziót behozni teljesen 
lehetetlen." 

így védte Eötvös eszméjét kitartóan, 
szeretettel mint édesanya gyermekét 
s e közben tapasztalnia kellett a társa-
dalomtól, hogy testté vált amaz igéje, 
hogy: „Az emberek bármily sértést 
inkább megbocsátanak, mint ha velük 
jót teszünk, — de csak félig!" — A fölhí-
vásra alakult népnevelési egyesületek 
nagy része egy-két évi fönnállása után 
feledésbe ment. 

A tör ténet i igazság kedveért meg 
kell említenem, hogy Eötvös kiáltó 
szava a pusztában a népoktatásügy 
néhány nemes barátjának szivében mégis 
viszhangra talált s így alakult meg 
1870-ben Türr István tábornok kezde-
ményezésére az „Országos népoktatási 

6* 
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kör", 1875-ben pedig a „Székely mű-
velődési- és közgazdasági egyesület" és 
1878-ban Berzeviczy Albert buzgósága 
következtében az „Eperjesi Széchenyi 
kör", melyek mind működésük körébe 
vették a népoktatásügy iránt való gon-
doskodást. 

A népnevelési egyesületek ügyének 
néhai Eötvös kezéből kihullt, vihartépett 
zászlaját 1880-ban Zichy Jenő vet te 
kezébe, az Eötvössel rokoniélek gróf, 
talán mintegy hálából azért, hogy 
Eötvös, mint a m. orsz. iparegyesület 
elnöke, 1867 szeptember 15-iki elnöki 
megnyitó beszédében iparegyesületek 
alkotását javasolta. Szép harmóniája ez 
a rokonérzésű lelkeknek, melyek egy-
másnak eszméit a nemzeti kultúra 
erősbödésére oly önzetlenül hirdették. 

Zichy gróf annyira ismeretes, hogy 
röpiratát ismételnem talán szükségtelen, 
s csak röviden utalok arra, hogy ébresztő 
szózata eredményeiben nagyjelentőségű 
volt, mert 1880 óta jobban föléledt 
a társadalomban a népnevelési egye-
sületek iránt az érdeklődés, a mennyi-
ben a vidéken több egyesületet szer-
veztek. sőt közművelődési egyesületeink 
működési körüket a népoktatás terén 
egész vidékekre kiterjesztették. 

„Ha a nehéz dolog kezdete meg van, 
— mondja Kempis Tamás — hátrálni, 
csüggedni és az útról letérni nem 
szabad soha." 

Harminczöt év multán még mindig 
a dolog kezdetén vagyunk ; pedig 
harminczöt év nagy idő. 

A nemzet egyeteme, a kormány a 
törvényhozással ez idő alatt teljesítette 
kötelességét s az eszményi 1868 : 
XXXVIII. törvényczikk nyomán immár 
a kisdedóvásról szóló törvény s a 
gazdasági ismétlő-iskolákról szóló minis-
teri rendelet teljesen kiépítette az elemi 
népoktatás minden tagozatát ; sőt az 
ifjúsági egyesületek szervezésével gon-
doskodott a kormány az elemi iskolák-
ból kikerült serdültebb ifjúságnak er-

kölcsi és szellemi életét ébrentartó, 
r 7 

fejlesztő egyesüléséről is. Ámde nem-
csak a tanügyi kormánynak, hanem a 
többi ministeriumnak is különös gondja 
volt, hogy a hazai népoktatás teljes 
kialakulásához, a nép neveléséhez a 
módokat és eszközöket törvényhozási 
úton biztosítsa. Hogy pl. többet ne 
említsek, a mezőgazdaságról és mező-
rendőrségről szóló 1894: XII. törvény-
czikk a fatenyésztés gyakorlati tanítását 
elrendelte, s a mezőőrökül jelentkezők 
között az olvasni és irni tudóknak 
elsőbbséget adott; a nyilvános beteg-
ápolás költségeinek födözéséről szóló 
1898: XXI. törvényczikk pedig, a talál t 
és elhagyott gyermekek nevelésének 
költségeit az országos betegápolási 
alapra utalta. 

A törvényhozás és népoktatási kor-
mány nagynevű harczosai a népoktatás 
teljes kiépítésénél mint láttuk már 
erkölcsileg és anyagilag is — a meny-
nyiben az évi népoktatási budget az 
1868. évi 358.000 írtról 1901-ben 
9,508.615 frtra azaz 19,117.381 K-ra 
emelkedett — tőlük telhetőleg meg-
tették kötelességüket, s ma már nem 
lehet a népnevelési egyesületek alakítá-
sának czélját kizárólag amaz indokokkal 
támogatni, a melyeket Eötvös pl. a 
Filóhoz írt levelében fölsorolt, mert ma 
már nem mondhatjuk, hogy a népokta-
tás állapotáról senkinek sincs az ország-
ban teljes ismerete; ma már nincs az 
egész népoktatás az egyes vallásfeleke-
zetek kezében. 

Mi képezi hát még mindig a népnevelési 
egyesületek szervezésének elsőrendű szük-
ségességét, s honnan, kiktől induljon là a 
szervezés kezdeményezésére való buzdítás ; 
kiket illessen a buzdító vezérszerep? 

A népnevelési egyesületek szervezésé-
nek elsőrendű szükségeként jelölhetem 
meg azt a szomorú tényt, hogy a nép szel-
lemi fejlődésével, a beiskolázottak és írni-
olvasni tudók számának növekedésével nem 
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emelkedik arányosan a nép gazdasági és 
erkölcsi helyzete. A nép oktatva van, de 
erkölcsi és gyakorlati életre nevelve nincs. 
Az iskola szűkebb látókörében a sokszor 
anyagi bajokkal s a családföntartás nagy 
gondjaival terhelt tanítónak első s utolsó 
gondja az, bogy a túlzsúfolt iskola 
tanulóit a tanterv tárgyaira kioktassa. 
Az oktatás még nem nevelés. Nevelni, iga-
zán nevelni csak az a tanító fog, a ki 
az iskola küszöbén túl a közéletben, a 
társadalomban is szakadatlanul érintke-
zik tanítványaival, a néppel és erkölcsi 
helyes érzékét felköltvén, irányítani 
tudja őket a gyakorlati élet ezer bo-
nyodalmában; mert a testi és szellemi 
nevelés erkölcsi nevelés nélkül a czivilizáczió 
vad gyümölcse. 

Népünk ma megtanul írni-olvasni 
azért, hogy fölnőtt korában mérget 
szívjon bizonyos lelket-, erkölcsöt rontó 
iratokból, a melyeknek tar talmát nevelés 
híján mohón emészti, mert elégedetlen-
ségének malmára haj t ja a vizet. Meg-
tanul olvasni, bogy mint városi gyermek 
már csenevész korában mohón szívja 
magába a kirakatok krajczáros porno-
grafikus irodalmának legalább czímiratát. 
Megtanul olvasni, hogy lépremenjen a 
hamis, nagyhangú hirdetéseknek, hogy 
tagja legyen pár t vagy felekezeti alapon 
szervezett szövetkezetek, bankok és 
részvénytársaságoknak, melyeknek bu-
kása már alapításukkor előre is biztosítva 
van. Tehát tanult azért, hogy tanultságát 
erkölcsi és gyakorlati nevelés híján 
megsirassa. 

S vájjon az erkölcsi nevelés hiánya 
egészen az iskola, a tanító terhére 
írható ? 

Korántsem. Az erkölcsi nevelés alap-
já t nem az iskola rakja le. 

A szellemi oktatásról az iskola gon-
doskodik. — az erkölcsi nevelés a csa-
ládban bírja súlypontját,— a gyakorlati 
életre való nevelés a társadalom föladata, 
tehát e czélra egyesülnie kell a család-
nak az iskolával. 

„Nemzetünk jövője a család erkölcsi 
tisztaságán és jólétén nyugszik." 

A családban a nő, az anya hivatása, 
hogy mint a Nap, melegséget áraszszon 
magakörül. Az erkölcs tisztasága e 
Napmeleg, mely a családot élteti s 
anyagi jólétét is biztosítja. Az anya a 
családi élet központja, mely körül, a 
családi élet, — mint a Nap körül bolygós 
rendszere — forog; a példánykép, a 
melynek erkölcsi tisztaságát a gyermek 
elérni iparkodjék s a melyen a férj 
erőszakosabb, nehézkesebb természete 
megtörjék. 

„Vir est dominus mundi, mulier do-
mina do mi." A férfi a világ ura, a nő 
a ház asszonya. Ha a nő tisztult, helyes 
erkölcsi érzéssel, jellemtisztasággal ra-
gyogja be a családi életet, gyengeségé-
ben bírván legnagyobb erejét, irányítani 
tudja a világ urát a férfit. Az a férfi, 
az a produktív családfő pedig, a kinek 
testi és szellemi nevelésén kívül meg 
van jellemtisztasága is, az a gyakorlati 
életben boldogul, s egyedül csak ez 
boldogul. 

Jó anya felér száz tanítóval, mondja 
Herbert, — de hát vájjon minden anya 
az-e a nevelés szempontjából? 

Hogy neveljen az az anya, a ki a 
családban, a háztartásban csak konzer-
váló s nem produktív tényező ? A ki 
szövés-fonáshoz már nem ért, kertet 
nem mivel s mindössze annak csak vad 
gyümölcseit rázza le a hízók számára 
vagy eczetnek, — a ki már nemcsak 
fűszerért, tűért , czérnáért és bécsi piros 
kendőért szalad a boltba, hanem ot t 
szerzi be a fehérnemütői kezdve minden 
ruháját készen, s a ki már csak hírből 
ismeri,hogy: mi is volt az a magavarrta 
csipkés pruszlik, röpülő majkó, előkötő, 
ragyogó, habos fehér ingváll és aranyos 
konty. Férjének azonban egész aratási 
munkaidő alatt főz egyszerre egy hétre 
való olyan habart levest, hogy tisztes-
séges vadászkutya se szagol hozzá, és 
süt olyan dagasztatlan vakarcsot, a 
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melyet kenyérnek csúfol. Többé-kevésbbé 
ilyen az állapot széles ez országban, de 
főképen a legmagyarabb Alföldön. 

A városi anyák? — No ezeknek 
ilyeneket szemükre hányni nem lehet; 
mert ilyenekre idejük se lenne a sok: 
jour, jég, lóVerseny, bál s több efféle 
fontos elfoglaltság miatt, mialatt ter-
mészetesen a kedves kis gyermek a 
cselédek gondjaira (?) van bízva. 

Ha az anyák ilyenek, milyen legyen 
a gyermek, milyen a férj, milyen végül 
a család, melynek közművelődési és 
nevelési működésében az iskolát, a 
tanítót támogatnia kell ? 

A népnevelési kérdések között egyik 
elsőrendű nagyhorderejű kérdés: a leányok, 
az anyák nevelése, erkölcsi életük irányítása. 

A népnevelési egyesületek elsőrendű 
föladata legyen tehát ma, hogy az ér-
deklődést fölkeltse : a leányok nevelésének 
liélyes irányítása iránt. 

Teremtsen e czélból szorosabb kap-
csolatot a család és az iskola között. 

Az erkölcsi nevelés a családban bírja 
súlypontját, de közeledését az iskolához 
megtaláljuk már a most alakulóban 
levő ifjúsági egyesületekben, a melyek az 
állami iskolákkal szervi kapcsolatban 
vannak s melyeknek egyik legszebb 
czélja a hazafias szellem és erkölcsi élet 
ápolása. Az erkölcsi nevelés útja tehát 
a tanító révén visszavezet az iskolába, 
a mely hivatva van, s a melynek köte-
lessége a család erkölcsi nevelésének 
súlypontját ott a hol kell minden tőle 
telhető eszközzel erősíteni. 

Azzal, hogy az erkölcsi nevelés tekin-
tetében a család teljesítette kötelességét, 
a tanító még meg nem elégedhetik; 
mert a fél munka, rossz munka. 

A családi nevelést az iskolának kell 
befejeznie. A gyenge növénynek bármily 
erősen sarjadzó csirája is elfonnyad, s 
kiaszik, ha a meleg csiráztatóból egy-
szerre a hideg levegőre ju t s kertésze 
nem erősíti, nem szoktatja, nem védi 
a dermesztő hőmérsékleti különbözőség 

ellen, vagy nem iparkodik azon, hogy 
a csiráztató és a szabad levegő hőmér-
séklete között nagy eltérés ne legyen. 

Az erkölcsnek az a csirája, a melyet 
a családban az anya fakasztott magzata 
belső érzelemvilágában csak úgy képes 
az iskola levegőjében meghonosodni, 
csak lígy fakaszthat rügyet, haj that 
virágot és hozhat gyümölcsöt, ha a 
tanító a családi élet mélegét viszi be 
az iskola levegőjébe is. 

Az iskolának a családdal harmonizálni 
kell; s a gyermek ne érezze az átmenetet 
a családból az iskolába. 

A családban fakad a gyermek erkölcsi 
érzelme, s az iskola föladata, hogy 
azt erősítse, tisztítsa s az erkölcsi világ-
rend törvényeivel összhangzásba hozza. 

Mert, valamint hogy nem bokrosodik 
az a csemete, a melynek gyökerei a 
sovány, laza földben gyengék, úgy pusztul 
a legterjedelmesebb szétágazó gyökér-
zettel bíró fa is, ha törzsét és viruló 
lombozatát pusztító féreg lepi el. 

Divat ma az iskolát szidni, hogy nem 
nevel; szidjuk — de ezért se felelős-
ségre nem vonjuk, sem pedig társadalmi 
úton egyesülve nem keressük, hogy 
miért nem nevel. 

Nem nevel, mert a család és iskola 
közt nincs meg az a kapcsolat, a mely 
ez irányban okvetlenül szükséges, — 
hiányzik: az érdeklődés. 

Az érdeklődés fölkeltése és állandó 
ébrentartása tehát az egyedüli mód 
arra, hogy az iskola a neveléssel foglal-
kozzék, s hogy ebbeli kötelességét köve-
teljük s annak miként teljesítését tár-
sadalmi úton ellenőrizzük. 

„A kötelesség teljesítéséből származik 
az élet minden tisztessége, annak el-
hanyagolásából minden gyalázata" — 
mondja M. T. Cicero, — s szól ez az 
iskolának és tanítónak, a családnak és 
társadalomnak egyaránt. 

A testi, szellemi és erkölcsi nevelés-
ben részesült ember azonban még nem 
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gyakorlatilag is nevelt; ezek a tulajdon-
ságok csak előfeltételeit képezik annak, 
hogy a gyakorlati nevelés szükségét 
megismerhesse. 

A gyakorlati életre való nevelésnek 
hatalmas iskolája ma az a közel 1800 
gazdasági ismétlő - iskola, a melyet 
Wlassies minister bölcsesége megterem-
tett, s a mely aránylag rövid idő alatt elég 
nagy számban terjeszti földmívelő népünk 
közt áldásdús tanait. Ez az iskola, a 
mellett hogy az intézmény létesítése 
által tanítói karunk műveltsége és 
szakértelme is a kor szinvonalára emel-
kedett, hivatva van a gyakorlati életre 
való nevelés által a társadalmi jólétet 
a nép között megteremteni, hivatva van 
a szoczialisztikus elégedetlenséget csirá-
jában elfojtani, hivatva van visszaadni 
a kétségbeesett s kivándorló magyar 
népet a magyar földnek és megértetni 
véle, hogy a nagy világon e kívül nincs 
számára hely ! 

A gazdasági ismétlő-iskola földmívelő 
népünkre való vonatkozásában az elemi 
népoktatásnak oly hézagpótló intéz-
ménye, a mely iránt a társadalom 
részéről is a legmelegebb szeretetnek, 
érdeklődésnek kell nyilvánulnia. 

Czéljaiban és eredményében kihat 
az egész magyar társadalomra, s csak 
ettől várhatja fejlődésének és fönmara-
dásánalt eszközeit s módjait, mert a 
természet rendje az, hogy törvényeit 
ugyan paragrafusokba szedni lehet, 
de azokat nem a törvényhozó esze, 
hanem maga a természet állapítja meg. 

A gazdasági ismétlő-iskoláknak élet-
erejét magának a társadalomnak kell 
érdeklődéssel föntartania, mert erre egy 
czentralizált kormány képtelen. 

De a gazdasági ismétlő-iskola, az 
elemi népiskolai oktatás e legfelsőbb 
tagozata is csak akkor fogja a gyakor-
lati életx'e való nevelés minden köve-
telményét teljesíthetni, lm fel fogja 
ölelni a magyar földmíves-élet technikai 
munkakörét is, lia teluít gondoskodni fog 

arról, hogy a gazdaember gazdasági 
készségeit, — szerszámot, építményfélét 
—• produkálhassa, s mindezt nemzeti 
szellem lengje át. 

Nem üdvözölhetem tehát eléggé a 
„Késimunkára Nevelő Országos Egyesület" 
e czélját, mely kiegészíti, pótolja a 
gazdasági ismétlő-iskola tevékenységi 
körét az által, hogy a tanítók részére 
kormánysegélylyel évenkint tanfolya-
mokat rendez. 

Vajha a tanítók faluj okba hazamenvén, 
az iskola mellett kis műhelyt rendez-
hetnének be, hogy áldásos tapasztalataik 
iránt a gazdasági ismétlő-iskolai tan-
kötelesek szülőinek érdeklődését föl-
keltvén, azok közvetlen meggyőződhet-
nének a czél gyakorlatiasságáról. 

íme egy alkalom, a népnevelési egyesületek 
tevékenységére, hogy közelebb hozzák a családot 
az iskolához. 

Azt a tudást, a mit a gyermekek az 
iskolában elsajátítanak, haza viszik a 
családba s fölkeltik érdeklődését a 
szülőknek is, a kiknek életfentartási 
eszköze s módja gyermekeik tanulásá-
val immár szorosabb kapcsolatban van. 
A szántóvető már fia révén gondol-
kozni kezd egyes gazdasági tevékeny-
sége fölött, s belátja, hogy ezt vagy 
azt nem csak azért kell tennie, mert 
atyja s nagyatyja is így vagy úgy tette. 
„Physician, heal thyself.'- Orvos, gyó-
gyítsd magadat, mondja az angol köz-
mondás, s elérti a magyar gazda is, 
gyógyítja magát, érdeklődik azon iskola 
iránt, a mely a gyakorlati életre nevel. 
Az érdeklődés fölkeltése az iskola iránt 
pedig a legjobb orvosság a beteg 
társadalmi viszonyok közt fölburjánzott 
közöny ellen. Már látom, hogy mint-
egy varázsütésre kis virágos kertek 
díszlenek a lakályos, jó beosztású és 
czélszerű gazdasági udvarral, gyümöl-
csöskerttel ellátott falusi lak előtt, 
melynek kapuját már nem kóczmadzag 
vagy iszalag szorítja a faragott kapu-

! félfához. A leánygyermekek szeretet-



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1. SZÁ3i. 

teljes gondoskodással látják el a népes 
baromfi-udvart. I t t szedik, s csomagol-
ják vagy aszalóra teszik a nemes 
gyümölcsöt; amott csipkeveréssel, kézi-
munkával bíbelődnek; tilolják, fonják 
a kendert és a lent és szövik a patyolat 
vásznat a ház szükségletére. Mindenütt 
pedig ott a gondos családanya szeme, 
mindegyikhez van egy-két biztató és 
útbaigazító szava, míg a gazdasági 
munkából hazatért ember oda áll faragó-
székéhez és fúr-farag mindennapi élet-
ben szükséges gazdasági és házieszközö-
ket. Egy balta- vagy kaszanyélért, 
kerékküllőért vagy tálaspolczért nem 
megy többé az esztergályoshoz vagy 
asztaloshoz. 

Jóleső melegség, a megelégedés fénye 
sugárzik az ilyen családi életből. 

Ilyennek képzelem, ilyennek szeretem 
én az én jó magyar népemet. 

Szép ezt így álmodni, előre elgon-
dolni, de mily messze vagyunk még 
ahhoz a valósághoz, hogy a magyar 
nép, a magyar társadalom ne csak 
kritizálja, ne csak szidja az iskolát és 
kiegészítő intézményeit, s a ludakat 
támadja meg, mikor a Capitoliumot 
akarja bevenni, hanem érdeklődjék is 
iránta, gyümölcsöztetvén a családban s 
a gyakorlati élet tág mezején az iskolá-
ban tanultakat. 

Másik feladatát képezze a népnevelési 
egyesületeknek a gyakorlati életre nevelő iskolák 
iránt a társadalom érdeklődését fölkelteni s 
azt állandóan ápolván a család, a társadalom 
és iskola közt szorosabb kapcsolatot teremteni. 

A jellemtisztaság, az erkölcsös és a 
gyakorlati életre való nevelés a hon 
minden polgárának közös életszükség-
lete, ez nem képezheti sem felekezetek, 
sem nemzetiségek privilégiumát ; tár-
sadalmi közszükséglet, a mely az ember, 
mint társaslény természetéből folyik. 
Vallásnak és nyelvnek egyesülnie kell, 
hogy a társadalmi életnek ez elsőrendű 
föladatait vállvetve, egyesült erővel, közös 

akarattal s egyetértéssel megoldjuk az 
által, hogy minél nagyobb számban 
alakítsunk népnevelési egyesületeket. 

A XX-ik század hajnalán, a vallás--
szabadság és szabadelvüség korában a 
vallás és nemzetiség a közös népnevelési 
egyesületek alakulásának akadályai már 
nem lehetnek. Ha a czél közös, pedig 
az, úgy a felekezeteknek és nemzetisé-
geknek külön erkölcse ós külön gyakor-
lati nevelése nem lehet. 

Hogy pedig a magyar nemzetnek az 
állami elemi iskolákban az erkölcsi és 
gyakorlati nevelés terén mily nemes a 
czélja, azt bőven megismerhetjük Halász 
Ferencznek, „Állami népoktatás" czímű 
kitűnő művéből. 

Az állami népiskolák tá r t karokkal 
fogadják be felekezeti és nemzetiségi 
különbség nélkül a tanulókat, s az állam 
nem tesz különbséget tanítói között sem 
felekezeti vagy nemzetiségi tekintetekből. 

Ily iskolákat a társadalom is csak 
akkor támogathat sikeresen nemzeti 
föladata teljesítésében, ha a támogatás 
végett szervezett egyesülés, a népne-
velési egyesületek felekezeti és nemzetiségi 
jelleggel nem bírnak. 

Híven követi az állami népoktatás 
iránya azt a jelszót, hogy : Add meg 
az Istennek a mi az Istené, s a nem-
zetnek a mi a nemzeté. 

Egyetlen felekezet, egyetlen nemze-
tiség se lehet tehát ellensége az állami 
népiskoláknak, s nem tagadhatja meg 
attól támogatását a nélkül, hogy az 
állam erejét ne gyengítse. 

Ez az ország, a mely fölött Szent 
István koronája lebeg, csak úgy lehet 
nagygyá a művelt államok között, ha 
minden felekezet és nemzetiség valódi 
hazájának tekinti és czéljaiknál egyesül 
az államalkotó magyar nemzettel. 

A testileg, szellemileg és erkölcsök-
ben nevelt nemzet nagy és erős s daczol 
az idő múlandóságával. A nemzet nagysága, 
ereje, élete — egész sorsa azok kezébe van 
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letéve, a kik a nemzetalkotó honpolgárok neve-
lésével erőssé építik a nemzet alkotmányát 
„Alulról kezdik építeni a házat." A 
nemzet kialakuló épületének alapjánál 
pedig a tanítók serénykednek. 

Egy nemzet, egy állam sorsa tehát a 
tanítók kezébe van letéve. 

Mérhetetlen a kötelesség súlya, vég-
telen a felelősség ós csak a történelem 
adja meg a nemzet neveléseért a tanító-
nak az igazi elismerést. 

A népek az ököljog harczaiban vak 
eszközei voltak a társadalmi s politikai 
jogokat egyedül gyakorló hatalmas 
nemesi rendnek; ma, a társadalmi s 
politikai egyenjogúság korában a nép 
már társadalmi és politikai tényező. 
„Honesty is the best policy" — mondja 
az angol. A becsületesség a legjobb 
politika. A nemzetek fönnállását tehát 
már nem az eszközöket nem válogató 
durva, vad erőszak biztosítja többé, 
hanem a nemzet, a nép erkölcse. Mert 
minden ország támasza s talpköve a 
a tiszta erkölcs. E talpkőre kell építeni 
a nemzet serény munkásának az állam 
konszolidált épületét, s képzettségein 
kívül az erkölcsi érzék az, a mely a 
tanítóságot támogatja nemes munkájá-
ban. S jól gondolja meg a magyar 
tanítóság egyeteme, hogy a serénynek 
ismert hangyáknak is van egy válfaja : a 
nagy vöröshangya, a mely — ellentét ben 
például a termeszekkel, melyek csodás 
nagyságú erős építményeket emelnek,— 
rombol és megsemmisít, megőröl alig 
elpusztíthatatlan alkotásokat. Ezek a 
hangyák anarkistái, a melyek a szoczi-
alizmus izgató szinét testükön viselik, 
s a melyektől saját társaik, fajrokonaik 
is rettegnek. 

Ott azonban, a hol a hangyák mun-
kás seregei egyesülnek s tömörülnek, 
ott nincs hatalma a pusztító hangya-
rajnak, a mely a vereség elől vissza-
vonul re j te t t odúiba. 

Az a boldogító tudat, hogy egy nem-
zet, szép magyar hazánk erősségén, 

talpkövén munkálhat, lelkesítse a ma-
gyar tanítóságot arra, hogy minden 
hatalmi törekvés megvetésével köteles-
ségét híven teljesítse. 

Csendes munkálkodásának eredménye 
meg fogja győzni a társadalmat arról, 
hogy a tanítóság oly társadalmi tényező, 
a melynek kell. hogy a társadalomban 
méltó helye legyen! 

Ha a tanítóság működésével meg-
hódította a társadalmat, már közelebb 
is ju to t t hozzá, s ezzel közelebb hozta 
a családot is az iskolához, ha pedig 
közelebb hozta már az érdeklődést is föl-
keltette. 

Az érdeklődés fölkeltésének mindenesetre 
elsőrendű eszköze a népnevelési egyesületek 
szervezése. 

Erre buzdítson, ezt követelje a tanítóság 
a magyar társadálomtól. 

A magyar tanítóság — ha hivatásának 
magaslatán akar állani — e társadalmi 
akczióban részvételt meg nem tagadhatja, 
az alól magát önző czélok elérésének gya-
núja nélkül ki nem vonhatja. Mert anyagi 
előnyöket is csak akkor fog elérhetni 
a tanító, ha minden munkálkodását, 
minden erejét egyedül szent hivatásá-
nak szenteli, csak a tanügynek él, csak 
a nemzeti művelődés eszközeinek meg-
teremtésére fordítja. 

Követelje — s ezt követelheti, mást 
csak kérhet — a tanító, hogy a társa-
dalom, éber figyelemmel kisérje munkál-
kodását, mert ez csak akkor mondhat az 
eredményről igazságos Ítéletet, csak akkor 
bírálhatja el a nevelésügy hiányait. 

A tanító anyagi helyzetének javulá-
sát jogosan várhatja, de csak hivatásá-
val kapcsolatban ama munkálkodás 
révén, a melyet a nemzeti kultúra ki-
építésére fordított. Semmi más önző 
czélok, tisztségek, a tanítóság iránt a 
társadalom bizalmát s jóindulatát tar-
tósan föl nem kelthetik ; különösen 
pedig „örömünnepet ta r t a pokol s 
gúnvkaczajával megrémíti a jókat" 
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akkor, a midőn az egy czélért küzdők 
közt a visszavonás lelke elhatalmasodik. 

A tanítóság hatalmas phalanxának 
a társadalommal szembeszállnia nem 
szabad, mert veszve az ügy és sárba 
tiporva az eszme. 

amde, ha a társadalmat a közös 
czél, a nemzeti kimüvelődés fejleszté-
sére, annak hiányai pótlására, bajai 
orvoslására egyesíti és összetartja, akkor 
kell, hogy a nemzet is igazságosabb 
legyen iránta ós fölemelt fővel járulhat 
a történelem ítélőszéke elé is, elmond-
hatván, hogy: tel jesí tet tem kötelessé-
gemet. 

Van-e szebb, magasztosabb erkölcsi 
jutalom, mint a kötelességteljesítésnek 
érzete, s váj jon késhetik-e ezután a 
társadalomnak, a nemzetnek igazságos 
anyagi elismerése is ! 

Természetszerű folyománya a hely-
zetnek, hogy a tanítóság a közművelődési 
és közgazdasági mozgalmakba mint vezető 
bevonassék, mer t a tanító van legköze-
lebb a néphez, a melylyel nap-nap 
után érintkezik. 

Legalkalmasabbak e czélra a nép-
nevelési egyesületek. Ezekben vezető 
helye van a tanítóságnak, sem egyik, sem 
másik nem lehet el egymás nélkül. 

Követelje tehá t a taní tóság a társa-
dalom érdeklődését, hogy ítélete igazságos 
s közvetlen tapasztalatokon alapuló 
lehessen — követelje megismerését és 
orvoslását az erkölcsi és gyakorlati 
nevelésen tapasztalt hiányoknak, a melyek 
társadalmi úton orvosolandók, mert azokra 
egy czentralizált kormány eszközökkel 
ma sem rendelkezhetik, — hívja föl a 
nemzetet lelkesítő szózatban, hogy társa-
dalmi úton e czélra szervezkedjék, 
s ha kell. minden egyes tanító indul-
jon hódító vándorútra, terjeszsze a nép-
nevelési egyesületek ideális eszméit 
— s ez ú t j a — meglássa, nem fog Golgo-
tára vezetni. 

(Budapest.) Makay Béla őr. 

Külföldi tanügyi szemle. 
Tanítói vizsgálat. A szász-meiningeni ber-

ezegi állam- mini1- terium egyházi és iskolai 
osztálya új tanítói-vizsgálati szabályzatot bocsá-
tott ki, mely lényegesebb határozmányaiban a, 
következő: A második vagy tanítói vizsgálat 
kiválóan pedagógiai jellegű legyen; a fiatal 
tanítóknak alkalmat nyújtson, hogy egybefüggő-
szó- és Írásbeli formában bebizonyítsák -
mennyiben sikerült nekik komoly törekvés-el 
a szemináriumokban szerzett ismereteket és. 
szorgalmas továbbképzéssel az i>kolai hivatal 
önálló vezetésére megkívántató képességet 
megszerezniük. Hogy a tanítójelölteknek az idő 
lelkiismeretes fölhasználásával lehetővé tétessék 
munkájuk elmélyítése s a második vizsgálatra 
jól elkészülhe-senek, czélszerűnek mutatkozott 
a vizsgálati anyagot annyiban korlátozni, a 
mennyiben ez a tanító hivatalos munkáját 
közvetlenül érintő tárgyakra vonatkozik. A 
szóbeli vizsgálatra ennélfogva a következő 
szaktárgyak jelöltettek ki: 

1 . Pedagógia és pedig a neveléstudomány 
története, különös tekintettel n 'hány kevés, a 
felsőbb iskolai hatóság; által időközönként ki-
jelölendő pedagógiai munkára és a nevelés-
és oktatástörténet főbb jelenségeire a re for -
máczió óta. Ehhez járul az általános tanítástan 
(didaktika) és neveléstan a lélektan és ethika 
alapelvei szerint. 

2. Különös tanífáitan (methodika) a vallás-
tar, német, szám- és mértan, történelem és 
s?ülőfö!disaiére vonatkozólag. 

3. Az iskolai törvények isn:erete (különösen 
az iskolai egészségügyre vonatkozó rendele-
tekkel). 

4. Zene (valamely ismert egyházi éneknek 
hibátlan előadása az orgonán, egy iskolai-
vagy népdalnak jó előadása hegedűn. (Csak 
a tanítójelölt különös óhajtására vizsgálják 
meg a zongorajátékból is). 

Az általános tudás tekintetében csak akkor 
terjed ki a vizsgálat, ha a tanítójelöltnél föl-
tűnő hézagok mutatkoztak akár a szeminárium-
lói való távozása alkalmával, akár a jelen vizsgá-
latnál. A szülőföldisme különféle részeiben 
úgy szó- mint irásbelileg beható ismereteket 
kell kimutatnia a tanítójelöltnek. A szóbeli 
vizsgálatot megelőző Írásbeli vizsgálatnál a 
jelölt felügyelet alatt dolgoz ki egy tétel t 
a neveléstanból (fegyelmezés és vezetés), a 
melyhez 4 órai idő van engedve. Éppúgy fel-
ügyelet alatt készít egy mintatanítás-terve-
zetet. A mintatanítási tervezet helyes képét 
nyújtja egy tanítási órának, a miért a tanuló 
csoport összeállításánál (osztatlan iskola) mely-
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lyel a mintatanítás a készített dispoziczió 
szerint tartandó, azokat a viszonyokat vegye 
figyelembe, melyek között a tanító eddig taní-
tott. A vizsgálat végén tekintetbe véve azt a 
bizonyítványt, melyet a hatóság, hol a tanító 
eddig működött, ennek részére kiállított, I., 
II. és III. fokú bizonyítvány adatik ki, és 
ezzel a levizsgázott jelölt az állandó alkalma-
zásra képesítve van. Egyes osztályzatok a 
bizonyítványba nem vezettetnek be. Ha a jelölt a 
pedagógiai tételt vagy a mintaleczkét elégtelenre 
dolgozta ki, vagy pedig a pedagógiából vagy 
a 2. alatt megjelölt tantárgyak közül kettőből 
meg nem felelt, a képesítési okmány meg-
tagadható. Ha azonban csak a mintatanítási 
tervezet nem sikerült, egy másiknak készítése 
engedhető meg. 

A neveléstudomány történetéből 1903-ra a 
következő vizsgálati tételek szerepelnek: 1. 
líerbart élete és pedagógiai felolvasásainak 
vázlata. 2. Dörpfeld „Gondolkodás és emlékező-
tehetség" czimű könyvéről. 1904-re: Comenius 
élete és „Didactica magna "-ja és Dörpfeld: 
Didaktikai materialismusáról. Ezekre nézve 
beható vizsgálat alá vétetnek a jelöltek. Az 
Allgem. D. Lz., melyből e tudósítás egyik 
részét közöltük, azt jegy/A meg közleménye 
végén, hogy ez időszerű vizsgálati szabályzat 
szilárd czéljaival élesen határolt keretben 
további jelentékeny határkövet képez a tanító-
képzés terén. 

* 

Tanító-nyomor Olaszországban. Hogy mily 
nyomorban tengődnek Olaszország némely 
vidékén a tanítók, arról fogalmat nyújt a 
Carovigno i iskolai igazgató levele Nasi olasz 
közoktatási ministerhez, mely így kezdődik: 
Excellenciád ! Ot hónap óta a helybeli elemi 
iskolai tanítók fizetést nem kaptak. Vannak 
köztük olyanok, kik minden tisztességük mel-
lett egy font kenyeret nem kapnak hitelbe. 
Azokról a megaláztatásokról, a melyeknek alá 
vannak vetve, nem akarok szólni; nem azok-
ról az elviselhetetlen kamatokról, a melyeket 
fizetniök kellett, úgy hogy jövedelmük egy 
harmaddal vagy még többel is csökkent; de 
gyalázat az, szégyen az, hogy ennyire kell 
jutnia egy néptanítónak. Már régóta azért 
küzdenek ezek a tanítók, hogy legalább egy 
hónapra járó fizetést fizessenek ki nekik : irnak 
ők a polgármesternek, a tanfelügyelőnek ; 
személyesen könyörögnek a prefektusnál, sürgö-
nyöznek excellenciádnak, hogy az iskolát ott 
hagyják, ha őket nem fizetik. A hatóságok 
Ígérnek és Ígérnek ; de ezalatt nyomorognak a 
tanítók a nyomor és az uzsora tövisei között". . . 

(P. Z.) 
* 

A népoktatás fejlődése Olaszországban. A 
kötelező népoktatás törvénye Olaszországban 
20 év óta áll fönn ; ez idő alatt lényeges 
haladást mutat föl a népoktatásügy. A nép-
tanítók száma 37.642-ről 50.751-reemelkedett; 
úgy hogy jelenleg 160 tanító jut 100.000 
lakosra az előbbi 136 helvett. 1000 lakosra 
többé nem 69, hanem 83 tanító esik. A 
tanulók száma Olaszország czentrumában majd-
nem normális; magasabb, mint a hogy azt a 
törvény kívánja az északon, a hol a nép-
oktatás már hosszabb idő óta meglehetős 
állapotban van. A déli tartományokban azon-
ban és a szigeteken még sok kívánni valót 
hagy az iskolák látogatottsága. (P. Z.J 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
D. T. Mehádia. A közs. iskolaszéki új uta-

sítás, mint lapunk f. é. 3. számában olvasható 
volt, nem vonatkozik a határőrvidéki isko-
lákra. — IÎ. J . Szigetcsép. 1. Ha megyéjök-
ben van szabályrendelet az iskola védelmére, 
keresse meg a főszolgabíró urat, hogy tegyen 
igazságot annak az alapján. 2. A tandíj meg-
állapítása arra a két idegen növendékre nézve 
az iskolaszék hatáskörébe tartozik. — M. N. 
Heréd . Ha az iskolaföntartó államsegélyt kérő 
folyamodványa jól meg van okolva, minden 
valószínűség szerint kedvezőiig intézik el. — 
L. R. A Magyar Tanítók Naptárát nem ná-
lunk, hanem az Athenaeumnál (VII., Kerepesi-
út 52. sz.) kell megrendelni, de utánvéttel 
nem czélszerű, mivel az tetemesen megdrá-
gítja. Tessék 80 fillért a mondott czímre kül-
deni s bérmentve megkapja a naptárt, melyet, 
mint ön helyesen írja, „minden tanítónak meg 
kellene rendelnie, mivel a mindnyájunk párt-
fogására érdemes Eölvös-álap javára jövedel-
mez". — Szíves tudomásul. A Néptanítók 
Lapját az iskola ingyen csak úgy kaphatja 
meg, a mint a lap homlokán állandóan olvas-
ható, t. i. a kir. tanfelügyelő által látta nozott 
községi bizonyítványt kell a kérvényhez mellé-
kelni. Kérvény is, közs. bizonyítvány is bélyeg-
mentesek. — „Jó barát". Nem, kérem, mi nem 
polemizálunk sem tanügyi, sem napi, sem 
tanügyi napilapokkal. — Szíves tudomásul . 
Névmagyarosítási ügyben nem mi hozzá ik, 
hanem a névmagyarosító társasághoz (elnöke : 
Telkes Simon számtanácsos úr) I., Attila-u. 
85. sz. kell fordulni. A névm. társaság szíve-
sen megad minden fölvilágosítást és pedig 
díjtalanul. — P . Uy. A tanító összes járandó 
fizetése lakással együtt megilleti az özvegyet 
fél esztendeig. Tehát a korpótlék megfelélő 
része is. 
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Elmúlhatik minden, 
De mit elméd, szíved nagyot alkotoit, 
Enyészszenek el bár hosszú századok, — 
Nem múlik sohasem. 
El nem takarja azt a nagy temető: 
Nem félejteti a végtelen id''!. 
A te nevednek fénye, dicsősége 
Örök életű, megdicsőült szellem: 
Hazánk nagy költője! 

Munkában volt részed. — 
Újjászületésünk nagy idejében 
Ott voltál már, hol alkotásra készen — 
Harczolni is készek. 
Hol nemzet torsát intézték vaskezek, 
Ott voltál te is, te élő szeretet ; 
Benned rejtezett a boldogabb jövő. — 
Hódolat néked, örök büszkeségünk : 
Szíveddél bölcselő! 

Majd elnémult minden . . . 
A pusztulásnak halálcsöndje támadt, 
Zokogni elbújt a honfi-bánat 
A gyászos időben. 
Tdhdlen búban mindenki elcsüggedt, 
Téged nem hagyott el bíztató hited; 
Bár könyíd hulltak, lángelméd nagy tervek 
Tüze hevíté. — Hazádnak nagy fia, 
Dicsőség nevednek! 

Majd meg újra éledt, 
S nagy terveidet — tetteidben láttuk, 
Örök müvedben százszor megcsodáltuk — 
Títáni erődet. 
A magyar szónak templomot emeltél, 
Erősebb bástyánk lett ez a réginél; 
Aldáskép áradt innen a magyar szó, 
Te alkottad meg a magyar iskolát: 
Te dicső tanító! 

Nem hagytál szegényen: 
Szellemed maradt reánk örökségül, 
Az munkálkodik most is szünet nélkül — 
Mindnyájunk lelkében. 
Hogy egygijé legyünk gondolatban, tettben, 
Hogy sorsa miatt egyik se könyezzen, 
Hogy eszméidnek légyen foganatja: 
A te nevedben kezeltük működésünk', — 
Szegényeknek atyja! . . . 

Elhúnyásod napján 
Ajkunkra venni halhatlan nevedet: 
Tüzet gyújtott ma a hálás kegyélet — 
Emléked oltárán . . . . 
Szerény, kicsiny tűz, hintsd el messze fényed', 
Légy oszlatója szívek közönyének, 
Hogy egygyé legyünk nemes harezra készen, 
Egygyé mindnyájan, mi magyar tanítók — 
Eötvös szellemében! 

(Budapest.) Rákos István. 

Egy nagy népbarát eszméiről. 
(Mailáth József gróf szocziál - politikai tanulmánya 
és beszédei. Bp., Kilián Frigyes utóda bizománya 

Ára 4 korona.) 

Mailáth József gróf azokhoz a derék mágná-
sokhoz tartozik, a kik nagy Széehenyink nyomdo-
kaiba lépve, szüntelenül : szóval, Írással és 
tettél a nép, a haza javán fáradoznak. Mailáth 
most megjelent s 292 oldalra tejjedő könyve 
gyűjteménye azoknak a beszédeknek, tanulmá-
nyoknak, röpiratoknak, a melyeket eddig külön-
féle helyeken és alkalmakkor elmondott, fel-
olvasott vagy megirt. Minden sora érző szivét 
s mély hazafiságát árasztja s/.ét jótékony meleg 
sugárként, hogy magához ölelje a föld népét, a 
melyet gazdagnak, műveltnek, vallásosnak és 
boldognak szeretne látni. 

L -ihetetlen, hogy e lapok hasábjain e becses 
gyűjteményt érdeme szerint méltassam — a 
melyet ez esetben újra le kellene nyomtatni — 
azt azonban el nem mulaszthatom, hogy a 
néptanítóságot különösen érdeklő fejezeteket 
meg ne említsem s azokból egy pár jellemző 
részt bizonyításul ki ne szakítsak. 

A Bodrogköz nemes barátjának és jóltevő-
jének nevezett műve a következő 27 fejezet-
ből áll : A rómaiak befolyása az emberiség 
művelődésére. — A szocziálizmus múltja, jelene 
és jövője. — Szocziál-politikai karácsonyfa. — 
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Független szocziálizmus a Bodrogközön. — 
Társadalmi programm. — A városba özönlés 
és a falusi tűzhely védelme. — A szocziális 
kérdés és a falusi jólét emelése. A kivándor-
lásról. — Üdvözlet az Amerikába kivándorolt 
honfitársaknak ! — Középosztályunk és a társ i-
dalmi egyesülés. — Gazdálkodjunk észszerűb-
ben. — Mezőgazdasági hitelszövetkezetek 
Magyarországon. — A szövetkezeti törvény-
javaslatról. — .íiért terjednek nehezen a szövet-
kezetek? — Jó szövetkezetek. — A fogyasz-
tási szövetkezetek föltételei. — Széli Kálmán 
programmjához. — A gazdakörök és azok 
szocziális feladatai. — Kivándorlás és telepí-
tés. — A közsegélyezésre szoruló gyermekek 
gondozásáról. — Visszapillantás a Bodrogközi 
Tiszaszabályozó Társulat 15 évi működésére ; a 
többi 6 fejezet emlékbeszédeket foglal magában. 

Minket mindezekből a szövetkezetek, a ki-
vándorlás, a szocziálizmus s a falusi nép dol-
gai érdekelnek legjobban, mert ezek ma a 
legfontosabb ügyek, a melyeknek helyes meg-
oldásától függ nemzetünk egész boldogsága. 

Tekintve azt, hogy szocziál-politikai tárgyak-
ban Mailáth József ma egyike a legképzettebb 
szakembereknek, munkája elejétől végig nem-
csak érdekes, hanem szükséges olvasmány is 
minden igazi népnevelő számára. Most pedig 
lássunk belőle egy kis szemelvényt : „ A. fogyasz-
tási szövetkezetek, az úgynevezett „magyar 
bolt" lényegéről nagyon sok téves fogalom 
van forgalomban még a lelkészek, tanítók, 
birtokosok és gazdatisztek körében is. A fogyasz-
tási szövetkezeteknek nem az a czéljuk, hogy 
üzletrészeseiket olcsóbb portékával lássák el, ha-
nem az, hogy jobb minőségű, hamisítatlan, egész-
séges portékát adjanak. Az olcsóság csak 
akkor következhetik, ha a szövetkezetek tagjai 
szaporodnak, ha a tagok minél többet rendel-
nek. Ez olyan világos, hogy bővebb magya-
rázatra nem szorul. Az az ellenvetés tehát, 
hogy némely szatócsok olcsóbb árút adnak, a 
szövetkezetet ne bántsa. A szövetkezet is mesr o 
fogja ezt tenni, ha módjában lesz. Hiszen már 
az is eredmény, hogy a szövetkezetek versenye 
miatt a szatócs kénytelen olcsóbban árulni. 
Nem igaz tehát az a kereskedőktől jövő vád, 
hogy mi a fogyasztó szövetkezetekkel a falusi 
szatócsokat tönkre akarjuk tenni. Nem kell 
azoktól félni, megélnek ezek ezután is, ha a 
tisztesség korlátain belül maradnak. Mi csak 
a visszaéléseket akarjuk elhárítani és a kis-
kereskedőket emberségesebb, szolidabb keze-
lésre szorítani. 

A fogyasztó szövetkezeteknek az a czéljuk, 
hogy a társulással nagyobb erőt fejthessenek 
ki. Én a szövetkezetekkel az önsegítés eszméjét 
akarom a községekben meghonosítani és bár 

vannak — hála Istennek — számosan, a kik 
ezt az eszmét átértik, mégis tiltakozom az 
ellen, melylyel a bodrogközi papok, tanítók, 
gazdatisztek, birtokosok egy része illet, midőn 
azt mondják: van a grófnak pénze, állít a föl 
tehát a szövetkezetet a saját pénzén, mi majd 
bslépünk s az ott élvezendő hasznokat addig 
élvezzük, míg nekünk tetszik. Ez a fölfogás 
nagy tévedésen alapszik ! 

A gróf nem azért csinálja a fogyasztó szövet-
kezeteket, mert nem tud pénzével mit csinálni, 
hanem azért, hogy a kérdéssel s a szükséges 
befektetéssel megindítsa a vállalatot, mert 
nálunk hozzá szoktak az emberek, hogy min-
dent mástól várjanak. 

Nekünk a szövetkezetekkel önállóságra kell 
nevelnünk népünket. S a mint a hitelszövetke-
zetek beváltak, be fognak válni a fogyasz-
tásiak is, csak lelkiismeretes, ügyes emberekre 
kell bíznunk a vezetést s nem kell megijed-
nünk az áskálódásoktól. Az ilyen szövetke-
zetnek biztos az erkölcsi jutilma, mert ember-
társaival szemben jót tett. Eíért nagyon káros, 
erkölcstelen és embertelen az az önző beszéd — 
pedig sokan vannak ilyenek — a mely így 
kiált föl: nem érdemes a néppel foglalkozni, 
mert hálátlan s az ő kedvéért csak nem leszek 
„boltos". 

Igenis a köznép egy része hálátlan, de 
hálátlan az úr is, mert a világ fönnállása óta 
az emberiség legrútabb vonása a hálátlanság — 
ezért ragaszkodik az úr és paraszt hűséges 
kutyájához. — De azért, mert vannak hálátlanok, 
ne tegyünk semmit embertársainkért? Itt is 
azt mondhatom, a mit a fogyasztási szövet-
kezeteknél mondottam, ha csak egy ember 
mutat is hálát, ez már megjutalmaz minket 
százak hálátlanságáért. 

A kik pedig röstellnek „boltosok" lenni, 
feledik, hogy a munka mindig nemesít s hogy 
egyeseket és nagy nemzeteket ez tett nagygyá. 
Le kell tehát vetkőznünk ázsiai jellegünket : 
a tunyaságot, a munkátlanságot; míg ezt meg 
nem teszszük, hiába sopánkodunk, marad 
minden a régiben. 

A 19. század önző jelszava ez volt: „min-
dent csak magának," a 20. századé pedig ez: 
„mindnyájan egyért, egy mindnyájáért." 

Ezeket tartottam szükségesnek elmondani, 
hogy megismerjék gondolkodásomat s hogy 
nekem nem a sok, hanem a jó szövetkezet 
tetszik !" 

Ilyen szellemben ír • és cselekszik a nemes 
gróf, a ki nem azért nemes, mert gróf, hanem, 
mert nemes a szive-lelke. A 290 oldalra ter-
jedő vaskos kötetből ez. csak kicsi szemelvény, 
de nagyon hasznos, nagyon jellemző mozaik 
darabka. 

Az Orsz. Paed. Könyvtár 
és Tanszermúzeum: 

Gyertyán ffy-könyvtára. 
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A szövetkezetekről a föntieket időszerűsége 
miatt közölnöm kellett azért is, mert éppen 
mostanában nagyon sok panasz merült föl a 
különben áldásos intézmény ellen. A tanítónak 
tebát résen kell lennie, hogy irigység, önzés, 
rosszakarat, bárgyúság és más sok egyéb kór 
meg ne ölje a társulás legszebb formáját : a 
szövetkezeteket. 

Fogjon kezet a tanító minden tisztességes, 
derék emberrel ; tömörüljünk, vonjuk be a 
mozgalomba a vezetőket, a népet, hogy jó 
szövetkezetek alakuljanak. Vonjuk be a nőket 
is, mert a jó feleség férjének munkatársa. Ezt 
hirdeti Mailáth gróf is, a ki könyve első 
lapján hü munkatársának, szeretett hitvesének 
ajánlja sorait. 

Adja Isten, hogy sok ilyen honfiú és hon-
leány buzgólkodjék árva nemzetünk szebb 
jövendőjén ! 

(Szeged.) Sassi Nayy Lajos. 

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

Köszönetét nyi lvání tot ta : dr. Natzler 
Miksa szeniczi ügyvédnek, a ki a szeniczi áll. 
polg. isk. szegény tanulóinak évenkinti jutal-
mazására 1000 koronás alapítványt te t t ; a 
salgótarjáni kőszénbánya-társaság petrozsényi 
igazgatóságának, a mely az ottani áll. el. isk. 
tanulói részére 1123 korona értékű ruhaneműt 
adományozott; Hullán Jánosné úrnőnek, a 
kinek fáradozása és anyagi áldozatkészsége 
folytán a kapnikbánya alsó-telepi áll. el. isk. 
114 szegény tanulója teljes téli ruházattal 
láttatott el ; az urikány-zsilvölgyi kőszénbánya 
részvénytársaság igazgatóságának és ugyanezen 
bányatársaság élelmi czifek raktárának a lupényi 
áll. el. isk. szegény tanulói részére adomá-
nyozott 300—300 korona értékű téli ruha-
neműeket; a dévai „Állami vasgyárak fel-
ügyelő bizottságának", mely az ottani szegény 
iskolás gyermekek részére ötszáz korona 
értékben téli ruhát adományozott. 

Kinevezte: Hlavaty Margit oki. óvónőt a 
monoki áll. óvodához óvónővé; Engels Eva oki. 
tanítónőt a torontál-vásárhelyi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Mihálcsik Etel oki. óvónőt a 
pásztói áll. óvodához óvónővé; Kollát Emma 
oki. tanítónőt a peteki áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé. 

Áthelyezte : Lintia Dénes padina-mateji áll. 
el. isk. tanítót az oraviczabányai állami elemi 
isk.-hoz jelen minőségében; Velkey Zoltán 
hajdu-szoboszlói áll. polg. isk. r. tanítót a 
breznóbányai áll. polg. isk.-hoz; Tapp Sándor 
bélapataki áll. el isk. tanítót a naszódi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Ferenczi Emil 
zernesti áll. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 540 koronát ; Papp Károlyné szül. 
Orelt Mária munkaképtelen kolozsvári ev. ref. 
óvónő részére évi 520 koronát; Bitsányi Imre 
ópákai kincstári róm. kath. tanító részére évi 
700 koronát; Farkas Jánosné, szül. Sebestyén 
Kornélia újpesti áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónő részére évi 540 koronát ; Sárady 
István királyházai gör. kath. el. isk. tanító 
részére évi 520 koronát; Popp János szolnoki 
munkaképtelen róm. kath. tanító részére évi 
1660 koronát. 

Segély-, ill. gyám pénzt utalványozott : 
néh. Biliczki János mezőtúri nyug. volt ev. 
ref. tanító özv., szül. Petyke Juliánná Piroská-
nak és Jenő nevű kiskorú árvájának összesen 
816 koronát: néh. Szűcs Dániel siklósi ev. 
ref. tanító özv.. szül. Németh Ilona és három 
kiskorú árvája részére 1096 korona 80 fillért; 
néh. Fázsi Illés nyug. volt oláh-újfalusi gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Fett Katalin 
részére évi 300 koronát; néh. Horváth Mártonné 
szül. S.e.ndeczky Ilona krizbai áll. el. isk. volt 
tanítónő Sándor és Árpád nevű kiskorú árvái 
részére egyenkint évi 141 korona 67 fi lért, 
együtt évi 283 korona 34 fillért; néh. LibicJi 
István alsó-váradi róm. kath. el. isk. nyug. 
tanító özv., szül. Blstyák Erzsébet és két kis-
korú árvája részére 562 korona 66 fillért ; 
néh. Kovács József volt széplaki r. kath. tanító 
3 kiskorú árvája részére összesen 300 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-ünnep f. hó 2 án minden 

tekintetben sikerült : az Akadémia első eme-
leti fölolvasó termét nagy közönség töltötte 
meg. Jelen voltak : dr. Wlassics Gyula vallás-
és közoktatásügyi minister, Zsilinszky Mihály 
államtitkár, Molnár Viktor min. tanácsos, 
Halász Ferencz min. osztálytanácsos, Teleki 
Sándor gr. az Eötvös-alap min. biztosa, Leövey 
Sándor közigazgatási bíró, Makay Gyula 
honvédőrnagy, Majnik főhadbiztos, Tóth József, 
dr. Havas Gyula, Mosdóssy Imre és Körösi 
Henrik kir. tanfelügyelők, dr. Gopcsa László 
min. titkár, dr. Edvi Illés, Léderer Ábrahám, 
Lakits Vendel, Sretvízer Lajos, Magdics, Peres 
Sándor igazgatók, Kurz Samu, Somlyay József, 
dr. Künsztler és Meszlényi kir. segéd-tanfel-
ügyelők, Kecskemét]mj László (Mezőtúrról) és a 
fővárosi tanügyi világ számos más képviselői. 
Nagy Eötvösünk halála 32. évfordulójának 
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emlékünnepe a Hymnusszal kezdődött, melyet 
a Paedagogium ifjúsága adott elő a tőle meg-
szokott szabatossággal. Ujváry Béla elnök 
rövid megnyitó beszéde után dr. Mákay Béla 
közoktatásügyi ministeri osztálytanácsos mon-
dotta el, nagy hatást keltve, azt az eszmékben 
gazdag emlékbeszédet, melyet lapunk mai 
számának első belyén egész terjedelmében 
közlünk. Az alkalmi költeményt, melyet szin-
tén közlünk lapunk mai számában, Rákos 
István irta és szavalta el, jól megérdemelt 
tapsokit aratva. Rövid elnöki zárszó után a 
Szózat-tal ért véget a kegyeletes, szép ünnep, 
melylyel az „Eötvös-alap" évenként adózik 
annak, a kinek halhatatlan nevét vette föl s 
a kinek nagy szellemében vél cselekedni, 
midőn a tanítók özvegyeit, árváit gyámolítja 
s tanítóknak jelesen tanuló fiait és leányait 
tanulmányaikban elősegíti. Az ünnepély után 
az Eötvös-alap rendes februári közgyűlését t ir-
totta meg Trajtler Károly másodelnök elnöklete 
alatt. A titkár és a pénztáros jelentésének 
tudomásulvétele után tárgyalták az Eötvös-alap 
költségvetését, majd a Ferencz József Tanítók 
Háza számadását és költségvetését. (Alább mind-
kettőt ismertetjük. Szerk.) Kihirdették ezután a 
pályázatokat, melyeket mi később fogunk közölni. 
Schmidt Albin pénztáros egészségi okokból le-
mondván, a pénztárosi állást nem töltötték be, 
hanem helyette számtartónak megválasztották 
Schmidt Béla főv. számtisztet, az Eötvös-
alap tagját, a ki az irodai munkákat fogja 
végezni, a pénzt pedig a m. kir. postatakarék-
pénztár í'ugja kezelni. Schmidt Albin volt-
pénztárosnak nemcsak a fölmentvényt adták 
meg, hanem eddigi lelkiismeretes és buzgó 
működéséért jegyzőkönyvi köszönetet is sza-
vaztak neki. A pénztárosi állás megszüntetése 
maga után vonta as alapszabályok egyes 
§§-ainak a megváltoztatását, a mit a köz-
gyűlés szintén helybenhagyott. Az indítványok 
kapcsán az elnökség javaslatára kimondották, 
hogy az Eötvös-alap készpénzének 70%-a 
fővárosi, földhitelintézeti vagy koronajáradéki 
kötvényekbe helyezendő el, 30%-a meg folyó-
számla födözetére az elnökség által meghatá-
rozan ló pénzintézetbe teendő. Az értékpapírok 
megvásárlása idejének a meghatározása az elnök-

ségre bízatott. — A „Nógrádmegyei Általános 
Tanítóegyesület" indítványára kimondotta a 
közgyűlés, hogy az „Eötvös-alap" égise alatt, 
de keretén kívül, orsz. temetkezési szövetkezetet 
létesítésének előmunkálataival megbízza az 
elnökséget azzal az utasítással, hogy az augusz-
tusi közgyűlés elé erre vonatkozólag lehetőleg 
kész javaslatot terjeszszen. Trájtler Károly 
elnöknek az Eötvös-alap mennél nagyobb föl-
karolására buzdító szavaival ért véget az idei 
februári közgyűlés, mely fényesen dokumentálta, 
hogy orsz. segélyegyesületünk, ha a tanítóság 
ezrei — fájdalom ! — még távol tartják is 
magukat tőle, mégis folyt on-folyvást gyarapszik 
és erősbül. 

— Az Eötvös-alap számadása és költség-
vetése. Az „Eötvös alap" pénztárosa 1902 
január 1.-től 1902 deczember 31.-ig összesen 
bevett 45.607 K 50 fillért; ebben az összegben 
a szabad asztalok értéke 21.000 Iv val szerepel, 
adományokból befolyt 2456 K 95 f, évi tag-
sági díjakból 3163 K 13 f, a Wlassics-árva.-
alap javára 1885 K 39 f. A kiadás az 1902. 
évben 36.979 K 1 f volt; levonva ezt az 
összeget a bevételek összegéből, ösztöndíjakra 
és segélyekre marad 8628 K 49 f. A „Wlassics-
árvaalap" jelenleg 13.611 K 80 f, a „Tanítók 
Háza alapja" 192.873 K 21 f, a „Vörösmarty-
alap" 138Ö K 52 f, a „Szathmáry-alap" 3578 K 
19 f ; a „Magyar Tanítók Naptára" jövedel-
méből tőkésítve 744 K 26 f ; 50 K-ás részes-
jegyekben van 31.786 K 26 f. Az „Eötvös-
alap" 1903. évi költségvetése összesen 41.028 K 
49 f-t mutat föl, a kiadás 31.835 K 48 f - t ; 
a szabad asztalok ebben az összegben is 
21.000 K-val szerepelnek. A mérleg 360.877 K 
59 f vagyont mutat föl; ebből: értékpapirok 
261.900 K 56 f, pénzkészlet 419 K 41 f, 
takarékpénztárban 92.981 K 23 f, az állam-
kincstárnál 5236 K 39 f. 

— Örvendetes hír . Ugocsavármegye kir. 
tanfelügyelője : Máthé Géza, a ki már Hontban 
is nagyon érdeklődött az Eötvös-alap iránt, 
azt az örvendetes hírt közli Ujváry Béla 
elnökkel, hogy fölszólítására megyéje tanítói 
közül eddig 34-en léptek be az alap kötelé-
kébe, a kik közül 32 már be is fizette ez 
évre a tagsági díjat. Máthé Gr. kir. tanf. úr 
egyszersmind igéri, hogy arra fog törekedni, 
hogy megyéje minden tanítója belépjen az 
Eötvös-alap tagjai sorába. Az „Eötvös-alap" 
elnöke hálatelt levélben köszönte meg Máthé 
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kir. tanfelügyelő úrnak a tanítók jól fölfogott 
érdekében kifejtett munkálkodását. Remélhető 
különben, hogy a kir. tanfelügyelő urak a 
közel jövőben mind föl fogják karolni az 
Eötvös-alap ügyét, a mennyiben az elnökség 
február hó folyamában levélben fogja erre a 
kir. tanfelügyelő urakat megkérni, rendelkezé-
sükre boesájtván az egész anyagot : a tanító 
urakhoz küldendő fölhívásokat és a tagoknak 
megyék szerint való kimutatását. Ez utóbbi 
nagy munkával most készült el az Eötvös-alap 
buzgó jegyzője: Székely Károly főv. tanító. 
Ha a kir. tanfelügyelő urak nem tagadják meg 
szíves közreműködésüket, az Eötvös-alap rövid 
időn belül föl fog lendülni, a mire egyébiránt 
a két főiskolai internátus föntartása czéljából 
szüksége is van ! 

— A Ferencz József Taní tók Háza mul t 
évi számadása összesen 36.405 K 80 f bevételt 
tüntet föl; ebből államsegély 4000 K, költség-
vetési átalány az „Eötvös-alap" pénztárából 
13.640 K, visszafizetett állami és községi adó 
7084 K 31 f. A kiadás a mult évben összesen 
34.897 K 62 f volt; ebből köztartásra 13.564 K 
33 f, személyi járandóságokra 4986 K 54 f, 
fűtésre 3227 K 32 f, világításra 1389 K 74 f, 
mosatási költségekre 335 Iv 92 f fordíttatott. 
A „Tanítók Háza" 1903. évi költségvetésében 
a személyi szükségletek 6336 K-val, a dologiak 
9000 K-val, a köztartás költségei 381640 
K-val vannak fölvéve. Itt megjegyezzük, hogy 
1903 szeptember 1-től kezdve már teljes ellátás 
(tehát reggeli, ebéd és vacsora) van számításba 
véve, még pedig 120 i f j ú számára. A födö-
zetbe (8 ingyenes ifjá mellett) az I. félévre 
38 féldíjas (13 K) 'van fölvéve 2964 K-val, 
26 egész díjas (25 K) 3900 K-val, 24 emelt 
díjas (30 K) 4320 K-val; a II. félévre, ille-
tőleg 4 hónapra (10 ingyenes növendék 
mellett) 30 féldíjas (20 K) 2400 K-val, 70 
egész díjas (40 K) 11.200 K-val, 10 emelt 
díjas (50 K) 2000 K-val ; Tanítók Háza tőké-
jének kamatjából 4250, államsegélyből 4000 K, 
testületi alapítványok kamatjaiból 2300 K, 
adományokból 3800 K, tagdíjak e-edékes 
részéből 2300 K. Az összes szükséglet: 
53.976 K, az összes födözet: 44.414 K, az 
Eötvös-alap terhére tehát 9562 K marad 
födözetlen, vagyis a Tanítók Háza f'öntartá-
sára Eötvös-alapunknak tehát közel tízezer 
koronáról kell gondoskodnia. De miből ? Az 
alapra jövedelmező ipari vállalatokat nem igen 
karolják föl a kartársak, előadásokat, táncz-
mulatságokat csak itt-ott rendeznek alapunk 
javára, évdíjas tagoknak nem lépnek be oly 

aránybin, mint szükséges volna! Bizony-
bizony megtörténhetik, hogy az „Eötvös-alap" 
válságba jut, főleg, ha a kolozsvári „Tanítók 
Háza" is fölépül ! 

— Új tagok. Makay Béla dr. min. osztály-
tanácsos 50 koronás részesjegy megvásárlásával 
az Eötvös-alap kötelékébe lépett. Paidovics 
József békéscsabai tanító 11 tagot gyűjtött 
az Eötvös-alapra 1902 január 1-éig vissza-
m e n ő l e g ; ^ új tagok a következők: Mázán 
János, Bidik János, Gajdács Mihály, Kiiment 
Endre, Slany S. Pál és Szlany Sándor evang. 
tanítók ; Csirák Gyuláné, Ozv. Ringnc Blaskovich 
Irén, Mihalfy Ilona, Macskásy Vilma és Prisztavok 
Endre állami tanítók, illetve tanítónők. A 
nálunk befolyt 33 K.-t átadtuk az alap pénz-
tárosának, a ki a befizetett díjakról nyugtat-
ványt fog küldeni. 

— Taní tók névmagyarosítása. A f. év 
január havában belügyministeri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg 
nevöket: 1. Hauck Nándor tatabányai (Komá-
romvm.) tanító Hajnal-va.-, 2. Prager Gusztáv 
tatabányai (Komáromvm.) tanító Palásti-ra; 
3. Decsov György állami tanító Dorozsmán 
(Csongrádvm.) Dezső-re; 4. Szpivák József 
uzapanyiti (Gömör és Kishontvm.) tanító 
Székelyre. (T. S.) 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Galbavy József, Cziffer (tagsági díj 
1903-ra) 3 K Pekker Béla, Recsk (új tag, 
tagsági díj 1903-ra) 3 K ; S. Glosz Péter, 
Knéz (Kozma László czikkének hatása alatt 
lép be, tagsági díj 1903-ra) 3 K ; Schneider 
József, teknikus gyűjtése (Ujsághy Erzsébet 
teaestélyén, Varjason) 3 K 20 f ; V'idor 
Fülöp, Gúta (iags. díj 1903-ra) 3 K. — 
2. Tanítók Házára: Pintér Lajos küldeménye 
(a golopi ev. ref. énekkar által rendezett mu-
latság tiszta jövedelméből) 8 K. Átadtuk az 
alap pénztárosának. — Az Eötvös-alap elnök-
sége ez uton kéri a t. kartársakat, hogy far-
sangi mulatságok „rendezése alkalmából ne 
feledkezzenek meg a Tanítók Házáról; mind-
nyájunknak össze kell fognunk, hogy a mutat-
kozó 9562 Khiányt eltüntessük ez év folyamán! 
Az Eötvös-alap pénztára még a filléres adomá-
nyokat is szívesen fogadja. 

— Halálozás. Ebenspanger János cz. igaz-
gató, tanítóképző-intézeti főnök, rendes tanár, 
munkás életének 58-dik, tanárkodása 26-ik 
évében január 24.-én Felső-Lövőn elhunyt. 
Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m : Népnevelési egyesületek. Makay Béla 
dr. — Külföldi tanügyi szemle. — Tanítók Tanács-
adója. — Szünóra : Eötvös József br. emlékének. 
(Vers.) Bakos István. — Egy nagy népbarát eszméiről. 
Sassi Nagy Lajos, — Hivatalos rész. —- Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉD. 

K ö z k i n c s . 

A tudományok és ismeretek közkincset ké-
peznek ; meríthet abból ki-ki tehetsége, szor-
galma, ügyessége és rátermettsége szerint-
Egyszerű tény, mit mindenki elösmer, hogy 
a kultúra vívmányait, a szellemi munka produk-
tumait nem lehet monopoliummá tenni, min-
denki elsajátíthatja a tudomány és gyakorlat 
eredményeit. Es mégis mit látunk ? Azt, hogy 
ez a közkincs, a melyhez mindenkinek jussa 
van, mily nehezen hódít magának tért a nagy 
közönség körében, mily nehezen terjeszthetők 
a költséges kísérletezéssel, avagy egy ember-
élet fáradságteljes tevékenységével eléri tudo-
mányos, vagy gyakorlati eredmények. 

Mi ennek az oka ? Talán főként a hozzá-
férhetetlenség, a tájékozatlanság. A nagyközön-
ség nem ismeri az utat-módot, mely megközelít-
hetővé teszi részére az ismeretek elsajátítását. 

Így vagyunk a tudomány minden terén s 
így vagyunk természetszerűen a mezőgazdasági 
ismeretekkel is. , 

Földünk jó és termékeny, éghajlatunk meg-
adja a növénynek a szükséges meleget, az esőt 
és légnemű tápanyagot ; népünk szorgalmas, 
jórészt intelligens, kedvvel, előszeretettel míveli 
hazája földjét. Es mégis azt látjuk, hogy ez a 
termékeny föld, mely búzát, szőlőt, gyümöl-
csöt termel, lovat, szarvasmarhát, sertést táp-
lál, nincsen kihasználva úgy, a mint azt jósága, 
kövérsége, termékenysége és tápláló összetételei 
lehetővé tennék. Nincsen kihasználva, mert 
népünkben nincs meg az ismeret a földnek 
okszerű kiaknázásához, nincsen meg az érzék 
minden talpalatnyi földterületnek kihasználásá-
hoz és legfőképen nem rendelkezik népünk 
gyakorlati fogásokkal, melyek a termelést 
bőségessé, a munkát könnyebbé és áldásosabbá 
teszik. 

A szükségletek nap-nap mellett nőnek, az 
igények fokozódnak, a földbirtokra rótt terhek 
fokozatosan súlyosbodnak. 

Természetes, hogy a földbirtok a fokozott 
szükségleteket előteremtem, az igényeket ki-
elégíteni és a növekvő terheket elviselni csakis 
intenzívebb és okszerűbb gazdálkodással, s a 
föld termőerejének jobb, de kíméletesebb ki-
aknázása mellett képes. De földbirtokos és 
főképen földmíves elemünket nevelnünk és 
tanítanunk kell a föld okszerűbb mívelésére. 

Meg kell nyitni a gazdaközönség előtt a 
mezőgazdasági ismeretek és tudományok töme-
gét egész terjedelmükben és hozzáférhetővé 
kell tenni ezt a közkincset. Egy munkáskéz 
irányítás nélkül többet árthat mintsem használna. 

Szorgalom és tevékenység csakis tudással 
és ismeretekkel párosulva képes a mezőgazda-
ság terén fokozódottabb eredményeket elérni. 

Már most kérdem: ki hivatott első sorban 
a mezőgazdasági ismeretek terjesztésére ? Ki 
érintkezik legközvetlenebbül és legsűrűbben 
földmivelő-osztályunkal ? Kiben van meg az 
előképzettség, intelligenczia és szeretet azon 
mezőgazdasági ismeretek elsajátítására, melyek 
terjesztésére hivatottságot érez? Azt hiszem, 
nem nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. 
Mindenki tanítóinkat fogja a mezőgazdasági 
ismeretek leghivatottabb apostolainak tartani. 
Ok hivatottak nevelni, oktatni és tanítani a 
falu apraját és nagyját. 

Egy-egy fölolvasással a mezőgazdasági isme-
retek köréből, néhány gyakorlati fogás bemu-
tatásával közhasznú, hazafias tevékenységet 
fejthetnek ki. Rendre, pontosságra, tisztaságra, 
takarékosságra ők buzdíthatják foldmivelő-osz-
tályunkat. Természetes, hogy jó tanító csak az 
lehet, a ki maga is szakszerű kiképzést nyert 
azon ismereti ágban, melyet előadni, melynek 
ismereteit terjeszteni óhajtja. Éppen azért mér-
hetetlenül fontos közgazdasági szempontból és 
az ország jólétére, hogy mindazok, a kik előbb 
vagy utóbb hivatva lesznek azt a jó, fogékony 
lelkű, hazafias és intelligens földmivelő-osztályt 
a mezőgazdasági ismeretekbe bevezetni, már 
fiatal korukban, kiképzésük alkalmával oly 
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irányú nevelésben részesüljenek, mely az érdek-
lődést a mezőgazdasági tudományágak iránt, 
lelkükben a szeretetet és ragaszkodást ezen 
foglalkozás iránt felkeltse. Tanítóképző-inté-
zeteink hivatottak belecsepegtetni a tanítói 
pályára készülő fiatal emberekbe mindazon 
tulajdonságokat, mindazon tudományos isme-
reteket, melyek később lehetővé teszik, hogy 
tettel és tanácscsal szolgáljanak egy-egy falu 
földmivelő népének. 

Az alap, úgy tudom, le van téve ; közokta-
tásügyi kormányunk nagy gondot fordít arra, 
hogy tanítóképző-intézeteink növendékei alapos 
gazdasági kiképzésben részesüljenek, úgy elmé-
letileg, mint gyakorlatilag. Azt hiszem, sok 
olyan fiatal erő fog ezen intézetekből kike-
rülni, a mely teljes komolysággal fel tudja 
fogni azt a rendkívül fontos megbízást, mely 
reá vár. Tudatában van annak, hogy hivatva 
van hazájának, polgárainak, a jó magyar nép-
nek jólétét, vagyonosodását tudásával és isme-
reteivel emelni, az élet nehéz megélhetését 
enyhíteni s kevesbíteni a szegénységet. 

Nagy, nemes és magasztos hivatás egy nem-
zet intelligencziáját, műveltségét és közvagyo-
nosodását emelni ! 

(Budapest.) Dr. Sz. E. 

f 

Észrevételek 
az „Akadályok a gazdasági ismétlő iskolások rend-

szeres oktatásában" czíinü czikkre. 

(P. J.) A Gazdasági Ismétlő Iskola f. évi 
első számában az ismétlő iskolások oktatása 
akadályairól Borbély József úr egy czikket írt, 
melyre a Szerkesztő úr szíves engedelmével az 
alábbiakban néhány észrevételt teszek. 

Czikkíró szerint az ismétlő iskola rendszeres 
fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a 
T szabályok és^ rendeletek figyelembe nem vétele, 
mellőzése." Éppen ezért szükséges a szervező 
rendeleteket és a törvényt úgy magyarázni, 
hogy a félreértésre okot ne adjon. Vagy ha 
nem ezek ismertetéséről van szó, a kívánalmakat, 
a tennivalókat úgy adjuk az olvasó kezébe, 
hogy azok a törvény korlátai közt mozogjanak 
s így képtelenségeknek, lehetetlenségeknek ne 
tűnjenek föl. Es czikkíró éppen ezt a hibát 
követte el a tankönyvek hiánya rendezéséről 
írt javaslatával. Ugyanis a tankönyv hiányon 
úgy vél segíteni, ha a földmívelésügyi minis-
terium lát el minden isicolát jó olvasókönyvvel. 
Igenis megállhatna ez a javaslat, ha már 35 

év előtt erről intézkedés nem történt volna, 
így és most azonban aligha figyelembe vehető. 
Lássuk csak az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
idevágó rendelkezéseit szószerint: 

„30. §. A község tartozik az iskolát föld-
gömbbel, térképpel, táblákkal, természetrajzi 
ábrákkal s minden szükséges és elegendő számú 
taneszközökkel fölszerelni. 

31. §. „A szegénységüket kimutató gyermekek 
könyveket ingyen kapnak az iskolától. 

32. Köteles a község a szükséges iskolai 
könyveket és tanszereket évenkint előre beszerezni 
s a tanulók között a tanítók által számadás 
mellett a szükséghez képest kiosztani. E könyvek 
és tanszerek ára a tandíjjal együtt szedetik be." 

Ez tehát törvénybe foglalt világos és minden 
kétséget kizáró rendelkezés, melynek minden 
község ha eleget tenne, a fenti rendelkezés 
35-ik évében nem kellene a tankönyvhiányt, 
mint a rendszeres oktatás akadályát emlegetni. 
Ha ennek minden község az elmúlt évtizedek 
alatt csak részben tett volna is eleget, semmi 
nagyobb anyagi megterhelés nélkül ma mái-
rendezett viszonyok volnának. 

Csakhogy a községi költségvetések ily irányú 
tétele beillesztésével a vármegyei közigazgatási 
hatóságok sem nem törődtek, sem nem törőd-
nek, a tanfelügyelők pedig nem sürgették ily 
czélra bizonyos összeg fölvételét. Azt hiszem 
Magyarország 12 és fél ezer községe folyó évi 
költségvetését a megyei számvevők felülvizs-
gálták, javították, vagy teljesen jónak találták a 
nélkül, hogy csak néhány százba is tankönyvekre 
valamely összeg volna fölvéve. 

Már most figyelembe véve a tételes rendel-
kezéseket, nem a földmívelésügyi minister 
úrhoz, hanem a községi elöljárósághoz kell 
fordulni, hogy iskolája számára a szükséges 
könyveket szerezze be. A mi a tankönyv 
milyenségét illeti, azt elhamarkodva összeállítani 
annál inkább nem lehetett, inert a gazdasági 
ismétlő iskolák mögött alig néhány éves mult 
áll s mint a gazdasági ismétlő iskolák új szerve-
zetéből és tantervéből is látszik, még csak most 
jutott ezen intézmény a határozott kialakulás 
stádiumába. így tehát rövid idő kérdése a czél-
nak megfelelő tankönyvek megjelenése is. 

Azonban czikkíró nemcsak a törvény említett 
rendelkezéseit hagyta figyelmen kívül, hanem a 
gazdasági ismétlő iskolák ríj szervezetét és tan-
tervét is, mert a rendes tanítási idő megkezdése 
helyett november 1-ét, mint az őszi munkálatok 
bevégzése utáni időt ajánlja. Az őszi munkák 
végzését az elemi iskolai tanítás körébe utalja 
és nem egy fontos munkát későbbre- hagy. 

Hogy képzeli ilyen eljárás mellett az ismétlő 
iskola gyakorlati c-zélját megvalósítani ? A téli 
gyümölcs szedése, válogatása, eltevése, a zöldség-
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félék hasonló eltevése, magnak valók válasz-
tása, borszüret, szőlőtakarás, vetés stb. stb., 
hogy és mikor lenne gyakorlatilag a tanulókkal 
elvégezhető okszerűen ? Igaz, hogy ezek nagy 
része a szülői háznál is előfordul, de legtöbb-
ször nem az okszerűség elvének megfelelően. 
Az esetleg ferde irányt javítani, a hiányt pótolni: 
feladata a gazdasági ismétlő iskolának. Ezt 
pedig csak gyakorlati uton érheti el. Ezért 
nem szabad „ . . . a magyarázat utáni megér-
tetés "-re támaszkodni. Ha valahol igen, úgy 
itt érvényesül a tanítás azon örök törvénye : 
szemléltessünk ! 

Az ásást, fák kiszedését, magvak vetését 
stb. november első hetére hagyja. Ez nagy 
rizikó a mi égaljunk alatt. 

A gazda-embernek mindent a maga idejében 
kell végeznie, mert a mulasztások helyrehozha-
tatlanul megboszulják magukat. Egy hosszabb 
esőzés, vagy fagy novemberben oly gyakori, 
különösen a hegyvidéken, hogy maga a természet 
teszi lehetetlenné az említett munkálatok novem-
berben való végzését. 

Az, hogy néhány gyermek elmarad az isko-
lából, még nem elég ok arra, hogy a szerve-
zetet, a tantervet azok kedvéhez kelljen módo-
sítani. Ezen is különben a törvényes intézkedések 
megtartása, az iskola munkássága sokat javíthat. 

A gazd. ismétlő iskola gyakorló-
területének hivatása. 

A gazdasági ismétlő iskola gyakorlóterü-
letének miként való felhasználásáról és arról, 
hogy nevének megfelelő hivatását miképen 
töltheti be, részletes utasítás nincsen és úgy 
látszik, hogy erre vonatkozó tisztázott tapasz-
talataink sincsenek még, nézeteink még inga-
dozók, egyszóval a gyakorlóterület föladatával 
még nem vagyunk teljesen tisztában. Ennek 
oka pedig abban a körülményben rejlik, melyet 
a föladat, másfelől a terület különös viszonya, 
illetőleg aránya teremt, mert belemerülni a 
gazdasági ismétlő iskola czéljának-, illetőleg a 
gyakorlati rész föladatának jól elgondolásába 
és ezzel szemben tudni azt, hogy eszköz nincs, 
terület pedig csak egy holdból áll : a föladat 
megoldása és kivitele oly annyira áll össze-
ütközésben a kiviteli föltételekkel, hogy az 
első benyomás mindnyájunkra az volt, hogy 
vagy lemondunk egy jól fölfogott feladat lelki-
ismeretes megoldásáról, vagy aztán immel-
ámmal csinálunk mindent, minden ambiczió és 
minden lelkiismeretesség nélkül. Hogy magam 
is így voltam, nem tagadom. Egy holdnyi 
területen gazdasági eszközök hiányában mit 
mutassak be, növendékeimmel miféle gyakor-

latot végeztessek, vájjon csak gyümölcsészetet 
és kertészetet, vagy csak mezei gazdálkodást, 
avagy kivétel nélkül mindent vegyek üzembe? 
Minderről, megvallom őszintén, sokat töpreng-
tem. Előttem állott az a gondolat, hogy a 
gazdasági ismétlő iskola úgy elméleti, mint 
különösen gyakorlati részben csak úgy töltheti 
be azon hivatását, hogy irányt mutasson, ha 
a jelen gazdasági helyi állapotoknál magasabb 
színvonalon áll, ha az a gyermek többet tanul 
mellettünk, mint apja mellett, szóval, ha valami 
úton-módon érdekessé lesz téve. Hisz ezen 
érdekessége fogja a hivatást mintegy szemlél-
tetni és megértetni a növendékekkel és a mi 
a fő, a szülőkkel is. Az érdekessé tételnek 
pedig egyetlen föltétele az, hogy valamely 
szokatlan, feltűnő, figyelmet fölhívó sajátságot 
mutasson, mely az egyenes hatást el nem fogja 
téveszteni. Azzal hamar tisztába jöttem, hogy 
egy holdnyi területen a szó teljes értelmében 
vett gazdálkodást nem űzhetek, mindeme ki 
nem terjeszkedhetem. A mintatalaj - ápolást, 
minta-vetést, valamely, a helyi viszonyoknak 
megfelelő vetésforma rendszert behozni stb. stb. 
még szándékban is nevetséges ; (ezt a 20 holdas 
helyen csinálhatják) ; az is bizonyossá vált 
előttem, hogy csupán csak gyümölcsészettel 
és kertészettel sem érhetjük be, mert ez csak 
egyik mellékága a gazdálkodásnak és sok 
helyen — kivált a kertészkedésnek — nincs 
is gyakorlati értéke, ha csak a házi szükséglet 
érdekét nem veszik nyomatékos szempontnak. 
Már most mit csináljak, hogyan tehessem a 
gyakorlóterületet érdekessé és ennek révén 
tanulságossá, szóval hivatásának betöltésére 
képessé ? Azt is gondoltam, hogy csinálok egy 
olyan miniatűr kiadású gazdálkodást, melyben 
igás fogatok helyett kézzel, eke helyett ásóval 
fogok dolgoztatni, de attól féltem, hogy nevet-
ségessé teszem magam és nevetségessé az egész 
ügyet, mert ha egy holdnyi területen (nálam 
csak Va hold) kézzel végeztetve bemutatok 
kertészkedést, faiskolát, gabna - termesztést, 
takarmány-készítést, talajápolást stb. stb. akkor 
oly aprólékos területek kerülnének ki, s a 
munkálatok oly pepecselésekké válnának, hogy 
az egész dolog gyermekjátéknak tűnnék fel, 
az emberek előtt élez tárgyává lenne, mely a 
gyermekekre is átragadva, tönkre tenne min-
den tekintélyt. A gyakorlóterületnek hivatását 
komoly szinben feltüntetni és mintegy a példa-
adás jellegével fölruházni csakis úgy lehet, ha 
oly föladatra vállalkozik a tanító, a melyet 
meg tud oldani és a melylyel, ha nem is min-
den, de sok tekintetben hivatást teljesít. Az 
ide vezető szempontot megtaláltam az „arany 
közép útban." 

El nem tévesztve szem elől azt, hogy a 
6* 
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közszemnek kitett gyakorlati résznek lényegé-
ben vezérszerepet, iránymutatást kell ' gyako-
rolnia, oly téren kívántam a közvéleményt 
meghódítani, a hol leggyengébb lévén, leg-
inkább megközelíthető. Ki kellett tapasztalnom, 
hogy községünk földmívelői a gazdálkodásnak 
mely részében vannak elmaradva, mely téren 
vehetem föl velők a versenyt, és még oktatói 
szerepet is gyakorolhatok, azaz hol és miben 
tudnék többet, és a gyakorlati részben irányt 
mutatni. Tapasztalatom az volt, hogy, legalább 
nálunk a mi községünkben, a gazdálkodásnak 
bánnely terén nem csak versenyt állhatnék 
velők, hanem még a reformok terére is lép-
hetek. Ezt tudva, most még csak azzal kellett 
tisztába jönnöm, hogy vájjon minden téren 
kiálljak-e oktatónak, avagy csak oly téren és 
oly terjedelemben, a mennyire a gyakorló-
területem nagysága megengedi ? A döntő 
szempont természetesen az utóbbi volt. Gaz-
dasági gyakorlóterületemet oly üzembe vettem, 
a mely elég nagy volt arra, hogy bizonyos 
újításokat és javításokat végezzek rajta és így 
a gyermekek és közvetve a szülők érdeklődését 
felkeltsem. A többit az elméleti rész teljesíti. 

Területemnek 4 oldala van. A két veszé-
lyesebb részét deszka-palánkkal, a harmadik, 
kevésbbé veszélyes részét részben ákácz, rész-
ben gleditsia sövénynyel, a negyedik oldalát 
pedig horganyozott sodronyháló kerítéssel vé-
tettem körül. Ebben már egy példát vélek 
adni arról, hogy többféle kerítés is van, s ki-ki 
választhat magának olyant, a milyen neki meg-
felel és tetszik. Láttam, hogy nálunk a trágyát 
nem tudják kezelni. A területre csináltattam 
egy 3—4 m 2 terjedelmű 80 cm. mély telepet, 
melynek menedékesen készített fenekét, vala-
mint oldalait (alulról számítva) agyaggal veret-
tem ki félig, a trágyát, mit készpénzen vettem, 
úgy rakattam bele, hogy a telep lejtősebb 
végén 2 arasznyira üresen maradjon, hogy az 
eső által esetleg lecsurgott, avagy a ráöntendő 
trágyáié ott meggyűlvén, ismét feltölthető le-
hessen. A trágyát pedig jól megtiportattam, 
mintegy demonstrálásául annak, hogy tipratás 
nélkül a trágyakezelés nem sokat ér. Ebből 
megtanulják a trágyakezelést. Továbbá: a terü-
letet hosszában két egyenlő részre osztottam, 
az egyik felét a gabona- és takarmánynövények 
mívelésének bemutatására szántam, a másik 
felét faiskolái és kertészkedési munkálatokra. 
Ugyancsak ebből a félből egy darabot beve-
tettem a legjobb szénát termő fűvel. Az első 
félrészen 5-ös forgót csináltam, de nem oly 
czélból, hogy gabonatermelést űzzek, hanem 
azért, hogy a forgórendszer jóságát, szükséges-
ségét és lényegét bemutassam. A forgónak első 
szakaszába az idén vetettem, még pedig egy 

napon kétféle tengerit, és pedig az itt haszná-
latban levő közönséges paraszt kukoriczát 
és egy korán érő nemesebb fajtát. Tettem 
pedig ezt azért, hogy lássák, hogy az érés 
idejét tekintve kétféle tengerink van. Ebből 
tanulságot meríthet bárki is, hogy mindannyi-
szor, a hányszor elkésett a gazda a vetéssel, 
korán érő tengerit tanácsos és lehet vélni, 
miután, ha a maga idejében vetik, 10—12 
nappal hamarább érik meg a másik félénél, 
de ha ugyanannyi nappal később vettetik el 
a rendes időn belül, mégis csak megérik. A 
forgó 2-dik szakaszába vetettem czirokot ; ná-
lunk a szegény nép nyírvesszőből készít seprűt, 
a minek ára darabonkint 4—6 fillér, míg a 
czirokból készültért kaphat 60—70 fillért is; 
hadd ismerjék meg a czirokot és termelési 
módját, és azt is, hogy magva jó baromfi eledel. 
A 3-dik szakasz egyik felébe vetettem obern-
dorfi, a másik felébe mammuthrépát. Vetettem 
szórva, és sorba a magot. A tanulság itt az, 
hogy van kétféle répa és hogy a kétféle vetés 
között, ha mindjárt kézzel történik is mind a 
kettő, mégis van különbség. A forgó 4-dik 
szakaszába ültettem burgonyát sorba is, és 
fészekbe is, ültettem egészen apró, sőt beteges 
burgonyát is, hadd lássák az óvatos és a gon-
datlan magválasztás eredményét; de ültettem 
olyan fajtát is, a mit itt még nem ismernek. 
Az 5-dik darabba vetettem japáni kölest, 
melyet kétszer lehet kaszálni. Hadd lássák, 
hogy ilyen takarmány is van. Ha sikerül jó, 
ha nem sikerül, akkor is meg van a tanulság, 
ez pedig a fődolog. 

De menjünk a gyakorlóterület másik felére. 
Itt van elhelyezve a faiskola. Ebben már nem 
végzek kísérleteket, mert itt biztos eredményre 
kell dolgoztatnunk. Minden munkának az eddig 
ismert módon kell mennie. Hanem itt van még 
a zöldségtermelés is. Ennél már van tere a 
kísérletezésnek is. Vetettem linia babot, a mit 
az egész országban sem igen ismernek, de 
vetettem a hazai fajtákból is a legjobb féléket, 
még pedig sorba és kapavágásra. Majd meg-
látják, hogy míg a sorba vetett mind kikelt, 
addig a kapavágásra vetett minden 6—8 szem 
közül csak átlag 2—3 kelt ki, és az sem oly 
dús növésű, mint az előbbi, miután igen közel 
vannak egymáshoz. Van továbbá murok és 
petrezselyem is vetve, a legjobb fajtából, szórva 
és sorba. Munkálat közben már látták, hogy 
a sorba vetettet lehet kapálni, az előbbit nem 
olyan könnyen, s az nem is lesz olyan szép, 
mint a sorba vetett. Hagymát is ültettem, 
sűrűn és ritkán, továbbá téli fekete retket és 
pedig francziát, mely inkább alulról, mélyen 
lenyúlva szedi a táplálékot. Ezt sem ismerik 
nálunk. 
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Végül aztán ősz felé, úgy augusztus végén, 
a mikor még minden zöld és dús, egy vasár-
napon a templomból kijövő embereket és asz-
szonyokat is odacsalogattam a területre azon 
ürügy alatt, bogy lássák, mi van az „állami 
kertben" (ők így hívják nálunk.) Megmagya-
ráztam nekik mindent, felhívtam figyelmöket 
mindazon „különbségekre", melyekhez tanulság 
van kötve. Mindezt óvatosan és nem oktatós-
módon tettem, s azt hiszem, hogy ez elég volt 
arra, hogy a gyakorlóterületnek tekintélyt sze-
rezzek, hogy belássák a felnőttek is azt, hogy 
gyermeküknek ott van mit tanulniok. Lassan-
kint majd észreveszik azt, hogy a gazd. ism. 
iskolában oly dolgokat tanulnak a gyermekek 
s a gyakorlóterületen oly munkálatokat végez-
nek, a melyek tanulságosak és a melyek meg-
tanulása érdemes, mert haszonnal jár. Az első 
benyomás tehát olyan volt, mely felismertette 
a gyakorlóterület hivatását, mely nem más, 
mint tanulságot adó kísérletezés. 

(Györgyfalva.) Fekete Antal. 

A gazdaasszony munkaköre. 
(Első előadás a „Háztartástan11-hói a gazd. ism. iskola 

leánynövendékeinél.) 

Édes leányaim ! 

Ti már tudjátok, hogy munka nélkül senki 
meg nem élhet; minden ember, ki e világon 
él, munkával keresi kenyerét. A munkakör 
sokféle, egyik ember eszével, tudományával, 
másik kezemunkájával tartja fönn magát s 
családját. Azt is tudjátok, hogy a családot kik 
képezik, t. i. az apa, anya és a gyermekek. 

Ti is családotoknak egy-egy tagja vagytok, 
s ha kissé gondolkodí ok, belátjátok, hogy a 
családban a tulajdonképeni kenyérkereső az 
édes apátok ; de viszont azt is tudjátok, hogy 
a mit édes apátok megkeres, azt megőrizni, 
helyesen beosztani édes anyátok kötelessége. 
De nemcsak ezt kell tennie egy anyának, 
mondjuk egy gazdaasszonynak, hanem a család 
munkamegosztásából is igen nagy részt kell 
kivennie ; igen sokat kell dolgoznia, szóval 
neki napról-napra kell tudnia teendőjét, s azt 
türelemmel, szorgalmasan végezni, mert csakis 
olyan családban honol a béke s ebből kifolyó-
lag a jólét és boldogság, a hol a gondos, 
értelmes gazdaasszony mindazt, a mit a csa-
ládfő szerez, okosan használja föl. 

Ügyes gazdaasszonynak lenni nem könnyű 
dolog, mert gondjai közé tartozik az egész 
háztartás vezetése, a gyermeknevelés és beteg-
ápolás is. 

Mindezeket elsajátíthatjátok szorgalmas tanu-
lással és kitartással. 

A jó gazdaasszonynak figyelme a legpará-
nyibb dolgokra is kiterjed. 0 a legelső a 
fölkelésben s utoljára haj t ja fejét nyugalomra. 
0 a család tükre, szemefénye. Tőle tanul a 
gyermek minden jót, az ő példáját követi egész 
életén át ; ezt tudva, belátjátok, hogy nem 
kevesebb, sőt még fontosabb szerep jutott az 
anyának, a gazdaasszonynak a házvezetésben, 
mint a családfőnek. 

En nia nektek, édes leányaim, a gazda-
asszony teendőiről fogok beszélni Figyeljetek !... 

A gazdaasszony teendőit két részre oszthat-
juk, t. i. belső- és külső munkálkodásra. Belső 
munkálkodás alatt értjük a tulajdonképeni ház-
vezetést, a gyermeknevelést s betegápolást. 
Külső munkálkodás alatt pedig : a zöldséges 
kert, a baromfiak, tehén és sertések gondozá-
sát ért jük; ide soroljuk még azon munkát is, 
a midőn az anya sürgősebb mezei munkánál 
segít a családfőnek; ilyen pl. a tengeri, bur-
gonya, dinnye stb. ültetése, kapálása s a ter-
mények letakarítása. 

Hogy jobban megértsétek azt, édes leányaim, 
mit értünk „házvezetés" alatt, így értelmezem: 
„a házi dolgok rendes, tiszta, időszerű elvég-
zését, továbbá az élelmiszerek elkészítését s 
mindazon teendők okszerű teljesítését, melyek 
egy háznál a gazdaasszonyra várnak, egyszóval 
házvezetésnek nevezzük." 

A gazdaasszony belső munkaköréhez tartoz-
nak a következők: 

1. A lakóháznak, mely a szoba, konyha, 
élés- és külsőkamara, s esetleg pinczéből áll, 
s az ebben levő házibutorok, konyhaedények, 
eszközök és faedényeknek tisztán és rendben-
tartása, tehát a mindennapi, valamint az idő-
szakonkint eszközlendő nagy takarítás. 

2. A gyermekek vallásos, hazafias nevelése, 
gondozása s a betegek ápolása. 

3. A mindennapi táplálék megkészítése. 
4. Kenyérsütés. 
5. A télire elteendő élelmiszereknek nyáron 

és őszszel való megkészítése, elrakása. Ilyenek : 
a tarhonya, lebbencs, koczkatészta, tojás, méz, 
turó, sajt, paprika, paradicsom, káposzta, czékla, 
torma, retek, hagymafélék, sütő- s angurientök, 
(Istengyalnltatök), továbbá : szőlő, alma, dió 
eltevése és a gyökérnemüek elrakása. 

6. Gyümölcsök aszalása, befőzés, lekvárfőzés. 
7. Tej, s ebből készíthető termékek kezelése. 
Ugyancsak a gazdaasszony gondját képezik : 
8. A száraz főzelékek elraktározása. Ezek 

a burgonya, bab, lencse, borsó, köleskása és 
a mák. 

9. A beőrlöít lisztek gondozása. 
10. A tányérrózsa (napraforgó), tök és len-

mag összegyűjtése olajnyerés szempontjából, 
mely úgy némely élelmiszereknél, mint gazda-
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sági szerszámoknál és eszközöknél fontos 
'szerepet játszik. 

11. A leölt sertés beleinek kibontása, 
megtisztítása, hurka, disznósajt készítése ; a 
sertéshús és szalonna besózása, füstölése és 
gondozása. 

12. Zsírkisütés, szappanfőzés, mosás, mángo-
rolás, keményítő-készítés, keményítés, vasalás. 

13. Felső- és alsó ruhaneműek rendben-
tartása, foltozása, esetleg megvarrása. Zsákok 
és ponyvák foltozása és varrása. 

Igen fontos teendői még a gazdaasszonynak 
az úgynevezett női kézimunkák és kézi ügyes-
ségek gyakorlása. A gondos, takarékos gazda-
asszony maga fon, sző, varr, köt és horgol, s 
ezen munkákért nem ad ki pénzt. 

Hiszen már ti is megfigyeltétek édes 
anyátokat, tudjátok mennyit dolgozik, fárad, 
s ti is segítetek neki egyben-másban. Ez 
helyesen is van így, mert csakis úgy válhattok 
neki örömére, s lehettek igazán édes anyátok 
jobb keze, ha mindent ellestek, eltanultok s 
itt az előadásokon figyeltek, hogy mit, hogyan 
kell helyesen cselekedni, helyesen végezni. 

Már most megnézem, ki figyelt az elmondott 
dolgokra. 

Kik képezik a családot ? N. ! 
Kinek kell a családfő által beszerzett 

dolgokat megőrizni, rendbentartani ? 
Könnyű dolog-e jó gazdaasszonynak lenni? 

Miért ? 
Hogyan sajátíthatjuk el a gazdaasszonyi 

teendőket ? 
Hány részre osztjuk azokat? 
Mit értünk házvezetés alatt ? 
Számláld el Etel, mik a gazdaasszony belső 

teendői ? 
(Itt a tanítónő lehetőleg tartassa be ennek 

felsorolásában a sorrendet, s kisegítő kérdések 
alapján mondassa el azokat több tanulóval.) 

Ugy-e bár, édes gyermekeim, az elmondot-
takból is kitűnik, mennyi tenni valója van 
egy gazdaasszonynak. Nézzük már most a 
külső munkakörét. 

Már a zöldséges kert helyéről, berendezé-
séről tanultunk. Ennek munkája is leginkább 
a nőre vár. Ilyen munka : 

1. a vëteményezés, a növények ápolása, a 
termények értékesítése, magvak gyűjtése. Kedves 
foglalkozás a virágok ápolása és nevelése, mert 
ez nemcsak gyönyört nyújt, hanem számot-
tevő hasznot is hajt. 

2. A kertben vagy gyümölcsösben a lehullott 
gyümölcs és a jó gyümölcs szedése, értékesí-
tése, aszalása, valamint a gyümölcs-eczetágy 
készítése is. 

3. A gazdaasszonyra vár még a kender és len 
kinyüvése, áztatása, tilolása, gerebenezése, stb. 

4. A kedves majorságnál, a baromfiaknál a 
jó tenyészanyag beszerzése, az okszerű tenyész-
tés, azoknak s termékeiknek, mint a milyenek 
a tojás, toll stb. értékesítése, kizárólag a 
gazdaasszony tisztje. 

5. A tehenet és hízókat beszerzi ugyan a 
családfő, de már a fejés, a tehén gondozása, 
s a hízók etetése a gazdaasszonyra vár. 

6. Ha még felemlítem, hogy mindennémű 
épület, lakóház, pajta, istálló s az ólak külső 
és belső tapasztása, meszelése és tatarozása a 
gazdaasszony kötelessége, mindent elmondottam, 
a mi egy nő külső- s belső munkaköréhez 
tartozik. 

(Kikérdezés.) 
íme édes leányaim, ezek a gazdaasszony 

belső- és külső teendői. Eme sokoldalú nehéz 
feladatának csak úgy képes a jó gazdaasszony 
megfelelni, ha mindennapi imájában Isten 
áldását kéri munkájára, ha békeszerető, türel-
mes s még a cselédekkel is mindig a szeretet 
hangján beszél. Csak így lehet a gazdaasszony 
olyan, a milyennek lennie kell : a család 
mintaképe. 

(Békéscsaba.) Makayné Pekó Valéria. 

A gyümölcsfák permetezése a 
ki hajtás előtt. 

Volt az az idő és nem is olyan régen, 
mikor sokan nem hittek abban, hogy a pero-
noszpora ellen a szőlőt teljesen megvédhetjük 
a bordói oldattal való permetezéssel, ha azt 
kellő időben és jól alkalmazzuk. Most már 
alig, vagy talán nem is akad olyan szőlőmíves, 
a ki — hogy úgy fejezzem ki magamat — a 
bordói oldat csalhatatlanságában kételkednék. 
S ha igen, az búsásan megadja az árát és 
bizonyára csak egyszer követi el a mulasztást. 

Azt hiszem, hogy ma még többen találkoz-
nak, sőt azt mondhatjuk, hogy igen sokan, a 
kik fejcsóválva olvassák czikkem czímét, mert 
nálunk eddig még kevés szó esett a gyümölcs-
fák permetezéséről és annál is kevesebb tör-
tént ez irányban. 

Ámbár a hihetetlen, csudálatos dolgok 
Amerikából kelnek szárnyra és hozzánk is 
eljutnak, ez ügyben nekem is Amerikára kell 
hivatkoznom, a hol a gyümölcsfák permete-
zését olyan rendszeresen, vagy még jobban 
végzik, mint nálunk a szőlőét. Óriási összegeket 
költenek el évenkint a gyümölcsfák permete-
zésére és a védelemnek ezt a nemét évről-
évre fokozzák, mert azt tapasztalják, bogy a 
befektetett tőke bőven kamatozik. 
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Míg mi panaszkodunk, s e panaszok növekvő-
ben vannak — hogy gyümölcstermésünket a 
növényi és rovar - ellenségek pusztítják, olykor 
egészen tönkre teszik, az élelmes amerikaiak 
gyümölcseikkel elárasztják az európai piaczo-
kat, avval a gyümölcscsel, a melyet ugyan 
nagy áron menteitek meg az élősdiektől, mind-
amellett haszonnal árusítják el. 

Most már sűrűbben emelkednek hangok, 
hogy Amerika ne áraszsza el gyümölcster-
mésével Európát, a panaszok, tiltakozások 
azonban csak úgy fognak eredményre vezetni, 
ha a védekezésben követjük az amerikaikat, 
ha nemcsak biztosítani tudjuk termésünket, 
hanem lehetőleg épségben is megtartani. Mert 
habár sok a panasz, az élősdiek még nem 
szaporodtak el annyira nálunk, hogy termé-
sünket egészen elpusztítanák ; csakhogy a 
termés többnyire oly hibás, hogy awval ver-
senyre kelni nem lehet. Ha bő is a termés, 
mi haszna, hogyha férges a gyümölcs, ha kül-
seje varas, repedezett, foltos, szóval eladásra 
nem való. 

Az alma- és körtetermésünket elrutítja a 
Fusicladium nevű gomba. A szilva bábásodását 
az Exoascus pruni hozza létre. A cseresznye, 
meggy és más gyümölcs rothadását a Monilia 
idézi elő. Az őszi baraczkfát Exoascus defor-
mans sanyargatja és a termést nagyon-is két-
ségessé teszi. A levéltetvek (Aphis) egész serege 
erőtleníti gyümölcsfáinkat. 

S mindezek és más ellenségek ellen eddig 
vajmi keveset tettünk. Ennek bebizonyítására 
nem szükséges egyebet fölhoznom, mint azt, 
hogy még most is szükséges a hemyóirtást 
büntetés terhe alatt szorgalmazni, különben 
sokan zsákmányul hagynák fáikat a hernyóknak. 

Evvel a nagy és sok kárt okozó közönynyel 
föl kell hagynunk és itt ismét legjobban az 
iskolának kell a dologba belemarkolnia, olyan 
nemzedéket nevelnie, a mely tudja, értse, hogy 
gyümölcstermésünk gondozással milliókat jöve-
delmezhet, vagy nemtörődéssel milliók pusz-
tulnak el vele. 

Az amerikaiak, a mint említém, a permete-
zéssel védik meg termésünket az élősdiek ellen. 
A veszélyes gombákat a bordói oldattal, a 
levéltetveket a thanaton (dohánylúg) a quassia 
(légyölő) forgács oldatával és a petroleum 
emulzióval ártalmatlanná teszik, a mihez azon-
ban szívós kitartás szükséges, nem csupán 
amolyan szalmaláng, mely kevés vagy semmi 
sikerre nem vezet. 

Az oldatok készítése a következő : 
A bordói oldatot nagyban legegyszerűebben 

úgy készítjük, hogy 50 liter vízben feloldunk 
2 klg. rézgáliczot ; szintúgy 50 liter vízben 2 
kgl. égetett meszet és ezt kavarás közt a gá-

liczba töltjük. Hogy az oldat tiszta legyen, a 
permetezőt be ne hegeszsze, a rézgáliczot 
meg a meszet is zacskóba kötve és a vízbe 
beakasztva oldjuk föl. 

A thanatonból 2 klgt. oldunk föl 100 liter 
vízben. 

A petróleum-emulziót úgy csináljuk, hogy 
2 liter petroleumot 1 liter langymeleg tejjel 
összekeverünk és nyirfaseprővel erősen addig 
keverjük, míg a két folyadék vajszerűs állo-
mánynyá nem sűrűsödik össze. Vagy pedig 
185 gramm közönséges (fekete) szappant 
4 liter vízben fölforralunk és ha forrni kezd 
a víz, lassan, keverés közben 8 liter petroleu-
mot öntünk hozzá és szintén nyirfaseprűvel 
összekeverjük. Ezt az emulziót hideg vízzel 
úgy hígítjuk, hogy 1 rész emulzióra 10—20 
rész vizet veszünk, a szerint a mint gyengébb 
vagy erősebb védekezésre van szükség. 

A quassia-forgács oldatához veszünk 1 klg. 
friss quassia-forgácsot és azt 5 liter vízben 
addig főzzük, míg csak barna levet nem ereszt, 
azután leszűrjük. Egy más edényben ugyan-
csak 1 klg. mosó-szappant 5 liter vízben addig 
főzünk, míg föl nem olvad. Ha ez megtörtént 
a szappant a quassia-oldathoz öntjük és az 
egészet 100—200 liter vízzel folhigítjuk, 
a szerint, a milyen ellenséggel van dolgunk. 

Még egy szerről kell említést tennem, mely 
nem más, mint a tiszta mésztej, s a melylyel 
megpermetezett fákat a rügy fúró-bogár (Antho-
nomus pomorum) kerüli. Ez a bogár a bimbókba 
rakja petéit. A kikelt lárvák a bimbó köze-
pére rágják magukat és megeszik a terméke-
nyítő részeket, mire a félig kifejlett bimbók 
megszáradnak. 

A mi most már magát a permetezést illeti, 
azt a szőlőpermetezéshez való géppel eszkö-
zöljük. Az alacsony fákat a segédcső nélkül, 
a magasakat avval, vagy kettőslétráról perme-
tezzük. 

Hogy melyik oldat melyik ellenség elpusz-
títására való, azt már föntebb megjegyeztem ; 
még csak a kivitelre és az időre vonatkozólag O O 
van szavam. 

A permetezést úgy kell intézni, hogy az 
oldatból a fa minden részére kerüljön. A leg-
hatásosabb a fakadás előtti permetezés azon 
gombák és rovarok ellen, melyek a fán telel-
nek. Ekkor az erősebb oldatot használjuk. Ha 
ezt jól végeztük, az ellenség zöme elpusztul. 
A sziromhullás után már a gyengébb oldattal 
permetezhetünk. 

Ne permetezzünk esőben, vagy ha utána 
azonnal esett, újból permetezzünk, hogy haszna 
legyen. A bordói oldattal a kilevelezett fákat 
ne permetezzük forróságban, mert levéllyuka-
sodást, bámulást, részleges elszáradást okozhat. 
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Napközben legjobb, ba borult időben, vagy a 
legkorábbi hajnali, vagv esti órákban perme-
tezünk. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

A luczerna termelése. 
A luczerna pillangós virágú, évelő szálas 

takarmány növény. Hazánkban már több mint 
száz év előtt ismerték, azóta mindenfelé meg-
kedvelték, főleg az Alföldön, mer t a mellett, 
hogy a szárazságot tűri, dús levélzete által a 
talajt is javítja, a mennyiben mélyreható 
gyökérzetével oly tápanyagokat szed föl az 
altalajból, mely ott értékesítés nélkül nyugszik. 
Továbbá a légkörből nagymennyiségű nitrogént 
vesz föl s gyökérzete a föltalajban maradván, 
azt javítja. 

A luczerna az erőteljes, meszes és televény-
tartalmu vályogos talajt kedveli, de nem válo-
gatós a jó termésű homokos és laza agyag-
talajban sem. A fődolog, hogy a talaj mély 
rétegű legyen. A szívós agyagot és kövecses 
homokot azonban nem szereti, éppen így el-
satnyúl és kivész az oly talajban is, melyben 
az altalajvíz oly magasan áll, hogy azt a 
luczerna gyökerei elérik. A talaj , melybe a 
luczernát vetjük, legyen jó mély, hogy mélyre-
ható gyökerei a tápanyagokat fölszívhassák. 
Az éghajlat iránt többé-kevésbbé igényes s 
inkább szereti a melegebb, száraz klimát. 

A luczerna vetése történhetik őszszel és 
tavaszszal. Az őszi vetés azonban nálunk nem 
indokolt, mert nagyon bizonytalan. A kikelést 
akadályozza a szárazság s ha későbben vetjük, 
így gyengén kerül a télbe s könnyen kifagy-
hat. Ezért tehát csakis a tavaszi és pedig a 
kora tavaszi vetést kell alkalmaznunk. 

Mielőtt a vetés szabályainak tárgyalásába 
fognék, érintenem kell azt is, miképen kell 
luczerna alá megmívelni a talajt. Ha az előző 
növény lekerül a talajról, sekély tarlótörést 
mivelünk, ezután egy középmély forgató szán-
tást, esetleg, a hol szükséges altalajporhanyí-
tást alkalmazunk. Tavaszszal aztán extirpáto-
rolunk s utána a talajt gondosan, jól elboro-
náljuk és hengerezzük, hogy a talaj rögmentes 
legyen. 

Luczerna alá nem volna szabad közvetlen 
istálló-trágyát használni, mint azt sok helyen 
teszik. Jobb, ha az előveteménye volt jól 
megtrágyázva. Mert a friss trágyával esetleg 
sok gyommag kerülhet a talajba s egyáltalá-
ban a friss trágya kedvezőleg hat a ta la j 
elgyomosodására. Ezért a legjobb az elővete-
menyt gondosan megtrágyázni. Műtrágyául a 
legjelesebb uradalmak és mezőgazdák a szuper-
foszfátot, gipszet és Thomas-salakot használják, 

melyek közül s ezt jó gazdáktól hallottam, 
a Thomas-salak ér a legtöbbet. A Thomas-
salakból egy kat. holdra 400—500 klgr. kell 
adni, mert e trágyának több évre kell hatnia. 

A luczernát, ha talaja elkészíttetett és a 
szokásos idő a vetésére elérkezett, védnövény-
nyel is szokták elvetni, még pedig abból az 
okból, hogy a fiatal luczernának kikelését és 
meggyökeresedését fejlődése első időszakában 
előmozdítsuk és hogy a beárnyékolás által az 
elgyomosodás és hő káros behatása ellen meg-
védjük, továbbá, miután tekintettel vagyunk 
arra, hogy a luczerna első évében úgyis 
kevés takarmányt ad, takarmány hiányában ne 
legyünk. A vetésnél mindig előbb a véd-
növényt kell elvetni azután utána a luczernát. 

Yédnövényül olyanokat használjunk, melyek 
nem nagyon magasak és dülésnek nincsenek, 
vagy legalább kevésbbé vannak kitéve. A zab 
és árpa védnövényül leginkább ajánlható. 

Azonban Cserháti tanár szerint czélszerübb 
a luczernát tisztán, védnövény nélkül vetni, 
mert ezen vetés biztosabb s a második évben 
nagyobb termést ad, mint a védnövénvnyel 
vetett. Mindenesetre a helyi talaj és klimatikus 
viszonyok a vetésnél figyelembe veendők. 

Vetőmagul tiszta, jó mag használtassák, 
miért is a vetőmag megválasztását gyakorlott 
gazdára kell bízni, mert a régi mag roszszúl 
csírázik, ha olcsón veszszük, többet vesztünk 
a vámon, mint a mennyit nyerünk a réven. 

Jó a vetőmag akkor, ha magasan csiraképe-! 
és tiszta, arankamentes s ha színe fénylő sárga, 
s nincs hamisítva idegen magvakkal stb. 

A soros vetés a legajánlatosabb, de ez is 
akkor, ha a maggal nem fukarkodunk. Sor-
távolság 11—14 cm. A vetőmag mennyisége 
10—15 klg. (soros vetésnél) kat. holdanként. 

A luczerna sok évig meghozza termését, 
illetőleg sokáig ellát, takarmánynyal. Évenkint 
3—5 kaszálást ad. Átlagos szénatermése 25— 
45 q. között váltakozik, tehát egyike a leg-
bővebben termő takarmánynövényeknek. Ha a 
luczernát tavaszszal jól megfogasoljuk, hasz-
nunkat mihamarább észlelni fogjuk, mert a 
gyökfejek megsértésével sarjadzási képességét 
mozdítjuk elő. 

Ha a luczernát zöld-takarmánynak, avagy 
szénatakarmánynak akarjuk, úgy a luczernát 
akkor használjuk, mikor virágozni kezd, de 
nem virágzás után, mert ekkor szárai meg-
fásódnak és levelei is könnyen leliúllanak. 

A luczernát harmatos reggel, vagy késő 
délutánonkint gyűjtsük és forgassuk. Vizes 
állapotban ne rakjuk el kazlakba, mert elrom-
lik, sőt az erjedés következtében a szénakazal 
ki is gyuladhat. 

Magnyerés szempontjából legjobb a három-
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éves luczerna második kaszálásából nyert mag. 
A magtermés kaszálása akkor van, lia a 
biively nagyrésze megbarnul, a midőn a mag-
vak abban sárgaszinüek. Elévült luczernát ne 
hagyjunk meg magnak, mert az rendszerint 
már nagyon gyomos. 

A luczernának számos ellensége is van. Ezek 
között az aranka a legveszedelmesebb. Ha 
nagyban tör elő, az egész luczernást elpusztít-
hatja. Azért jól tenné minden gazda, ha 
mielőtt a luczemát elvetné, azt a magyaróvári 
vagy budapesti, vagy más állami magvizsgáló 
állomásnak küldi be megvizsgálás végett; hisz 
ezt a munkát díjmentesen végzik a gazda-
közönség részére. 

Ha az aranka jelenlétét észreveszszük leg-
tanácsosabb az illető helyet lekaszálni, jól föl-
ásni, szalmát hordani reá s azt ott, az illető 
arankás folton elégetni. A gyomoktól is tartsuk 
tisztán a luczernást. Leggyakoriabbak a taraczk, 
az útifű, a rozsonda stb. Az állatok közül az 
egerek, csigák s néhány bogár tesz kisebb-
nagyobb kárt. 

S bár ha ellensége is van a luczernának, 
termesztése még is nagyon ajánlatos, mert e 
növény éppen akkor nyújt zöld-takarmányt, 
mikor másféle még nincs földünkön, vagy pedig 
akkor, a mikor a többi már elfogyott. 

(Moson.) Vertier Jenő. 

Tanítsuk a népet az okszerű 
inéhészkedésre. 

Bizonyára mindegyikünk látja azt a nehéz 
közgazdasági küzdelmet, melylyel már évek 
óta küzd nemzetünk s melynek küzdelmében 
leggyengébb köznépünk, társadalmunk azon 
osztálya, melynek szivéhez mi, néptanítók 
tudunk legjobban hozzáférkőzni. Szegény né-
pünk vállain nagyon meggyűlt a teher és, 
hogy azt elbírja, minden jövedelmi ágat ok-
szerűen, a legjobban ki kell használnia. 

Népünknek az a baja, hogy a legcsekélyebb 
kiadás fedezésére sincs készpénze. Ha valamit 
készpénzzel kell fizetni, eladja borját, juhát, 
malaczait stb., szóval, a gazdaságban föltétlenül 
szükséges jószágát. Ezzel nemcsak ő lett 
szegényebb, hanem szegényebbé tette termő-
földjét is; mert azt nélküle vagy nem művel-
heti, vagy nem trágyázhatja jól s így az sem 
hozhatja meg a munka gyümölcsét. Néhány 
jószág eladásából rendkívüli kár háramolhat 
kisgazdáinkra. Betakarította gabonáját, a fölös-
leget eladta s abból télre fölruházkodott. Igen, 
de később újítani kell a ruhát, javítani a 
lábbelit. Készpénze nincs ! Mit csinál ? Elad 
egy kis búzát, kukoriczát stb. Ezzel már az 

évi szükségletét csonkítja meg. A gyermeket 
iskolába) kell járatni, betegség állhat elő stb., 
ruhát, könyvet, orvosságot kell venni. A sze-
gény anya mit csinál ? Eladja baromfiát, mely 
a házat egész éven át ellátná tojással, vagy 
tollat adna a férjhez menendő párnájába. A 
baromfi-udvar kihaltával 2—3 esetben a liszt, 
később meg a zsir is a piaczra kerül. így lassan 
kifogy a ház a legszükségesebbekből. Egyszer 
csak azt veszik észre, hogy fogytán a kenyér s 
a nyomor kopogtat be az azelőtt még jómódú 
gazda ajtaján. 

Tisztelt pályatársak ! Mi ezeket mind nagyon 
jól tudjuk. Minket a sors a nép vezetőiként, 
oktatóiként állított arra a helyre, a hol állunk ; 
feladatunk az is, hogy kiki a népnek segít-
ségére siessen. 

A tél folyamán, a mikor népünk kipiheni 
az év fáradalmait, ismertessük meg vele a 
kicsiny méh munkásságának okszerű kihaszná-
lását, ezt — a mindenki által kultiválható — 
hasznos gazdasági ágat. 

Az a kicsiny kis méh, igen előnyös válto-
zást idéz elő a nép anyagi és erkölcsi életében. 

Én úgy tapasztaltam, hogy az a gazda, a ki 
okszerűen méhészkedett, nem igen adogatta el 
a fizetendő adó miatt jószágát, sem az anya, 
a tankönyvért stb. a lisztet és zsirt. Nem ! 
hanem, ha az apró-cseprő kiadások miatt 
szüksége volt, hozzányúlt a mézesbödönhöz 
s nem a föltétlenül szükséges élelmétől fosztotta 
meg magát. A mézesbödön tartalma vasárna-
ponként meghozta a húst az asztalra, sőt még 
a karácsonyi ajándék is abból telt ki. 

Ismerek egy gazdát, a ki egyszerű kertész-
munkáá volt fiatal korában. A kertészetben 
elleste az okszerű méhészkedést. Mikor pedig 
megházasodott, néhány család méhvel elkezdett 
méhészkedni s megtanulta tőlük a szorgalmas 
munkát, a józan életet és ma, 60-éves korában 
bár már van 200 hold földje és 20 ezer korona 
megtakarított tőkéje, a kertjében még ma 
is ott áll a 70 méhcsaládot magában foglaló 
méhes, melyet büszkén mutogat, mint gazdag-
ságának alapkövét. 

Úgy tapasztaltam, hogy a ki méhészkedéssel 
foglalkozik, abból szorgalmas, munkás, józan-
életű ember válik. De hát nem is lehet ez 
másként ! A ki annyira viszi, hogy megérti 
annak a kis állatnak szorgalmát és családi 
életét, lehetetlenség, hogy mást tanuljon tőle, 
mint szorgalmas munkát és józan életet. Ha 
pedig ezt megtanulta, nincs többé szegény 
ember, nincs éhező család, nincs nyomor. Ve-
zessük a népet ennek megtanulására ! 

Népünk csak azt követi, a minek jóságáról, 
személyesen is meggyőződést szerezhet. 

Első kellék tehát, hogy maga a tanító mé-
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hészkedjék, hogy így tényekkel tudjon elő-
állani. A második, hogy lehetőleg minden 
méhészeti eszközt, kaptárt stb. maga készítsen 
el. En az első kaptáromat évekkel ezelőtt 
bicskám, fűrészem, gyalum és baltám segít-
ségével tákoltam össze és az még ma is jó . 
Az a fő, hogy az az egyszerű, de józan gon-
dolkodású, minden jóra hajló nép belássa, 
miszerint az okszerű méhészkedéshez szükséges 
tárgyakat kevésből és a legnagyobb részben 
önmaga is elő tudja állítani. Hiszen többé-
kevésbbé mindegyik tud fúmi-faragni. Minden 
a kaptár készítésen fordul meg. Csak néhány 
embert tanítson meg a tanító ennek készíté-
sére, a többi lassan követni fogja. Kell még 
1 kerettartó bak, melyet bárki összeüthet, 
1 keretfogó, ezt meg a falu kovácsa is elké-
szíti és 1 toll. Mülépet meg a tanító préseljen, 
vagy egy ügyes fiatal emberrel préseitessen. 
Iiietsche-féle mülépprést a földmívelésügyi 
minister úr is adományoz a tanítónak, csak 
tessék hozzáfordulni; különben 14 K 60 fillérért 
is kapható. A szükséges viaszt, vagy pedig a 
sonkolyt a nép maga is előállítja. Volt rá eset, 
hogy egy év alatt 2—3 métermázsa mülépet 
is kipréseltem. A Hanemann-féle rács sem 

kerül sokba. Csakhogy mindenben a tanítónak 
kell előljárni. Azért tehát a tél folyamán ismer-
tessük az okszerű méhészetet elméletileg és 
készíttessünk a néppel kaptárokat, eszközöket 
s a természet űjraébredtével vigyük be őket 
méhesünkbe, hadd lásson mindent a maga 
valóságában. Kezdetben ha csak 2—3 ember 
is belefog és ha azoknak sikerül, a többi 
követni fogja. Járjunk nagyon utána, hogy 
ezeknek sikerüljön ! Tudom én, hogy ez eleinte 
nehezen megy, de az erős akarat csodákat 
művel. 

Három év óta vagyok mostani állomásomon. 
Eleinte meg se hallgattak és most, a mikor 
állításaimról nálam meggyőződtek, felkeresnek, 
hogy tanítsam őket. Ilyen a nép ! Előbbi állo-
másomon, 24 ezer lakossal bíró városban, 14 év 
alatt a város lakosságának egy negyed részét 
méhészszé neveltük, méhészeti egyesületet szer-
veztünk és kiállítást rendeztünk. 

Az a 30 ezer tanító mit művelhetne e 
téren is ? ! 

Föl tehát tisztelt kartársak, méhészkedjünk 
jó magunk és tanítsuk meg a népet az okszerű 
méhészkedésre ! 

(Mező-Záh.) Kovács Gyula. 

Filősdiek a növényvilágban. 
A fiatal leány, a midőn gondtalanul tépi le 

a feslett bimbót, vagy koszorút tűzdel a tölgy 
leveleiből, csak pillanatnyi vágyát elégítette ki 
s néhány óra múlva, midőn hervadtan félre 
dobja a bimbót és levelet, nem gondol rájuk 
többé; pedig ha beszédbe eredhetett volna 
velük, vajmi sokat tudtak volna azok neki 
regélni. 

Hiszen az a világ, a melyből ők számaznak, 
nem kevésbbé csodás, mint az a másik, a melynek 
egyedeit az ember képezi. Abban is lezajlott 
már a bábeli nyelvzavar, a mely elidegenítette 
az eredetileg egy családot képezőket egymástól 
s felköltötte bennük a fajgyűlöletet. Ott is 
vannak letűnt Pharaók, rombadőlt Thebák, 
omladozó Alhambrák: fossiliákon, melyek a 
kőszénrétegben aluszszák örök álmukat, vésve 
maradt történetünk egy-egy hieroglifája, mely 
kinosan zizegve szólal meg kályhánk tüzében ; 
de mi éppen oly kevéssé figyelünk oktató 
szavára, mint a fiatal leány előbb az unokákéra, 
kikben az ősök emléke él tovább. 

Évezredek multak el. Menn j i letűnt harcz 
a hatalomért, a létért, hány születés és hány 

halál ? Igazságos-e avagy zsarnoki : az mellékes : 
de folytonos a küzdelem ! Sem óra, sem nap. 
sem évezredek nem szabnak neki határt ! 

A vad myrtus hatalmas erdőket képezett 
egykoron s ma már csak apró, elsatnyult bokor, 
a mely elkeseredve küzd a létért sziklás, köves 
talajon, a melyet más növény már megvet. Ott 
teng, beámyékoltan sokkal későbbi eredetű fák 
által, a melyek lombjai felfalják előle az éltető 
szénsavat és elrabolják a napsugárt. Magassága 
már nem nagyobb, mint 50—60 centiméter, 
szára sima, zöld, s róla ma már föl sem is tehető, 
hogy valaha fatörzs volt; — sodrott, merev, 
bőrszerű tojásdad levelei aprók, zöldesfehérek, 
tövises hegygyei, a melynek segélyével mintegy 
védekezni igyekezik haláltusája közepette; pedig 
hiába, mert még az ember is üldözi. Gyökereit 
radix rusci név alatt gyógyszerül, magvait 
kávépótlékul használja föl ; az erdő pedig, a 
mely hatalmas lombjaival föléje borul: mosolyog 
a küzdelem fölött és élősködik a tőle elrablott 
kincseken. 

A vad myrtus dél-európai növény, a mely 
azonban gyakran előfordul hazánkban is, 
Angolországban és a Svájczban. 

S különb sorsa van talán a páfránynak, 
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zsurlónak, korpafűnek P Ezeknek a hajdan oly 
hatalmas törzseknek, a melyekhez foghatót ma 
már nem is találunk a földnek fái között. 
Egynémelyike már nem képes leveleket sem 
hajtani, hanem csak rügyedzik a csupasz száron, 
de még mindig képes megkeresni saját erejé-
ből léte fentartásához szükséges mindennapi 
tápláló kenyerét. Azonban számtalan olyan 
növény is van, a mely nem bír megélni idegen 
segítség nélkül. Ilyenek első sorban a kúszók, 
melyek más fákat, bokrokat, növényeket hasz-
nálnak föl, hogy rájok fölkapaszkodjanak mert 
másként nem képesek száraikon, törzseiken 
megállni, megélni. 

Ezek is elnyomott, elsatnyult törzsek s 
hajdani nagy erejükből, ma már más növények 
élősködnek. Es mégis, mily igazságtalan az 
ember a tegtöbb kúszónövény hánt. A szegény 
repkényt, a mely a fákra kapaszkodik, mindenki 
üldözi, mert azt tartja, hogy a fa nedvét szivja. 
Pedig a repkény, lígy mint társai is, csupán 
léggyökereivel kapaszkodik a fába s a lefutó 
esővizet fogja föl rajta és hálából a fát még 
a tél fagya ellen is megvédi. Ilyen léggyökerei 
vannak az orchisnak, továbbá két nálunk ismert 
szobanövénynek, a Délamerikából hozzánk szár-
mazott philodendronnak, valamint a pándusznak, 
mely Dél-Azsiából került hozzánk. 

Veszedelmesebb fajta kúszónövény a vad-
szőlő, mely belevágódik hálátlanul a fa kérgébe 
és részben megakadályozza annak nedvkerin-
gését. Art neki, de nem öli meg, azért teljesen 
élősdinek nem is mondható. 

Sokkal nagyobb harcz, mint minálunk, folyik 
a növényvilágban ma az egyenlítő övén, a 
mely hazája a gyilkos kúszónövényeknek is. 
Nálunk legveszedelmesebb élősdi a Convul-
vulaceák családja, mely igen sokféle növényt 
megtámad és elöl. Továbbá a Cuscuta europea, 
a mely megrabolja a kendert, komlót, füzet, 
csalánt s minden egyebet, a mi közelébe kerül. 
A Cuscuta epilium, mely a lent támadja meg 
és a Cuscuta trifolii, az aranka, mely a lóhere 
nedveiből él. 

Meg kell emlékeznem e helyütt egy nálunk 
nagyon közönségesen előforduló élősdi növény-
ről, a fagyöngyről, a mely leginkább a nyár-
fákon, azonkívül az almafákon fordul elő és 
azoknak ágaiba fúlja be gyökereit, melyek 
már nem léggyökerek, hanem valóságos szívók, 
a melyekkel a fa nedvét szipolyozza. S ha sok 
ily fagyöngy van egy fán, úgy annak halálát 
is előidézhetik. Elősködése annál veszedelme-
sebb, mert télen át is szívja a fa nedvét, a 
midőn annak nedvkeringése szünetel s úgy is 
szegény a táplálékban. Magvait a rigók hord-
ják szét. 

A labiáták osztályából az orobancheák, a 

démutka, a kakukfü stb. szintén igen vesze-
delmes élősdiek, melyek a borsot, kendert, 
lóherét teszik tönkre. Ezeket még a legelő 
állatok is megvetik keserű ízük miatt. Ezen 
utóbbiak valóságos orgyilkosok, mert a más 
növények gyökerein rágódnak. Mosolygó arcz-
czal, ártatlan, kedveskedő tekintette], behízelgő 
illattal virulnak a föld fölött, míg lent a föld 
alatt a leggonoszabb mesterséget űzik. A szak-
értő tekintete azonban azonnal fölismeri őket 
a levélhiányról, a mely elárulja, hogy a táplá-
lékra szükséges szénsavat nem a légkörből 
szívják. Az aranka és rokonfajai nem ily alat-
tomosak ; ők nyilvánosan űzik az élősködést. 

A kicsiny levéltelen, sárgaszinű aranka alig-
hogy a földből kicsirázott, azonnal tapogat 
maga körül zsákmány után s önmagában oly 
tehetetlen s annyira képtelen a megélhetésre, 
hogy azon esetben, ha zsákmányt nem lel : 
pár nap múlva éhinségben pusztul el. Ha 
azonban zsákmányra talál egy-egy alkalmas 
növényben, akkor azt azonnal körülfonja finom, 
sodronyszerü szárával és számtalan szívószerve 
segélyével mint a nadály hatol be az anya-
növény testébe és az idegen nedvektől meg-
erősödve, pompásan és gyorsan fejlődik. Vörös 
szárai egyre jobban és jobban szaporodnak és 
zárják körül az áldozat testét, mígnem teljesen 
ki nem szipolyozták annak minden nedvét. 

Meg kell még említenem a zuzmókat és a 
mohaféléket is, a melyekre az emberek sok 
rosszat rá szoktak fogni azért, mert fákon is 
megjelennek néha-néha; de azokat közvetlenül 
soha nem bántják, hanem inkább védik, mint 
például az erdő északi oldalán levő fákat, 
melyek télen a dermesztő széltől a mohák 
nélkül nagyon szenvednének. 

A moha csak nedves laposokon válhatik 
veszedelmessé, mert ott úgy elszaporodik, hogy 
a körülötte és közte lévő más növényzetet 
elnyomja lassankint; de utóvégre is, a nedves 
talaj az ő világa, ott ő az úr, minden más 
pedig jövevény, a melyet ha kitúr, csak a 
maga jogát, a maga országát védi. Ha nem 
tetszik ottléte, hatalmunkban áll lecsapolni, 
megforgatni, megváltoztatni a talajt alatta s 
akkor magától el fog pusztulni ; de még halá-
lában is jótékonynyá válik reánk, a mennyiben 
a talajt, a melyet már régóta javítgatott és 
előkészített, még utoljára saját testével termé-
kenyíti meg. Alaptalan vád a moha ellen az 
is, hogy egy gombanem lép fel vele egyidejű-
leg a fa törzsén ; mert ez a gomba sem táp-
lálkozik a fának nedvéből, hanem a mohával 
együtt, kölcsönösen szerzik meg táplálékukat 
az esővízből, harmatból és a lég szénsavából. 

Ugyanez áll a zuzmókra, a melyek különben 
is ritkán lépnek fel fatörzseken, s mint a leg-
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kitűnőbb talajjavító és előkészítő növények 
szolgálják az emberiséget ; a legészakibb zord 
vidékeken pedig állati táplálékul is szolgálnak. 

Mindezt fontolóra véve, ne hódoljunk a lát-
szatnak, hanem különböztessük meg jól a 
parazitáktól jótevőinket. Élősdi növény van 
elég a növényvilágban, annak proletárjait ké-
pezik, s ezek sajnos — éppen úgy, mint 
a proletár ember, napról-napra szaporodnak, 
s az emberiségnek mindinkább több gondot és 
fáradságot okoznak, hogy ellenük sikeresen 
védekezhessék. 

(Német-I'alánkaJ Krenedits Ödön. 

Gazdasági Tanácsadó. 
J . Ii. Ács. A debreczeni m. kir. dohány-

termelési kisérleti állomás részéről nyújtott 
mindennemű felvilágosítás díjmentes. Ez állo-
más czélja : tökéletesíteni a dohánytermelést 
és kezelést, a dohány minőségét javítani, a 
gazdákat a dohány okszerű kezelésével meg-
ismertetni, dohánykertészeket és dohánykezelő-
tiszteket kiképezni s felvilágosítással szolgáim 
a dohány termelésére vonatkozó mindennemű 
kérdésben. Méltóztassék ennélfogva teljes biza-
lommal fordulni az illető állomáshoz. — K. Ji 
Fél t orony. A baltaczim, virágzáskor kaszálva, 
a következő chémiai összetételt mutatja : Víz 
167, Nitrogén 22*1. hamu 45"8, Kálium 13'0, 
Nátrium 1"5, Mész 16'8, Magnesia 3'0, Fosz-
forsav 4'6, Kénsav 1'4, Kovasav 3'7, Klór 
1'8. Megjegyzendő, hogy ezen számok 1000 
klgr. friss anyagra vonatkoznak. — Sz. L. 
Eper jes . Nem vált be. — 11. 0 . „A szőlők 
felújítása" cz. czikke nem közölhető. A kidol-
gozás felületes, szakismeret pedig az egész 
czikkben vajmi kevés van. Jó volna a dolgot 
jobban áttanulmányozni s több tapasztalatot 
szerezni. —• Sz. M. Losoncz. A murokrépa 
csírázó képessége 55%, tisztasága 85%, hecto-
litersúlya 14—20 klgr., míg a takarmány-
répánál a megkövetelhető csirázóképesség 80%, 
tisztaság 97% és hectolitersúly 22—32 klgr. 
— Z. A. Sárbogárd. A ló lépésben 10 perez 
alatt tesz meg egy kilóméiért, ügetésben 5 perez 
alatt, esetleg 4'/2 perez alatt; a vágtató ver-
senyló pedig 1 perez alatt jár be egy kilo-
méternyi utat, tehát majdnem ugyanoly gyor-
sasággal halad, mint az államvasutak gyors-
vonatai. — K. J . Kézdi-Yásárhely. Czél-
szerű-e a kályhában tüzelésre használandó 
szenet megöntözni vagy sem ? Mi azt mond-
juk, hogy igenis nem czélszerű, mert a szén 
elégésekor meleget csak annak éghető alkotó-
részei fejlesztenek. A szénben eredetileg fog-
lalt, vagy locsolással belekerülő vizet ugyan-

, olyan hőmérsékletre kell fölhevítenünk, mint 
a melylyel az égés termékei a tüzelés helyéről 
távoznak. Az erre szükséges meleget a szén-
fejlesztette melegből kell fedeznünk. Locso-
lással tehát mindig csökkentjük a szén meleg-
fejlesztő erejét. A locsolásnak csak kivételes 
alkalmakkor s akkor is csak nagy kazánoknál 
van helye és indokoltsága, t. i. ha erős lég-
huzamú nagy kazánokban kénytelenek vagyunk 
porszénnel fűteni. Czélszerünek mondható nem 
tűlhideg szenet rakni a tűzre s a szenet előző-
leg a konyhában, vagy mérsékelt hőfokú 
kamarában tartani. Hogy miért, azt az eddig 
elmondottakból könnyen kitalálhatja. — L. V. 
Yerbász. Bizony nagyon helyesen cselekszik, 
ha télen is körülnéz a méhesben, mert az 
egerek bizony kárt tehetnek ott. Azonban 
legyen óvatos s ne zavarja fel téli álmukból 
a méheket, mert akkor azok az elrakott méz 
fogyasztásához látnak s ismét egy bizonyos 
időbe kerül, míg mély álmukba merülnek. — 
H. E. Csöuge. 1. A munkakereső munká-
sokat s a munkásokat kereső birtokosokat a 
m. kir. földmívelésügyi ministerium munkás-
ügyi osztálya (VI. osztály) tartja nyilván. 
2. A meteorologiai jelek közül a dara jelzése, 
illetve magyarázata egy egyenoldalu három-
szög, az ónos esőé egy vízszintesen fekvő „s" 
betü. — B. L. Miskolcz. Lenmagot minden 
magkereskedésben kaphat, azonban czélszerű 
szolid czégekhez fordulni. Pesten Mauthner 
Ödönnél kap orosz (rigai) lenmagot. Ajánlanám 
azonban, hogy előzőleg a m. kir. len- és 
kendertermelési v. szaktanárral. (Füredy Lajos, 
Budapest) lépjen érintkezésbe, a ki megadja 
a szükséges felvilágosításokat. Esetleg kedvez-
ményes áron is kaphat I. o. rigai lenvető-
magot a m. kir. földmív. ministeriumtól. — 
H. J . Ziliih. A malaczok gyenge csontozatá-
nak kellemetlen bajait elháríthatja oly módon, ha 
takarmánymeszet kever azok eledelébe. Jó-
minőségű takarmánymész a Barthel-féle. Meg-
kaphatja a „Hungária" műtrágyagyár rész-
vénytársaságnál Budapesten. — R; 0. Versecz. 
A délafrikai háború tartama alatt az Osztrák-
Magyar monarchiából és pedig a fiumei 
kikötőből 65.111 lovat szállítottak az angol 
hajók Transvaal és Oranje államokba. E lovak 
értéke mintegy negyven millió korona. — 
L. J . Cseklész. Híres lóvásárok tartatnak 
Budapesten, a Tattersal helyiségeiben, továbbá 
Debreczenben, Győrött, Szabadkán, Nagy-
váradon , Nagy - Becskereken, Érsekújvárt, 

I Makón, Gyulán és Kaposvárott. Az országos 
1 vásárok határnapjait bármilyen naptárban meg-

találhatja. — H. J . Kolozsvár. Szabály az, 
i hogy homoktalaj rövidebb időközökben, de 
i egyszerre gyengén, agyagtalaj hosszabb idő-
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közökben, de egyszerre erősen trágyáztassék 
meg. — M. S. Jánosháza. A mezőgazdaságra 
káros gombáknak csak egy kis töredéke ellen 
ismerünk biztos, közvetlen védekezési módot ; 
a legtöbbjénél csak a gomba fejlődését 
ismerjük, de ezek egy részénél ezt is csak 
hézagosan. Ajánljuk ennélfogva, ha gazdaságá-
ban ismeretlen káros gombák fordulnak elő, 
forduljon a magyar-óvári in. kir. növényélet-
és kórtani állomáshoz, a honnan minden fel-
világosítást díjmentesen nyer. — N. S. Esz-
terháza. A luczema magot leggyakrabban 
hamisítják a somkóró (Melilothus alba) és a 
komlós luczerna (Medicago lupulina) magjával. 
Gyakori gyom a luczernában az utifü (Plan-
tago) és a legveszedelmesebb ellensége az 
aranka (Cuscuta). Csakis megbizható kereske-
dőktől vásároljon és pedig kizárólag államilag 
ólomzárolt arankamentes luczerna magot. — 
0. R. N.-lgmánd. A csomósebír (Dactylis 
glomerata) inkább kaszálóra, mint legelőre 
való. Egyike a jobbféle szálfüveknek, a mely 
talajban nem válogatós. Fűmagkeverékek ké-
szítésekor e magból 5—25%-ot szokás venni. 
— Sz. L. I). Békés-Csaba. 1. Ha sarjudohányt 
nem nevel, feltéve, hogy nincs legeltetési 
engedélye, úgy bizony a dohánykórót október 
hó 15-ig kell kivágatni, vagy alászántani. — 
2. A jövedék csak a száraz dohányt váltja be 
nálunk. — K. G. Balassa-Gyarmat. Forduljon 
kérelmével vagy közvetlenül a m. kir. föld-
mívelésügyi ministeriumhoz, avagy — a mi 
jobb — közvetve, az illető kerület szőlősz. és 
borászati felügyelősége révén. Ha ingyen nem 
is, de nagyon mérsékelt (kedvezményes) áron 
feltétlenül fog kapni egy permetezőgépet, de 
írja le részletesen, hogy kinek s miért kéri s 
hogy szőlőtelepe mily nemes czélt szolgál. — 
V. J . Szentes. 1. Forduljon Nagel könyv-
kereskedőhöz, Bpest. Múzeum-körút. 2. Szőlő-
vesszőket az állami Miklós-telepről kaphat 
(Kecskemét), avagy még czélszerübb, ha ez 
irányban közvetlenül a m. kir. kertészeti tan-
intézetet kérdi meg, a mely szívesen szolgál 
felvilágosítással minden kérdésére. — V. 1). 
Bél-Zerind, p. Vadász. A talaj — úgy 
látszik — meg fog felelni a máktermelésnek. 
Az aradmegyei klimatikus viszonyok is elég 
kedvezőknek mondhatók, mindazonáltal talán 
mégsem kellene egyszerre ötven kat. holdat 
ezzel bevetnie, ha azelőtt e vidéken sohasem 
termelt mákot. Részemről ezt nagyon is kocz-
káztatott dolognak tartom s inkább ajánlanám 
egyelőre ötven hold helyett csak (5) öt holdon 
kisérleni meg. Ez különben egyéni dolog — 
én csak véleményemet mondom. Kisebb 
termelésre legjobban ajánlható a fehér mák, 
meit ennek több az olaja mint a szürkének, 

vagy kéknek; a mákot pedig olajtartalma 
után fizetik. Nagybani termelésre azonban a 
franczia kék mák nevű féleség ajánlható leg-
jobban. Métermázsánkénti ára 20—25 forint 
között váltakozik, esetleg több is lehet. Legczél-
szerübb, ha előnövénye tavaszi gabona, utó-
növénye őszi gabona. A trágyát jól tűri s sikerrel 
jár a műtrágyázás is, különösen a chilisalétromot 
és kénsavas ammoniákot, vagy pedig a super-
foszfátot hálálja meg. Elsőből 60—80 kgr., a 
másodikból 45—60 kgr., az utolsóból 125— 
150 kgr. adható. Talaj előkészítése: tarlószántás, 
őszi közönséges mély szántás, tavas?szal extir-
pálás, fogasolás, hengerezés. A földnek igen 
finomnak, simának, rögmentesnek kell lennie. 
A vetéshez igen jó minőségű mákot kell 
vennie és azt korán elvetnie, még pedig 
sekélyen. Vetési időszak márczius közepétől, 
április közepéig, szórva vagy sorba. Nagybani 
termelésnél a soros vetés ajánlatos. Sortávol-
ság 35—50 cm. Az alátakarás Vs cm.-nél 
mélyebb ne igen legyen. Vetőmagmennyiség 
1'5—2"5 kgr. kat. holdankint. Miután ez igen 
csekély mennyiség, szokás a mákot homokkal, 
vagy még jobb korpával (1'5—2 kgr. holdan-
ként) keverni, s úgy elvetni. A mint a mák 
annyira kikelt, hogy a sorok jól láthatók, meg 
kell kezdeni az első kapálást (sarabolás) és 
pedig lehetőleg kézzel. Ha a máknak már 
3—4 levele van, akkor egyezni kell és pedig 
úgy, hogy 10—15 cm-nyire legyenek egymás-
tól a fiatal növénykék. Az egyezés után még 
1—2 kapálásban részesítjük (esetleg lókapával), 
azután sekélyen feltöltjük. Az érés akkor áll 
be, ha a tokok bőrszerüek s a magvak benne 
csörögnek. A zárttokú mákot lekaszálják, 
kévékbe kötik és az utóérés végett egymás-
hoz állítva szárítják. Az esetleg letöredezett 
mákfejeket (a földön) gyerekekkel szedetjük 
össze. Nagybani termelésnél cséplőgéppel 
csépelik ki, kicsinybeni termelésnél pedig 
késsel vágják fel a mákfejeket. Termés-
mennyiség kat. holdanként 3"5—6 méter-
mázsa. Szalmája értéktelen, még almozásra 
sem használható. A friss magot csak vékony 
réte'gben szabad a padláson vagy magtárban 
elteregetni. Ha az elmondottakon kívül még 
részletesebb adatokat, avagy felvilágosítást óhaj-
tana, úgy azzal szívesen szolgálunk. — B. A. 
Magyar-Csanád. A kívánt szakkönyveket Nagel 
Ottó könyvkereskedésében kaphatja meg. (Buda-
pest, VIII. Múzeum-körút 2. sz.) Ha eset-
leg nem volnának raktáron, úgy a nevezett 
czég megszerzi. — Ii. Y. Böny-Rét-alap. 
A kálium hypermanganicum (felmangansavas 
káli) a szőlő lisztharmat betegsége ellen 
nem használható sikerrel. Röviden mondva: 
nem ér semmit sem. Az egyedüli védekezési 
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mód, illetve gyógymód, a hénporral (kénvirág) 
való behintés. A kénporral a szőlő minden 
zöld részét jól be kell hinteni, mert csak ott 
gyógyít és ott óv a betegségtől, a hová ér. 
Legczélszerűbb kétszer (esetleg háromszor) 
kénezni és pedig, ha nagy a baj s már az 
előző években is fellépett, akkor az első 
kénezést úgy június közepe táján, a másodikat 
és harmadikat pedig június közepétől, szeptem-
ber elejéig kell alkalmazni. Kat. holdanként 
mintegy 40—50 kgr. kénpor szükségeltetik 
kétszeri behintésre; háromszorira megfelelően 
több (55—70 kgr.) Megjegyzendő, hogy a 
kénezéshez mindig szélcsendes és derült idő 
választandó. Kénezni akkor kell, ha észrevesz-
szük, hogy a betegség kezd mutatkozni. A 
kénezés a bornak nem árt. Az oly szőlő bora, 
a melyet későn kéneztek, nyer ugyan egy 
kis záptojás szagot, de ezt a lefejtések alatt 
teljesen elveszíti. Kénező-eszközök az egyszerű 
bojtos kénező (kis kézi kénező), a kénpor-
fujtató, a Verraorel-féle „Torpille" s mások. 

V e g y e s e k . 
— Gazdasági ismétlő iskolák Ungmegyé-

ben. Ungvármegye közigazgatási bizottsága 
november havi ülésében a gazdasági ismétlő 
iskolák kiadott új szervezetét és tantervét 
örömmel vette tudomásul és hogy mennél 
szélesebb körben tegye ismeretessé a vármegye 
közönsége előtt, elhatározta, hogy azt egész 
terjedelmében az „Úrig" cz. lapban közzéteszi. 
Elrendelte továbbá, hogy úgy az összes főszolga-
bírók, valamint minden község elöljárósága 
szerezze meg. Egyúttal elrendelte több mint 40 
községben a gazdasági ismétlő iskolák azonnali 
szervezését. Ha valahol, úgy a felvidéken igazán 
a nép létérdeke az anyagi boldogulás, melynek 
tagadhatlanul jelentékeny tényezője a gazdasági 
ismétlő iskola. Ámde a hozzáfűzött remények 
csak akkor valósulnak meg teljesen, ha nemcsak 
szorosan az iskola és annak vezetője munkál-
kodik érdekében, hanem a közigazgatás minden 
tényezője. Ezt megértette Ungmegye közigaz-
gatási bizottsága s így remélhető, ha valahol, 
úgy Ungban a gazdasági ismétlő iskolák a leg-
szebb jövő elé néznek. 

— Divatos állatkínzás. A divat hóbort-
jainak nemcsak az emberek, hanem az állatok 
is ki vannak téve. A szarvasmarha-tenyésztés 
terén a divatnak tulajdonítandó, hogy mindenki 
csak simmentháli tehenet akar tenyészteni, sőt 

mi több, a világos zsemlyeszínű foltos simmen-
tháliakat, mert hát ez a divatos. Hogy ez nem 
mindig helyes, mindenki el fogja ismerni, mert 
vannak vidékek, a hol oly tehén tartása lenne 
helyesebb, a mely kevesebb takarmányt igényel, 
mint a simmentháli és azért mégis jó fejős. 
Hagyján, ha az állattenyésztésre csak ennyiben 
van kihatása a divatnak. Sokszor a divat köve-
tése azonban valóságos állatkínzással jár és 
ekkor valóban kegyetlen hóbortnak nevezhető 
az. Ilyen kegyetlen divathóbortnak minősíthető 
az, hogy a lovak farkát coupirozzáíc, a mi 
abban áll, hogy nemcsak a farkszőreinek le-
vágása által rövidítik a farkát, hanem akként, 
hogy a fark hús és csontos részéből is jókora 
darabot vágnak le oly módon, hogy csak 
mintegy egy arasznyi az egész fark hosszúsága. 
Városokban gyakran láthatunk ilyen megcson-
kított farkú lovakat az úgynevezett jukker 
fogatokban. A fogattulajdonosok állítása szerint 
ilyen csonkított farkú ló egyik kelléke annak, 
hogy a fogat „stylszerű" legyen. Ez lehet, 
hogy így van, de azért mégis kegyetlen eljárás 
az. Ugyanis az operáczió akként megy végbe, 
hogy a ló farka azon hely felett, a hol levága-
tik, erős gummiszalaggal átköttetik, alatta pedig 
egy, erre a czélra szolgáló ollóval, a fark 
húsostól, mindenestől levágatik. A kinek nincs 
ilyen ollója, egy fatönkre fekteti a ló farkát, 
erős és éles kést helyez a levágandó helyre 
és baltával ráütve a késre, elvágja a ló farkát. 
Ha ez megtörtént, tüzes vassal addig égetik a 
farkcsonkot, míg a vérzés elállott. A nagyobb 
mérvű vérzést a gummiszalag szorítása akadá-
lyozza meg. A kínos operáczió után a gyógyulás 
csak hetek múlva áll be. Mindez miért? Mert 
divatos! Ha meggondoljuk, hogy mit szenved 
a ló az operáczió alatt, mit szenved később a 
legyek által, ha az úri fogatból kimustráltatik, 
ezen eljárást bárminő divatos is, észnélküli ke-
gyetlenségnél egyébnek nem tarthatjuk. (K. H.) 

A vaj répaíze. Gyakran előfordul, hogy 
a répának nagyobb mennyiségű adagolása 
következtében a vaj kellemetlen erős, úgy-
nevezett répaízt nyer. Ezt akként kerülhetjük 
el, hogy a tejet 80 C°-ra hevítjük, rövid időn 
át keverjük és azután 38 C°-ra hűtve fölözzük, 
A hevítés folytán eltűnnek azok az anyagok, 
a melyek a tejnek a kellemetlen mellékizét, 
a répaízt adják. Természetesen egyidejűleg a 
takarmányozáson is kell változtatni, hogy ne 
kelljen mindig reparálni a tejet. A falusi tej-
szövetkezetek figyelmét erre felhívni egyes 
esetekben üdvös lenne. (K. H.) 

— A tyúkólak t isztántar tása. A sikeres 
baromfitenyésztés legfőbb követelményeinek 
egyike az, hogy a tyúkólak tisztántartassanak. 
Sok betegségnek veszszük ezzel elejét. Különösen 
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télen, a mikor hosszabb időn át tartózkodnak a 
baromfiak az ólakban és könnyen megbetegszenek 
azon átható gázak folytonos belélekzése által, a 
melyek az ürülékből áramlanak. Ennek el-
kerülése végett nem ajánlható eléggé a baromfi-
ólak alapos tisztogatásnak, meszelés által 
desinficiálásnak alávetni, aljára pedig vastag 
homokréteget szórni, a mely az ürüléket fel-
szívja s a mellett fürdőül is szolgál. Télen át 
az ól legalább minden két hétben egyszer 
kitisztítandó. (K. H.) 

— Lisztkukaczok tenyésztése. Tudjuk, 
hogy a madárkedvelők, különösen azok, kik a 
fülemülét tenyésztik, gyakran jutnak azon kelle-
metlen helyzetbe, hogy nem rendelkeznek kellő 
mennyiségű lisztkukaczczal. Pedig ezeket, 
kivált a fülemile és rigóknak oly kedves 
kukaczokat igen könnyen megszerezhetjük 
magunknak, ha nagyobb űrmértékű fazekakat 
korpával, liszttel és közönséges rongyokkal 
mintegy félig megtöltjük, s azokba időnként 
egy-egy döglött madarat (verebet, vagy kis 
csirkét stb.) helyezünk el. Egy bizonyos idő 
elmúltával már jelentkeznek a lisztkukaczok s 
akkor a fazekakat egy átlyukasztott erős 
papirossal lekötjük. Télen az ilyen „lisztkukacz-
ágyat" a kályha közelében, tehát meleg helyen 
kell tartanunk. K. A. 

— ürmösbor készítés. Egv hectoliter 
mustra számítunk circa 70 gramm ezerjófüvet, 
100 grm. szárított ürömfüvet, 35 grm. narancs-
héjat, 17 grm. czitromhéjat, 17 grm. kalmusz-
gyökeret, 17 grm. fahéjat, 8 grm. szegfűszeget, 
8 grm. coriandert, 130 grm. keserű mustár-
lisztet és 70 grm. édes mustárlisztet. E keveré-
ket egy vászonzacskóba téve, azt zsinegre kötve 
a hordó akonáján beleeresztjük a teljesen tiszta 
s megfelelően konczentrált mustba, s addig 
hagyjuk benne, a míg az ürmösbor íze meg-
felel szájunk ízének, (2—3 hétig). Azután lefejt-
jük az ürmös bort a mely már 2—3 hónap 
múlva palaczkéretté válik. 

- Szobanövények elfagyása. Ha a növény 
oly szobában áll, mely éjen át nagyon áthül, 
vagy rosszul csukódnak az ablakok, legjobb 
estére a növényekre papírzacskót vagy tölcsért 
borítani. Minthogy a papiros rossz melegvezető, 
a növénvt az erős áthüléstől tökéletesen meg-
óvja. Óvszerül szolgál továbbá a növények közé 
állított vízzel telt edény is, a mennyiben a víz, 
mielőtt jégkérget kap, kiadja melegét, s ez által 
is enyhíti a szoba levegőjét. 

— Az út törő . Még pedig kétszeresen úttörő 
Szabó Balázs. Először az már foglalkozása 
szerint is, a mennyiben a nagykőrösi országút 
köveit tördeli és egyengeti simára. De úttörő 
abban is, hogy példát ad mindenkinek az 

Országos Gazdasági Munkás és Cselédsegély-
pénztár áldásainak felhasználásában. Szabó 
Balázs, mert gondos családapa s előrelátó 
ember, rájött, hogy neki van haszna abból, 
ha beiratkozik a segélypénztár tagjai közé s 
úgy magát, mint családját biztosítja minden 
eshetőség ellen. Szabó Balázs egyszerre 2 
tagsági könyvet váltott és visszamenőleg 16 
esztendőre biztosította magát a Munkás és 
Cselédsegélypénztárba, Ez természetesen nagy 
dolog. Szabó Balázsra nézve is nagy dolog 
volt, hogy egyik kis földecskéjét eladta, csak-
hogy a 6 könyv váltásáért s a 12 évre levő 
visszamenő biztosításért járó 1200 koronát 
lefizethesse, a mit meg is cselekedett. Jól 
tudjuk, hogy nem áll mindenkinek módjában 
ilyen sokszoros segélyt biztosítani magának, 
de a Szabó Balázs esete is azt bizonyítja, 
hogy a ki figyelemmel áttanulmányozza a 
segélypénztár intézményét és számot vet mind-
azokkal az eshetőségekkel, a melyekben a 
segélypénztár áldásaira szorulhat, az még áldo-
zatok árán is biztosítja magának ezeket az 
áldásokat. Bár sok követője lenne ennek a 
derék úttörő útkaparónak. 

Nyilt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

Válasz a 19. sz. kérdésre . A földi bodza 
kiirtására vonatkozólag a következőket ajánl-
hatom: mély mívelés, erős trágyázás és kapás 
növények termelése. 

A földi bodza, vagy gyalogbodza, vagy, mint 
vidékenkint nevezik, borzáng, tudományos neve 
Sambucus ebulus. Félcserje, mely gyöktörzsekkel 
(rhizomák) szaporodik, miért is nagyon nehezen 
irtható ki. Leginkább csak igen sovány földeken, 
vagy pedig elmaradottabb kultúrával bíró 
földeken terem meg. Helyenként (pl. Hont-
megyében) pálinkát főznek belőle, a mely 
azonban rendkívül kellemetlen szaga miatt 
nem mindenki által élvezhető, másutt ismét 
befőttet és lekvárt készítenek e növényből, 
s azt tartják, hogy az, kivált tüdőbetegeknek, 
igen jó orvosság. Miután leginkább csak kis 
parasztföldeken fordul elő, szokás úgy is 
irtani, hogy mélyreható gyökereit kiássák 
és elégetik. Ez természetesen csak akkor 
vihető keresztül a nagy praxisban, ha kevés 
gyalogbodzát találunk földünkön. Mindenesetre 
jellemző, hogy csakis tápanyagokban szegény, 
vagy nagyon kimerült talajon található, s ez 
magyarázza meg, hogy irtási eljárását úgy-
szólván három szóval adhatjuk meg. 

(Budapest.) K. A. 
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Válasz a 22. számú k é r d é s r e . Beteg bort 
gyógyítani, rendbe hozni, szakavatottságot 
igénylő munka. így egy néhány- szóból álló 
kérdésre határozott választ adni alig lehet, 
mert a szakismerő, ha látja az ily anyagot, 
bővebben informáltatja magát, úgy épp oly 
könnyedséggel megállapítja a baj okát és a 
gyógyszert, mint a jó orvos a betegnél. Azon-
ban így távol a betegtől egy-két szóból, csak 
találomra gyógyíthatunk. Első sorban is nagyon 
különös, hogy önnek az ürmösbora nyúlós, 
mert a nyulósodás rendesen fehér boroknál, 
gyenge és csersavliiányban szenvedőknél szo-
kott fellépni, míg ellenben az ürmös szőlőn áll 
és czukrot kap, tehát erősebb bor. Tapaszta-
latból tudom, hogy a felöntött gyenge siller, 
vagy más bor óriási mérvben javul. Ott, hol 
az ürmösbor nagybani előállításával foglalkoz-
nak, az a czél, hogy az olcsó bort, szőlőt, 
magas áron értékesítsék. Hogy a kellő választ 
megadhassam, tudnom kellene, hogy hogyan 
készítette kérdésttevő az ürmöst ? Milyen bort, 
fehéret, sillert, vöröset, ó-bort, vagy új-bort 
öntött reá? Ha új-bort öntött, nem-e volt a 
szőlője lisztharmatos, vagy peronosporától meg-
támadott, mert ezek mind olyan dolgok, melyek 
a bor tökéletes kierjedését s megtisztulását 
gátolják. Lehet a bajnak az is oka, hogy pin-
czéje, vagy helyisége nagyon hideg, úgy beteges 
utóerjedésben van az ürmöse. Szóval sok oka-
foka van az ily bajnak. Hogy még egy bajt 
előidéző okot említsek, a mely szintén előszo-
kott fordulni ; nem-e volt hordójában, melyben 
ön most az ürmöst készítette az ezelőtti időben 
valamikor ilyen nyúlós bor ? Erre azt felelheti, 
hogy jól kiforrázta a hordót stb. É n pedig azt 
mondhatom, kérem nézze meg hordójának don-
gáit, nincs-e benne egy-két darab, oly ritkarosta 
fából, a mely a bort magába szívja (teleszivó-
dik), vagy át is ereszti. E dongáktól is meg-
kapja a hordóba öntött bor a bajt, a nyuló-
sodást, az eczetesedést, dohosságot stb. 

A nyulósodást a következőképen hozzuk 
helyre: egy üveget mintegy 3/* résznyire meg-
töltünk s meleg helyen, szobában tar t juk 1—2 
napig. Ha ez idő alatt megtisztult ülledék 
marad az üveg alján, akkor a tökéletlen erje-
dés a baj oka. A meleg helyen lecsapódott a 
borban kóválygó borseprő, fehérnye stb. Ez 
esetben az egész bort meleg helyre teszszük. 
Ha pedig a meleg helyre állított üvegben 
tisztulás nem mutatkozik, úgy a nyulósodás 
oka a bor gyengeségéből, szabálytalan össze-
tételéből származik. Ez esetben borát seprőzni, 
szellőztetni s deríteni kell. Legjobb lesz, ha az 
egész mennyiséget lefejti, miközben hántott 
füzvesszőből készült kis seprővel jól megveri, 
mint a hogy az asszonyok a tojáshabot szok-

ták fölverni. E munka közben hozzákeverhet 
derítőanyagot, legjobb vizaholyagot, melyből 
1 hektoliterre 2 grammot számít. Az így jól 
fölvert derített bort tiszta hordóba téve, 
8—14 napig állani hagyja, azután lefejti üve-
gekbe s a pinczében helyezi el, a hol azokat 
eltarthatja addig, míg csak fogyasztásra kerül-
nek. Pálinkáját, mely zavaros, szintén derítéssel 
hozza tisztára és pedig olyképen, hogy a 
pálinkához hectoliterenkint 10—12 gramm 
gelatint vesz, ezt egy literes edényben közön-
séges pálinkában föloldja. Ha a gelatin fölázott, 
jól összekeveri az egész pálinkamennyiséggel 
s állni hagyja ; a derítőanyagtól pár nap alatt 
kristálytiszta színt nyer. A zavarodást ennél 
is, hihetőleg, vagy a gyengeség, vagy a hozzá 
jutot t idegen anyag okozta. 

(Gyöngyös.) Kovács Ferencz. 

Válasz a 23. sz. k é r d é s r e . A szarvas-
marhánál e ba j nem olyan gyakran lép fel, 
mint a juhoknál, de néha bizony előfordul, 
különösen akkor, ha az állatok posványos 
legelőn élnek, vagy iszapos takarmányt kap-
nak. Nem különben állott, iszapos víztől is 
megkaphatják az állatok a mételykórt. 

Mételyben szenvedő állatnál a betegség 
általános jelei a következők: a szem, száj és 
nyelv nyákhártyái sárgás zöld színt mutatnak, 
az emésztés nem tökéletes, s néha felpuffadás 
is észlelhető. 

Gyógymód : Csak ott lehet sikeres a gyógy-
kezelés a hol az okok eltávolíthatók, és a hol 
a ba j még nem előre haladott, nem idült. 
Bensőleg szokás adni: fanyar, keserű és vas-
tartalmú szereket, pl. kálmusz és tárnics-
gyökérből 55—55 dekagrammot, vasgálicz- és 
égetett csontporból: 22V2 dgrm., terpentin 
olajból: 15 drgmot véve, ezt pörkölt árpával, 
vagy őrölt zabdarával keverjük. Ebből minden 
darabnak etetéskor egy fél maréknyit hintünk 
a takarmányára és az állatokkal lehetőleg sok 
sót nyalatunk, illetve azokat erősen sózzuk. 

(Gm.-Vezekény.) Tóth József. 

Tarta lom : Közkincs. Dr. Sz. E. — Észrevételek 
az „Akadályok a gazdasági ismétlő iskolások rend-
szeres oktatásában" czímű czikkre. (P. J.) — A gazd. 
ismétlő-iskola gyakorló-területének hivatása. Fekete 
Antal. — A gazdaasszony munkaköre. Makayné Pekó 
Valéria. — A gyümölcsfák permetezése a kihajtás 
előtt. Zádor Gyula. — A luczerna termelése. Verner 
Jenő. — Tanítsuk a népet az okszerű méhészkedésre. 
Kovács Gyula. — Élősdiek a növényvilágban. (Tárcza ) 
Krenedits Ödön. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 
—• Nyílt levélszekrény. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud . - egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, i skolatór 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

•8<i Á . 
A t é r k é p e k e t é s n y o m t a i t v & n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, 

továbbá a portomentes hatóságok- és hivataloknak, s» u e t t o - i í r ö s s z e g e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t , 
p o r t ó a i e u t e s e i i k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimiinket: „ A kir. tuä.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni g a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó p o s t á t is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a ) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°,' 7s/s iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához, tanítók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betilk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betilk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötvo, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/< iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/« iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 141/» iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 V» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fiizve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Slmonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
91/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simon) I Jenő. Földrajz V—VL oszt. számára. 
8% 12 iv! kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történőt tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magvarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss i ron . Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/i iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IL oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'/« iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Énektanltó vezérkönyv. I., II. ávf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanltó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/« iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'/» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC II. évf. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/« iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margitta! J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 1 K, n.ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5Vj iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Útmutató az elemi rsjztanltásban. Vezér-
könyv, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), holti 
ára 3 K 40 f, netto ára 3 K. 

Maszák H. Kézi rajzminták. A. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák II. Kézi rajzminták. B. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák II. Kézi rajzminták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanltás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. .látéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanítók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Krflnner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönvve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f , 

netto ára 4 K. 
Lederer A. Ki'pes ABC- és olvasókönyv, javított 

kiadás. 8*, 7'/j iv. kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8*, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betilk, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 i 
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Gönczy P. Nyomtatágbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. I I I . olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IT. olvasókönyv. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 367« iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto á-a 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. éi II. oszt. sz. 
8°, 8'/i iv, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához^0 , 27'Aiv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Einericzy-KArpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/j iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/. iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 57j iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 Va iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betlik. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbell mozgatható betiik. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/i iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7l/> iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 137« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'/. iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
21/. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/. iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8°, 11V« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/. iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/» iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Veiérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8*, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8", IV, iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8«, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto áru 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/ j iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/» iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 97» iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/» iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 91/« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f . 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8*, II1/« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 •/> iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8', 337. iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I 
és II. oszt. sz. 8°, 8'/ j iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 27« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8*, 
IV« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8*, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7V» iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8", 97» iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. [I. r. 

8", 7'/. iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8", 9'/» iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

57» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 17. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 £ 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály «zá-

ra ára. 8°, 67« iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. IL olvasókönyv. 8', 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8', 107« ir, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8', 14 iv, kötve, bolti 

ár* 68 t, netto ára 56 f. 



5. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIIL és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIIl. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIIl. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasítás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasítás a polgári községek számára (1868. XXXVIIL 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
Netto ára 70 f. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz-
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos fel»ő nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8% IVa ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, táriulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. */< iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

L Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — IL Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/» iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — Vni. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — I X . Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI . Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004. sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII . Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII . Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
áz iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIIl. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2, minta. 1 iv b. á. 4 f , n. á. 3f . 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tana-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló D) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-
mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Halasztási kimutatás C) minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 6 f. 
Tandíjmentességért folyamodók kim ut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül-és beliv). 1 iv boltiára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 ív 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-ás 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 
VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 

rendtartási nyomtatványok. 
Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 

szabályzata. 50 f. 
A kísdedÓTÓnöképző-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeírás! kimutatás a 3—14. életévet 

betöltő gyermekekről. 4 f. 
Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX. ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel- és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Aayakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 4. minta (bel- és küliv.) 1 ir 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
Bzámára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 10 f. 
Mulasztási napló. G) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Képesitő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

HŐk) anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanitónök) anyakönyvéből. I iv netto ára 10 f. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 10 f. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanitónök anyu-

könyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. munkamesternöi képesitő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Értesitő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanitóképző-intézetek részére ingyen. 
Kimutatás a tanítónőképző-intézet első osztályába 

való felvétel iránt jelentkezett folyamodókról (bei-
éi küliv) 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesitő. 1 péld. b. á. 12 f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgárileányískolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára4f. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanltónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány. I péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónöi oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka» 
tunfolyani-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére : B o l t i i r a Netto ár» 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány 10 „ 8 , 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 , 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v. beliv 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 8 „ 6 , 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 
Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 

ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikal 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 2 0 1 
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XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iy netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. I iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdij kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n. á.3f. 

XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és kiiliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és kiiliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta., küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IY-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t l sz íneze t t 
táblák . 

Az emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 15 K. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Alugcsovelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 2 K. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 2 K. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 2 K. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1 tábla 29. sz., 

netto ára 2 K. 
Hasznos es liem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 2 K. 
3. Rasoh- fé l e t e r m é s z e t r a j z i t áb lák . (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/« ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4-. G ö n c z y P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ira 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riuinhoz.8°,7'/.iv, tűzve, b.ára 1 K 50 f, n. á. 1 K20f. 
* Ac I-só n n-ik «állítmány, a&jto alá rendezett miatt u ídí 

n e r i n t nem kapható. 

6 . G ö n c z y P . Épüle t t ervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Al fons - f é l e s z á m v e t ő - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzéken. 

B) Kath. elemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/» iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 51/» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/, iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'/»iv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/> iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/. iv, kötve, b.ára &6f, n.ára80f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17V« iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven.8°, 15'A iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8", 2'/. iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 15'A iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'/i iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
; Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/, iy, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 £ 

Izraelita iskolák számára. 

Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 

Első nyeivgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b.ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8*. 17V» iv, kötve, bolti ira 82 f, 
netto ára 68 l 
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Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

. Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8*, 5'/« iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 107« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' j iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4'A> iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/a iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'/< iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, IV« iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Kateidzmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 41/. iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

TIT. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által írandók alá s i hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése melleit 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldetnények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áiuk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok., hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett .endeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi február hó 1. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 



XXXVI. évfolyam. Rendkívüli kiadás. 

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

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
,ntézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola lé tezését 
gazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 

községi elöljárósági bizonyítványnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan ki irandó. 

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

A hirdetések á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde téseknél min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható h i rdetés i díj előre küldendő* 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG.: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTKOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIK EGYETEMI NYOB1DA, 1. KER. , ISKOLA TVTí 8. 

Kéziratokat nem adunlc vissza. 

Fizetés-icndezés. 
A képviselőház inai ülésén nyújtotta 

be Lukács László pénzügyminister az 
állami tisztviselők illetményeinek újabb 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatot, 
a mely az állami tanító személyzet 
illetményeit is szabályozza. 

Ezen törvényiavaslatnak az állami 
eiemi népiskolai tanítókra vonatkozó 
és őket közelebbről érdeklő szakaszait, 
a fizetési fokozatokat és a törvény-
javaslat indokolásának idevonatkozó ré-
szét sietünk a Néptanítók Lapja olvasói-
val hitelesen megismertetni. 

Az idő rövidsége lehetetlenné teszi, 
hogy e törvényjavaslat rendelkezéseiből 
az állami tanítói karra háramló társa-
dalmi, erkölcsi és anyagi előnyöket 
most külön méltassuk; de olvassák át a 
t. tanítók figyelmesen az indokolást, mér-
legeljék elfogulatlanul és okosan annak 
fejtegetéseit, és meg kell győződniök, 
hogy a kormány, jelesen pedig Wlassics és 
Lukács miniszterek az állami tanítói kar 
sorsának intézésében elmentek addig a 
határig, a meddig az adott viszonyok 
között elmenniök egyáltalán lehetséges 
volt, s hogy azon nagy elvnek törvénybe 
való iktatásával, hogy az állami tanító 
állami tisztviselő, egy fejleszthető jövőnek 
vetették meg biztos alapját. 

Azt különösen hangsúlyozzuk, hogy 
a fizetésrendezésnek az állami elemi 

népiskolai tanítókra vonatkozó része, 
illetve az erre vonatkozó tárgyalások 
még november hó első napjaiban végle-
gesen befejeztettek; tehát nem volt 
szüksége a kormánynak semmiféle külső 
presszióra, mert e kérdésben saját leg-
jobb inteneziója változatlanul fennállott. 

A törvényjavaslatnak az állami taní-
tói k&il oivieLlc stóiikaözai a következők. 

I I . f e j e z e t . A fizetési osztályba nem tartozó 
állami tisztviselők illetményeiről. A) Az állami 
tanítószemélyzet illetményeiről. 5. §. Az állami 
tanítószemélyzet tagjai állami tisztviselők, de 
fizetési osztályba nem tartoznak. 

9. §. Az összes állami tanintézetek tanítószemély-
zete fizetés és lakpénz tekintetében kilencz cso-
portba osztatik. Az egyes állásoknak mely cso-
portba való tartozását, az állásokkal egybekötött 
alapfizetést, a fizetés emelkedésére igényt adó 
szolgálati időnek és a fizetésemelkedésnek mér-
vét, végül azt, hogy a fizetéssel minő lakpénz 
jár, a jelen törvény kiegészítő részét képező 
C. kimutatás tünteti fel. 

Ezen kimutatás YIL csoportjába tartoznak a 
gazdasági ismétlőiskolai külön szaktanítók és 
szaktanítónők, javadalmazásuk a következő : 

Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban 

Évi lakpénz koronákban az Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban 

I . I I . III. I V . 

Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban polgári lakpénzosztályba 

sorozott helyeken 

Alapfizetés . . . . 
5 szolgálati év után 

10 » » » 

1 . 4 0 0 
1 . 6 0 0 
1 . 8 0 0 

j 6 0 0 4 2 0 3 6 0 3 0 0 

15 szolgálati év után 
2 0 „ „ „ 
2 5 „ n » 

2 . 0 0 0 
2 . 2 0 0 
2 . 4 0 0 

j 7 0 0 4 0 0 4 2 0 3 5 0 
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A VIII. csoportba tartoznak az állami elemi iskolai segéd- és rendes tanítók a következő 
javadalmazással : 

I n t é z e t Á l l t 

Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban 

Évi lakpénz koronákban 

n. 1 m . ! ív. , 5 : 
polgári lakpénzosztályba 

sorozott helyeken I sorozott 
liclyekun 

Állami elemi népiskolák . 

Balatonfüredi „Erzsébet"-
szeretetház 

Gazdasági szakoktatási in-
tézetek 

Ménesbirtokokon levő el. 
iskolák 

Segédtanító, 
segédtanítónő 

Remi es 
tanító, 

tanítónő 

Alapfizetés . . . 

5 szolgálati év után 

10 „ 
» » » 

20 „ „ 

25 „ „ 

» n » 

1.000 
1.400 

1.500 

1.600 

1.700 

1.800 

2.000 

>600 420 360 300 200 

Végre a IX. csoportba tartoznak a kisdedóvónők, javadalmazásuk a következő : 

I n t é z e t Á l l á s 

Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban 

Évi lakpénz koronákban 

i. ' IL ! ín. ; ív. 
az 
polgári 

lnkpénz-I n t é z e t Á l l á s 

Évi 
fizetés 
koro-
nák-
ban 

polgári lakpénzosztályba 
sorozott helyeken 

be nem 
sorozott 
helyeken 

Alapfizetés . . . . 900 

5 szolgálati év után 1.000 
10 „ „ „ 1.100 

Kisdedóvó-intézetek . . . Kisdedóvónő 15 „ „ » 1.200 >600 420 1 360 300 200 

20 „ „ „ 1.300 

25 v N 1.400 

„ J, „ 1.500 

12. §. A teljes hat osztályú elemi iskoláknak 
igazgatói évi 600 korona és a legalább hárotn 
tanerővel bíró elemi iskolák igazgatói évi 400 
korona igazgatói pótlékban részesülnek. 

Az igazgatói pótlék a fizetés természetével 
bir, annak élvezete azonban az igazgatói meg-
bízatás megvonása, vagy az arról való lemon-
dás esetén megszűnik és ebben az esetben a 
nyugdíj megállapításánál sem vehető figyelembe. 

15. §. Az állami tanító személyzet tagjai, 
úgy a 6. és 7. §-ban fölsorolt, valamint a 
jelen törvény kiegészítő részét képező C. ki-
mutatásban foglalt egyes csoportokba tartozó 
állásokra, csakis az alapfizetéssel és az ennek 
megfelelő lakpénzzel nevezhetők ki. 

Ettől a határoz attól eltérésnek van helye, és 
Pedig : 

2. ha fizetési osztályba tartozó állami tiszt-
viselő az állami tanító-személyzet tagjává, vagy 
az állami tanító-személyzet tagja oly állásból 
neveztetik ki ehez a személyzethez tartozó más 
állásra, a melyre a 16. §. határozatai ki nem 

terjednek, és ha illető kinevezettnelc korábbi 
fizetése és a fizetés természetével biró egyéb 
illetményei együttvéve meghaladják azt az alap-
fizetést, mely az új állással van egybekötve. 

Ebben az esetben a kinevezés az alapfizetés-
nél magasabb, a jelen törvény 6. és 7. §-ában, 
vagy a törvény kiegészítő részét képező C. 
kimutatásban megállapított oly fizetéssel törté-
nik, a mely a kinevezett korábbi fizetésének és 
a fizetés természetével biró egyéb illetményeinek 
összegével egyenlő; ha pedig az új állásra 
nézve ily fizetés megállapítva nincsen, a kine-
vezés a legközelebbi magasabb fizetéssel történik. 

Ha a fentebb említett esetekben a kinevezett-
nek korábbi fizetése és a fizet's természetével 
biró egyéb illetményei együttvéve egyenlők az 
új állásra nézve a jelen törvény 6. és 7. §-ában, 
vagy a törvény kiegészítő részét képező C ki-
mutatásban megállapított alapfizetéssel, a kine-
vezés az alapfizetéssel történik. 

E száltasz határozatai kiterjednek az állami 
tanító-személyzet ama tagjaira is, a kik a köz-
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alapokból fóntartott tanintézetek vagy oly tör-
vényhatósági, lözségi vagy felekezeti tanintéze-
tek tanító-személyzetéből neveztetnek ki az állami 
tanító-személyzethez tartozó állásra, a mely 
intézetek valamely országos nyugdíjintézet tagjai. 

16. §. A C. kimutatás szerint egy és ugyan-
abba a csoportba tartozó, de különböző állá-
sokban eltöltött szolgálati idő, a magasabb 
illetményekre való igény szempontjából egysé-
gesnek veendő. 

Ha valaki a 15. §. alkalmazásával oly fize-
tésiéi, még piedig akár az alapfizetéssel, akár 
valamely magasabb fizetéssel, neveztetett ki az 
állami tanító-személyzet tagjává, a mely fizetés 
a korábbi fizetésével és a fizetés természetévél 
biró egyéb illetményeivel együttvéve egyenlő, az 
ugyanezeknek az illetményeknek élvezetében él-
töltött szolgálati ideje, az új állásban eltöltött 
szolgálati idejével, a magasabb illetményekre 
való igény szempontjából szintén egységesnek 
veendő. 

18. §. A C. kimutatás VIII. csoportjához 
tartozó tanítók és tanítónők, segédtanítói illetve 
segédtanítónői minőségben neveztetnek ki és öt 
évi szolgálat után lépnék elő rendes tanítóvá, 
illetve rendes tanítónővé. 

23. §. Az állami tisztviselők fizetése, — a 
fegyelmi büntetés esetét kivéve, le nem szál-
lítható. 

Ha valamely állami tisztviselő oly állásra 
neveztetik ki, a mely állással egybekötött 
fizetés előbbi fizetésénél csekélyebb, az uj és 
a korábbi fizetés közötti különbözetet a fizetés 
természetével bíró személyipótlékkéntkapja meg. 

24. §. Az állami tisztviselőnek a jelen tör-
vény 2., 3. és 20 §-ában, valamint a jelen 
törvény kiegészítő részét képező G. kimutatás-
ban megállapított igénye előlépésre (korpótléhn) 
és magasabb lakpénzre csak jogerős fegyelmi 
Ítélettel vonható meg. Ez a megvonás csak hatá-
rozott, két évnél nem hosszabb időre szólhat és 
azzal a joghátránynyal jár, hogy ez az idő 
a közvetlenül következő élőlépésre (korpótlékra, 
fizetés emelkedésre, a főigazgató, vagy igazgatói 
pótlék emelkedésre és magasabb lakpénzre) váló 
igény megállapításánál nem számít. A további 
előlépésre (korpótlékra) és megfelelő magasabb 
lakpénz folyósítására azonban a büntetés nem 
hat ki és a magasabb illetmény akként utal-
ványozandó, mintha fegyelmi eljárás nem jött 
volna közbe. 

26. §. Ha az előlépésre (korpótlékra) jo-
gosult ellen igénye megnyiltának időpontjá-
ban fegyelmi eljárás van folyamatban, a maga-
sabb illetmények folyósítása az eljárás jogerős 
befejezéséig függőben tartandó. Hà az eljárás 
nem fejeztetik be oly fegyelmi Ítélettel, a mely 
az igény [megvonásának, vagy a szolgálatból 

való elbocsátásnak büntetésére szól, illetőleg, 
ha a fegyelmi Ítélet nem vonja maga után az 
1871. évi VIII. törvényczikk 24. §-ában körül-
irt jogkövetkezményeket, a magasabb illet-
mények attól a naptól teendők folyóvá, a 
melytől azok különbon jártak volna. 

35. §. A jelen törvény határozatai szerint 
járó előlépéshez, korpótlékhoz, magasabb fize-
téshez vagy lakpénzhez való igény szempontjá-
ból a végleges és ideiglenes minőségben töltött 
szolgálati idő között nincs különbség. 

36. §. A jelen törvény határozatai szerint 
élőlépésre, magasabb fizetésre, korpótlékra, vagy 
magasabb lakpénzre igényt adó szolgálati idő 
tartamának kezdetéül az első kinevezésnél a 
hivatalos eskü letétélének napja, más esetekbén 
a kinevezés keltje veendő. 

A mennyiben a kinevezett, — hacsak hiva-
talos visszonyok nem akadályoznák új állásá-
nak elfoglalásában, — új állását a fizetésnek 
a 38. §. 1. pontjában megállapított esedékes-
séig nem foglalja él, az igényt adó szolgálati 
idő az állás tényleges elfoglalásának napjával 
veszi kezdetét. 

37. §. Azoknak az állami alkalmazottaknak, 
a kik lakást természetben kapnak, lakpénzre 
igényük nincs. 

38. Kinevezés esetén: 
1. a fizetés, ha gyakornok, vagy az állami 

szolgálatban nem álló, vagy ugyan állami szol-
gálatban álló, de nem díjazott tisztviselő nevez-
tetik ki, az új állás elfoglalásának napjától, 
minden egyéb esetben a kinevezés napját követő 
hó első napjától előleges havi részletekben utal-
ványozandó ; 

2. a lakpénz: 
a) ha gyakornok, vagy az állami szolgálat-

ban nem álló, vagy ugyan állami szolgálatban 
álló, de nem díjazott vagy végre oly tisztviselő 
neveztetik là, a ki a kinevezés folytán termé-
szetbeni lakását veszti, a kinevezés napját követő 
hó elsejétől, 

b) más esetben a kinevezésnek, áthelyezések-
nél az új állomás elfoglalásának napját követő 
lakbérnegyed első napjától előleges évnegyedes 
részletekben teendő folyóvá. 

A jelen törvény határozatai szerint bizonyos 
számú szolgálati év betöltéséhez kötött nagyobb 
fizetés (korpótlék) élőleges havi részletekben 
annak a hónapnak első napjától utalványozandó, 
a mely az igényt megállapító szolgálati idő 
leteltét közvetlenül követi. 

39. §. Az állami alkalmazottakat netalán 
megillető és a nyugdíjazásnál beszámítandó 
személyi pótlékok a fizetés emelkedése esetén a 
fizetési többlet erejéig mindig megszüntetendők. 

40. §. A jelen törvény hatálybaléptéig eltöl-
tött szolgálati idő, a mennyiben az a jelen 
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törvény határozatai szerbit magasabb intézmé-
nyekre igényt ad, az igények egyénenkinti meg-
állapításánál olykép veendő számba, mintha az 
a jelen törvény hatályának tartama alatt telt 
volna el. Éhez képest a jelen törvény hatálya 
alá tartozó állami alkalmazottaknak a jelen 
törvény hatálybaléptétől kezdve az a fizetés, 
valamint a fizetés természetével biró más illet-
mény és az a lakpénz jár, a melyet részökre, 
figyelemmel az igényt adó szolgálati időre, a 
jelen törvény állapít meg. 

A jelen törvény alapján járó magasabb 
illetmények a törvény hatálybaléptének napjától 
teendők folyóvá, a lakpénztöbbletek azonban 
ott, a hol a lakbérnegyed a törvény hatályba-
lépte napjávái össze nem esik, csak a hatályba-
lépés napját követő lakbérnegyedtől kezdve teen-
dők folyóvá. 

43. §. Az állami tanító személyzetnek C. 
kimutatás VIII. csoportjába tartozó, s a törvény 
hatálybáléptének idejében már alkalmazásban 
álló tanítók és tanítónők, a kiknek öt évi állami 
szolgálatuk még nincsen, rendes tanítói illetve 
tanítónői minőségüket megtartják, de csak (az 
említett csoportban megállapított) 1000 K alap-
fizetésre és megfelelő lakpénzre tarthatnak igényt. 

A mennyiben a jelen szakaszban említett 
tanítónak vagy tanítónőnek a törvény hatályba 
lépte idejében élvezett fizetése s a fizetés ter-
mészetével biró egyéb illetményei együttvéve évi 
1.200 koronát meghaladnak, az illető tanító 
vagy tanítónő a C. kimutatás VIII. csoportjá-
ban megállapított 1A00 koronás fizetésbe és ha 
a jelenlegi illetményei együttvéve ezt az összeget 
megluiladnáh, a legközelebbi magasabb fizetésbe 
sorozandó. 

53. §. Ha a jelen törvény hatálya alá tar-
tozó valamely állami alkalmazottnak a törvény 
hatálybalépte idején fizetés, korpótlék, személyi 
pótlék, lakpénz, földilletmény, fajárandóság vagy 
terményváltság, vagy a jelen törvény által 
hatályon kívül helyezett törvényen alapuló 
működési pótlék czimén élvezett illetményei 
együttvéve többre rúgnak, mint a mennyit a 
jelen törvény alapján járó össes illetményei 
tesznek, az illető állami alkalmazott a többlet 
erejéig pótlékban részesül. 

Ez a pótlék, ha az illető állami alkalmazott 
magasabb illetmények élvezetébe lép, a többlet 
erejéig beszüntetendő. 

58. §. Végül hatályát veszi az állami tanító-
személyzet illetményeire vonatkozó, a jelen 
törvény határozataival ellenkező minden tör-
vényes határozat és illetményszabályzat. 

I n d o k o l á s a 9. § -hoz . 

A gazdasági ismétlő-iskolai állami szak-
tanítók most lakpénzen kívül 1200 korona 

fizetést élveznek, ehhez jön a megfelelő kor-
pótlék. Az 1903. évi állami költségvetésbe 35 
szaktanító illetménye van fölvéve. A jelen 
törvényjavaslat kiegészítő részét képező C. 
kimutatás VII. csoportjába sorolt gazdasági 
ismétlő-iskolai szaktanítók és tanítónők alap-
fizetése, tekintettel arra, hogy ezeknek a nép-
iskolai tanítói oklevél megszerzése után még 
két, illetve egy évi gazdasági (háztartási) tan-
folyamot kell elvégezniök, 1400 koronában 
állapíttatik meg, a mely fizetés 25 évi szol-
gálat után 2400 koronára emelkedik. Ehhez 
jön a megfelelő lakpénz. 

VIII. csoport. Ebbe a csoportba tartoznak 
az elemi népiskolák segéd- és rendes tanítói 
és tanítónői, továbbá a balatonfüredi Erzsébet 
szeretetház családtanítói, a gazdasági szak-
oktatási intézeteknél és a ménesbirtokokon 
levő elemi iskoláknál alkalmazott népiskolai 
tanítók és tanítónők, a kiknek mai és tervezett 
illetményeit a 23. szám alatt mellékelt össze-
hasonlító kimutatás tünteti föl. 

A népiskolai tanítók fizetését első izben az 
1868. évi XXXVIIl. törvényczikk rendezte, a 
midőn a 142. §-ban megszabta, hogy „tisztes 
lakáson és legalább egy negyed holdnyi kerten 
kívül fizetés nem lehet kevesebb, mint az 
elemi népiskolai rendes tanítóé 300 frt, az 
elemi népiskolai segédtanítóé 200 frt." 

A törvény e rendelkezése azonban csak a 
községi iskolai tanítókra vonatkozott, mert 
ugyané törvény 11. §-a a hitfelekezetek 
jogai közé sorozta, hogy az általuk fölállított 
népiskolákban a tanítók fizetését maguk hatá-
rozhatják meg. 

Csak jóval később a községi és hitfelekezeti 
tanítók fizetésének rendezéséről szóló 1903. 
évi XXVI. törvényczikk 1. §-a rendelkezett 
akként, hogy „a népiskolai közoktatás tár-
gyában hozott 1868. évi XXXVIIL törvény-
czikk 142. §-ának ama rendelkezései, a melyek 
az elemi népiskolai rendes és segédtanítók 
fizetését szabályozzák, a hitfelekezetek által 
föntartott népiskolák rendes és segédtanítóira 
is kiterjesztetnek. E szerint a hitfelekezeti 
népiskoláknál is tisztes lakáson és legalább egy 
negyed holdnyi kerten kívül a rendes tanító 
fizetése 300 frtnál, a segédtanítóé pedig 200 
frtnál kevesebb nem lehet". 

A mennyiben az iskolaföntartók ezt a leg-
kisebb fizetést sem képesek biztosítani, a 
vallás- és közoktatásügyi minister a tanító 
fizetését bizonyos módozatok mellett a törvény-
hozás által e czélra engedélyezett összegből 
kiegészíti. 

Ugyané törvény 16. §-a szerint az illetékes 
iskolai főhatóság kívánságára a minister a ~ ö 
községi és felekezeti tanítói fizetéseknek a 
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törvényszerű minimumon fölül 400 frtíg való 
kiegészítésére is segélyt nyújt. 

Ezen az alapon a 18.588 felekezeti tanító 
közül eddig 7355-nek egészíttetett ki a fize-
tése 800, illetve 600 koronára; de még nagyon 
sok felekezeti tanító van, a kinek fizetése nem 
éri el a 800 koronát, mert egyházi főhatósága 
nem vette igénybe a törvény 16. §-ában 
nyújtott kedvezményt. 

Ugyané törvény 2. §-a szerint „az összes 
elemi népiskolák tanítói 50 frt ötödéves kor-
pótlékban részesülnek, a mely öt izben válik 
esedékessé és 250 frtig emelkedhetik". E 
korpótlék alapját képező szolgálati idő csak e 
törvény hatályba lépésével (1893. év szeptember 
hó) veszi kezdetét. 

A községi és felekezeti tanítók javára az 
első ötödéves korpótlék 1898. év szeptember 
hóban vált esedékessé ; a Il-ik korpótlék 
esedékessé válik 1903. év szeptemberben, a 
III-ik 1908. év, a lY-ik 1913 és végre az V-ik 
1918 szeptember hóban. 

E szerint a községi és felekezeti tanítók csak 
1918. évben fognának részesülni 600, illetve 
800 korona alapfizetésükhöz még 500 korona 
korpótlékban, vagyis csak akkor lesz 1100, 
illetve 1300 korona nyugdíjba beszámítható 
illetményük. 

így áll a helyzet a községi és hitfelekezeti 
tanítók túlnyomó részének javadalmazásánál. 

Az állami népiskolai tanítók fizetéséről sem 
a népoktatási törvények, sem pedig a tisztvi-
selők fizesésének rendezéséről szóló 1893. évi 
IV. törvényczikk nem intézkednek. A hetvenes 
és nyolczvanas években az állami tanítók 
nagyobb részénél csupán 600 korona volt a 
fizetés minimuma, a melyhez a fizetés 10 
százaléka járult még ötödéves pótlék czímén, 
de olyan megszorítással, hogy ha az állami 
tanító fizetése a minimumot túlhaladta, az 
ötödéves pótlékok a többletbe mindaddig 
beszámíttattak, a míg csak a pótlékok a több-
letet meg nem haladták. Még ezelőtt tíz évvel 
is sok állami tanitó nyomorgott 600 korona 
fizetéssel. 

A más jellegű iskolák államosításából kifo-
lyólag különböző illetményekkel átvett tanítók 
okozták, hogy az állami tanítóknál 15—20-féle 
fizetési fokozat is volt. Még az 1896. évi 
állami költségvetésben is az állami tanítóknak 
16 féle fizetési fokozata volt föl véve. 

Az 1897. évi állami költségvetésben kez-
dődött az állami tanítók fizetése tekintetében 
egy bizonyos rendszer, 800, 1000, 1200 és 
1400 korona fizetési fokozatokkal, a melyhez 
1898. évtől kezdve az első 100 koronás 
ötödéves pótlék járul. 

Most az állami tanítók létszáma 4100 ; ezek 

az 1903. évi állami költségvetésben a követ-
kezőképen vannak megosztva: 
1583 állami tanítónak van 800 K fizetése. 
2050 „ „ „ 1000 „ „ 

387 „ „ „ 1200 „ „ 
80 „ 1400 „ „ 
E fizetések összege kitesz a személyi pótlé-

kokkal együtt 3,910.918 koronát. 
Eddig 2960 állami tanító élvezi az első 100 

koronás ötödéves pótlékot. 
Az egyes fizetési fokozatokban a mostani 

beosztás rendkívül aránytalan, mert a 4100 
tanító közül csupán 387-nek van 1200 K és 
csak 80-nak 1400 K fizetése ; míg ,a többi 
3633 állami tanító csak 1000, illetve 800 K 
fizetést élvez. 

A mostani rendszer mellett az állami taní-
tók számára biztosított öt rendbeli 100— 
100 koronás ötödéves pótlék teljesen szintén 
csak 1918 év őszén válnék esedékessé, az 
állami tanítók tehát csak 25 évi államszolgálat 
után, vagyis 1918 év őszén emelkedhetnének 
láOO K fizetés, 500 K ötödéves pótlék, össze-
sen 1900 K nyugdíjba számítható illetmény 
élvezetébe. 

Az igazgató-tanítók most fizetésükön fölül O o 
100, 200, 300 K nyugdíjba be nem számít-
ható igazgatói tiszteletdíjat élveznek. 

A tanítói lakpénzek sem mindenben egyen-
lők a többi tisztviselők lakpénz illetményeivel. 

Az állami tanítók jelenlegi fizetési rend-
szerével szemben az állami tisztviselők fize-
tését szabályozó új törvényjavaslat az állami 
tanítókra nézve a következő rendelkezéseket 
és előnyöket tartalmazza: 

A törvényjavaslat 5. §-a kimondja, hogy 
az állami tanító személyzet tagjai, tehát az 
állami elemi népiskolai tanítók is, állami 
tisztviselők, de fizetési osztályba nem tartoznak. 

Ezzel megszűnik az állami elemi tanítóknak 
eddigi bizonytalan és semmiféle törvénynyel 
(még a tanítói nyugdíjtörvénynyel sem) szabá-
lyozott helyzete. Az állami tanító, mint állami 
tisztviselő, az ezeket megillető jogok élveze-
tébe lép. 

Ezentúl, a 18. §-ban javasolt intézkedés 
szerint, az állami elemi népiskolákhoz a taní-
tók és tanítónők segédtanítói minőségben 
neveztetnek ki évi 1000 K fizetéssel és a 
mennyiben lakást természetben nem nyerné-
nek, megfelelő lakpénzzel, még pedig az I. 
polgári lakpénz osztályba sorozott helyeken 
600 K, a H. lakpénzosztályban 420 K, a 
I l l-ban 360 K, a IV-ben 300 K és a polgári 
lakpénzosztályba be nem sorozott helyeken 
200 K lakpénzzel. 
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A segédtanítói minőségű kezdőszolgálat 
indokolásául szolgáljon a következő : 

Fontos társadalmi és iskolai érdekek szól-
nak a mellett, hogy az állami elemi iskolák-
nál is, miként a többi népoktatási tanintéze-
teknél történik, a tanító a szolgálatot segéd-
tanítói minőségben kezdje meg. Nincs hazánkban 
talán egyetlen olyan más állás, a melyen a 
tisztviselő azonnal rendes minőségben kezdené 
meg a szolgálatot, sőt alig van kulturállam, 
melvben a tanítói pályán is a tanítónak előbb 
nem mint segédnek kellene működnie. Eddig 
sem volt helyes eljárás, hogy a minden 
gyakorlat nélkül való ifjak az iskolából ki-
kerülve, 19—20 éves korukban azonnal mint 
rendes tanítók egy osztatlan iskola, vagy egy 
osztály élére állíttattak. Ez nemcsak az iskolai 
ügy fejlődésére káros, de sok esetben magukra 
a kezdő fiatalokra is. Különben a segédtanítói 
intézmény és az ezzel összeeső gyakorlati 
tanítás benfoglaltatik már a népoktatási tör-
vényben is (142. és 102. §.) 

Átmeneti intézkedés és a szerzett jogok 
biztosítása czéljából a tövényjavaslat 43. §-a 
akként rendelkezik, hogy a már alkalmazásban 
levő rendes állami tanítók, a kik öt évi állam-
szolgálati idejüket még be nem töltötték, ren-
des tanítói minőségüket megtartják, de csak 
1.000 K fizetésre és megfelelő lakpénzre tart-
hatnak igényt. 

Az állami elemi népiskolai tanítók és tanító-
nők fizetése a törvényjavaslat kiegészítő részét 
képező C. kimutatás "VIII. csoportjában a 
következőkép van megállapítva. 

Az állami iskolánál töltött öt évi szolgálat 
után az állami segédtanító rendes tanítóvá lép 
elő 1400 K fizetéssel. 10 évi szolgálat után 
a fizetés emelkedik 1500 koronára, 15 év 
után 1600 koronára, 20 év után 1700 
koronára, 25 év után 1800 koronára és végül 
30 évi államszolgálat után 2000 koronára. 
Ez a fizetés egyenlő a polgári iskolai rendes 
tanítók alapfizetésével. 

Ezenkívül a törvényjavaslat 12. ij-a szerint 
a teljes 6 osztályú állami elemi népiskoláknak 
igazgatói, az igazgatói működés tartamára, évi 
600 K és a legalább három tanerővel bíró 
elemi iskolák igazgatói évi 400 K fizetés termé-
szetével bíró igazgatói pótlékban részesülnek. 
Az ilyen igazgató-tanítók száma most közel 500. 

A természetbeni lakással nem bíró rendes 
állami tanítók is a fennebb már részletezett 
lakpénzben részesülnek. 

A most alkalmazásban levő 4084 állami 
tanító és tanítónő fizetése e törvényjavaslat 
alapján a következőképen lenne rendezve: 

Öt évnél kevesebb időt tölt állami szolgá-
latban 1869 tanító, ezek fizetése 1000 K ; 

5—10 évig szolgál 1305 tanító, ezek fizetése 
1400 K ; 10 — 15 évig szolgál 235 tanító, 
fizetésük 1500 K ; 15—20 évig szolgál 409 
tanító, fizetésük 1600 K ; 20—25 évig szol-
gál 161 tanító, fizetésük 1700 K ; 25—30 
évig szolgál 99 tanító, fizetésük 1800 K ; 
30 évnél több szolgálata van 6 tanítónak, 
ezek fizetése 2000 K. 

E fizetési fokozatokba való beosztás, vala-
mint a 43. §-ban javasolt átmeneti intézkadés 
többköltsége 1,011.843 K, az igazgatói pót-
lékok többköltsége 121.680 K, a lakpénzek 
többköltsége 49.460 K ; a törvény életbelépte 
tehát 1,182.983 K többköltséget okoz. 

A fizetési fokozatok létszámának fennebbi 
aránya még kedvezőbbé fog alakulni a törvény 
43. §-ában foglalt ama rendelkezés következ-
tében, hogy az állami tanítók közül mindazok, 
a kik még öt évi államszolgálattal nem birnak 
ugyan, de a mostani, nyugdíjba beszámítható 
javadalmazásuk az 1200 koronát meghaladja, 
azonnal a rendes tanítói 1400 K fizetési foko-
zatba, továbbá minda7ok, a kiknek mostani 
illetményük az 1400 koronát meghaladja, 
azonnal a legközelebbi magasabb fizetési fokoza-
tokba jutnak be. 

Ügy a fentebbi, mint a törvény 15. és 16. 
§-aiban foglalt rendelkezés az állami elemi 
népiskolai tanítóknak a más jellegű iskoláknál 
eltöltött szolgálataik méltányos beszámítását 
lehetővé teszi és biztosítja. 

Az állami elemi népiskolai tanítók és tanító-
nők fizetésének ilyetén rendezése a mostani 
javadalmazáshoz viszonyítva jelentékeny javulást 
mutat, és tekintettel mindazokra a viszonyokra, 
a melyekre e rendezésnél figyelemmel kellett 
lenni, ennél kedvezőbbet nem lehetett javaslatba 
hozni. 

Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, 
hogy az állami tanítók túlnyomó nagy része 
kisközségekben van alkalmazva, a hol a meg-
élhetési viszonyok nem kedvezőtlenek. Rá kell 
mutatni, hogy még a lelkészek is a congrua-
törvény alapján csak 1200, illetőleg 1600 
koronáig részesülnek fizetéskiegészítésben. A 
kisközségekben alkalmazott családos tanítók 
helyzete javult a fokozatos fizetésemelkedés, 
de főleg azáltal, hogy az állam egy szolgálati 
ágban működő tisztviselők felől sem gondos-
kodott olyan méltányosan, mint éppen a családos 
tanítókról, a kiknek gyermekei számára Buda-
pesten és Kolozsvárott egy millió korona költség-
gel internátust állított és még két más városban 
a tanítói internátust jelentékenyen segélyezi. 
Különben az is elvként van kimondva, hogy 
a városhelyekre történő áthelyezéseknél első 
sorban a családos tanítókra van tekintet. 

Az a sokszor hangoztatott sérelem, hogy 
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t. i. kevesebb lesz a tanítók kezdő fizetése, 
mint a XI. fizetési osztályba sorozott állami 
tisztviselőké, jelesen az írnokoké, meg nem 
állhat azért, mert eltekintve attól, hogy a 
tanítói állás különleges volta a más szolgálati 
ágakban működő tisztviselők viszonyaival az 
egységes összehasonlítást megnehezíti, az a 
föltevés merőben téves, hogy bármelyik szol-
gálati ágban, eltekintve egyes kivételektől, az 
illető egyszerre rendes állami tisztviselővé 
neveztetnék ki. 

A legtöbb esetben több évi gyakornokos-
kodás után jön a kinevezés. Az írnokokkal 
való összehasonlítás pedig egyáltalán tarthatatlan, 
mert hiszen az irnok sokszor 8—10 évi díj-
nokoskodás után jut be a XI. fizetési osztály 
legalsó fokozatába, s az egész éven át görnyed 
a lelket ölő munka súlya alatt, mig a tanító 
az alábbi tervezet szerint már 19—20 éves 
korában 1000 K fizetéssel és megfelelő lak-
pénzzel nyugdíjra jogosult minőségben segéd-
tanítóvá kineveztetik s 24—25 éves korában 
1400 K fizetéssel rendes tanítóvá lép elő, azután 
fizetése emelkedik 2000 koronáig, illetve az 
igazgató-tanítóé 2600 koronáig, vagyis annyi 
fizetésbe jut, mint a mennyit a X. fizetési 
osztály 3-ik, illetőleg a IX. fizetési osztály 3 ik 
fokozatába sorozott állami tisztviselők élveznek. 
Ezzel eléri az állami elemi tanító, a polgári 
iskolai rendes tanító kezdő fizetését és az 
állami elemi igazgató-tanító a középiskolai 
rendes tanár kezdő fizetését. Ezenkívül a törekvő, 
müveit és képzett tanító előtt a minősítési 
törvény utat nyit egész a tanfelügyelői állásig, 
mig az Írnokoknál ilyen anyagi és társadalmi 
előnyökről szólani sem lehet. 

A tanítói fizetések rendezésénél nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az 
országos tanítói nyugdíjintézet a régi mathema-
tikai mérleg keretéből kinővén, az alap jövedel-
meinek fokozásánál az államra az eddigiaél 
sokkal nagyobb teher fog háramlani. 

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
a népiskolai tanítók közül tizennyolez ezernél 
több hitfelekezeti iskoláknál működik, s hogy 
ezeknek jelentékeny része csupán 800 K alap-
fizetésselvan ellátva, de ezt is csakúgy érhették 
el, hogy az állam immár 7355 hitfelekezeti 
tanító fizetésének kiegészítésére nyújt állam-
segélyt, s hogy erre a czélra, valamint a kor-
pótlékokra az állam már 2,440.000 koronát 
fordít. 

A községi népiskoláknál alkalmazott tanítók 
helyzete hasonló. 

Mindezek a körülmények a m intenek, hogy 
az állami és a más jellegű tanítók javadalma-
zása között áthidalhatatlan űr ne támasztassék. 

IX. csoport. A kisdedóvásról szóló 1891. évi 

XV. törvényczikk az állami kisdedóvónők fize-
tésének minimumát lakáson kívül 600, a tíz-
ezernél több lakossal bíró városokban 800 koro-
nában állapítja meg. Az 1903. évi állami költség-
vetésben összesen 400 kisdedóvónői állás van 
fölvéve, s ezek közül 390 állás 800 K és 10 
állás 1000 K fizetéssel, ezenkívül az állami 
tanítókéhoz hasonlóan megfelelő ötödéves pót-
lékkal van előirányozva. 

A jelen törvényjavaslat kiegészítő részét 
képező C. kimutatás IX. csoportjában az állami 
kisdedóvónők alapfizetése 900 koronával van 
megállapítva, a mely fizetés 30 évi szolgálat 
után 1500 koronáig emelkedik. Ezenkívül a 
természetben lakást nem élvező kisdedóvónők 
az állami tanítókéval teljesen egyenlő lakpénzt 
nyernek. 

Az 59. §-hoz. „A törvény hatálybaléptének 
ideje tekintetében tisztelettel megjegyzem, hogy 
egyelőre más javaslatot nem tehetek, mint azt, 
hogy ez az idő a tárgy természetének meg-
felelően, valamely hónap első napjával lenne 
megállapítandó. 

Az 1902-re szóló állami költségvetésben az 
állami tisztviselők, altisztek és szolgák illet-
ményeinek fokozatos szabályozására 3,000.000 K 
hitelt engedélyezett a törvényhozás. Az emlí-
tett állami költségvetés előterjesztése alkalmá-
ból ugyanis az volt a szándék, hogy az illet-
mény-szabályozásra vonatkozó javaslat még az 
1902-iki év utolsó hónapjainak valamelyikén 
törvényerőre emelkedjék. Első sorban a javaslat 
előkészítésére vonatkozó tárgyalások elhúzódása 
ennek a szándéknak megvalósítását lehetetlenné 
tette. Hogy ebből a körülményből az állami 
alkalmazottak érdekeire káros következmények 
ne keletkezhessenek, a kormány a részletes 
tárgyalás során, ha biztosítottnak fogja látni 
azt, hogy a javaslat 1903 márczius végéig 
törvényerőre emelkedik, abba oly intézkedés 
fölvételét szándékozik javaslatba hozni, a mely 
szerint az illetményjavítás úgy fog jelentkezni, 
mintha az már 1902 november 1-én hatályba 
lépett volna. Az 1902-iki föl nem használt 
hitel erre az intézkedésre a fedezetet megadja, 
föltéve, hogy a tisztelettel előterjesztett javaslat 
az 1902. évi pótkezelési negyed végéig törvény-
erőre emelkedik." 

A közoktatási ministerium népok-
tatási ügyosztályában az összes állami 
elemi népiskolai tanítók és tanítónők 
valamint kisded óvónők fizetésrendezé-
sére vonatkozó egyénenkénti mun-
kálat az új törvényjavaslat rendel-
kezései szerint már készen van. Az 
indokolásban részletezve van, hogy 
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a 4100 állami tanító hogyan fog a 
törvény életbeléptekor a fizetési foko-
zatokba sorakozni. E szerint összesen 
2323 állami tanítónak, vagyis a lét-
szám 56.61 %-nak lesz 1400 korona 
vagy ennél több fizetése, míg 1781-nek, 
vagyis a létszám 43.39 % - n a k 1000 
korona lesz a fizetése. Ez az arány 
egy-két év múlva, vagyis az állami 
szolgálati idő előhaladtával termé-
szetesen jóval kedvezőbb lesz. Megje-
gyezzük, hogy a kik most 1000 koronán 
fölül bezárólag 1200-ig évötödös pótlék, 
avagy más czímen nyugdíjba számítható 
illetményt élveznek, ezen, az 1000 
koronán fölül élvezett illetményeiket 
ezután is megtartják. A kiknek mostani 
illetménye az 1200 koronát meghaladja, 
ámbár még öt év óta nincsenek is 
államszolgálatban, azok a törvény 42. §-a 
alapján azonnal az 1400 koronás fize-
tésbe, és ha mostani illetményük az 
1400 koronát meghaladja, azok mindjárt 
a legközelebbi magasabb fizetésbe lép-
nek elő. 

Összesen 3084 állami tanító, tanítónő 
nyer a törvény életbeléptekor, mint emlí-
tettük összesen 1,177.835 korona illetmény-
emélést. Még pedig 100 koronán alul 
való összeggel emelkedik az illetménye 
235 tanítónak; 100 — 200 koronáig 
758-nak; 201 —300-ig 628-nak; 301 — 
400-ig 401-nek; 401 —500-ig 661-nek; 
501—600-ig 207-nek; 601 —700-ig 
64-nek; 701—800-ig 83-nak; 801 — 
900-ig 27-nek; 901 —1000-ig 16-nak 
és végre 1001 koronán fölül kap több 
illetményt 4 állami tanító. 

A népoktatási ügyosztály akként 
készíti elő a fizetésrendezésre vonat-
kozó munkálatot, hogy a mely napon 
szentesítve lesz a törvény, a 3084 állami 
tanító részére az utalvány rendelet expe-
diálva lesz. 

Ugyanígy van előkészítve a gazdasági 
ismétlő-iskolai szaktanítók és az állami 
kisdedóvónők fizetésrendezése. 

e€>f O 

RENDKÍVÜLI K DÁS. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves t u d o m á s u l . Ismételten kijelentjük, 

hogy névtelen levelekre nem válaszunk. A ki 
tőlünk szivességet kér, mutassa be magát 
nekünk. Indiskrécziót mi nem követünk el : 
attól senki sem tarthat. — M. K. A tanító 
köteles rendkívüli esetekben tanítótársa helyett 
is tanítani rövidebb ideig. Viszont az iskola-
fentartó köteles gondoskodni, hogy a meg-
ürült tanítói állás 1—2 hónapon túl ne ma-
radjon üresedésben. Néha a helyi körülmények-
nél fogva nem lehet másként intézkedni s 
s azért a másik tanítót bizzák meg a tanító 
nélkül való osztály vezetésével. Attól azonban 
2 hónapon túl nem szoktak ilyen munkát 
ingyen követelni, sőt néhol egyáltalában nem 
követelnek ingyen munkát ilyen helyettesíté-
seknél, hanem az iskolafentartó vagy gondos-
kodik a helyettes tanító méltányos díjazásáról, 
vagy az üresedésben levő tanítói állomás jöve-
delmét fordítja e czélra. Ebben az ügyben 
többre lehet jutni szép szóval és méltányos-
sággal, mint erőltetéssel vagy fenyegetéssel. 
— Fi J . V. 1. Állami segélyért folyamodhat-
nak felekezeti iskolájuk fentartásáért, ha ki 
tudják mutatni, hogy rászorultak; s ha az 
iskolájuk a törvényes követelményeknek meg-
felel, bizonyára kapni is fognak. Ha már 
egy ízben elutasították, az elutasítás felől a 
kir. tanfelügyelőségnél szerezhetnek tudomást. 
2. Számtalanszor szóltunk már arról a „Nép-
tanítók Lapjában", hogy az iskoláját feloszlató 
község nem eresztheti szélnek tanítóját üres 
kézzel. Lapunkban számos esetben volt róla 
szó izraelita iskolaszék ügyében is. 3. A köz-
oktatási kormány — miként a hivatalos 
kinevezésekből látható, — számtalanszor nevez 
ki felekezeti iskoláknál működött tanítót 
állami iskolákhoz. Folyamodó van elég, tehát 
ön sem számíthat rá biztosan, hogy kérelmét 
teljesítik. Saját belátásától függ, hogy meg-
próbálja-e vagy nem? — T. I m r e . 1. Ha 
becsületében megsértette az illető apa — 
keressen a bíróságnál elégtételt. Ha azonban 
csak gorombáskodott, akkor panaszolja el a 
dolgot az iskolaszéki elnöknek, hogy békés 
úton figyelmeztesse az illetőt az iskolai helyi-
ség hánt való nagyobb tiszteletre. 2. A kér-
déses vállalatra vonatkozó tudósítása alapján 
informáltatni fogjuk magunkat. 

Tarta lom : Fizetés-rendezés. — Tanítók Tanács-
adója. 

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

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Budapest, 1903. Nyomtatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megje len ik e l ap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
mtéze t , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in t éze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r á n t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t an fe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b i zony í tványnya l együ t t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az uto lsó pos ta vi lágosan k i í randó . 

E lőf ize tés i nr : Egy évre 10 korona , fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre kü ldendő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed r é szé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

JKéziratolcat nem ad.-u.nlc vissza. 

r 

Uj állami népiskolák. 
(II.) A képviselőház 1898. évi február 

hó 15.-i ülésén Wlassics minister kifej-
tette, hogy a közel jövőben, lehetőleg 
öt év alatt, egyezer új állami népiskola 
fölállítását, összesen 1500 tanítói állással 
tar t ja szükségesnek; kijelentette a mi-
nister, hogy ezen iskolák elhelyezésénél 
első sorban figyelemmel lesz azon 
községekre, a melyekben a magyar 
elem kisebbségben van s ezek számára 
nincs a községben magyar tannyelvű 
jó népiskola; azután azon községekre, a 
melyekben a más nyelvüekkel szemben 
a magyar elem van többségben és ezen 
magyar többségnek nincs jó népiskolája. 

Ezzel a rendezéssel párhuzamosan 
gondosan figyelembe veszi a minister 
azon tiszta magyar lakosságú közsé-
geket, a melyek önerejükből, kedve-
zőtlen anyagi helyzetük miatt nem 
képesek virágzó népiskolákat biztosítani. 
Végre figyelemmel lesz a minister az 
új állami iskolák elhelyezésénél ama 
tisztán nemzetiségi községekre is, a 
melyek maguk kérik az állami iskolát. 

Ennek a közhelyesléssel fogadott 
párhuzamos kultúrpolitikának szem előtt 
tartásával indult meg az új állami 
iskolák szervezése az 1898. évbeu s 
immár a lefolyt öt év alatt az akkor 
tervbevett szervezések legnagyobb része 
befejezést nyert. 

Mielőtt az 1903. évre szervezett ú j 
állami iskolák sorozatát alább részle-
tesen közölnők, előbb összesítve kimu-
tatjuk, hogy a lefolyt öt év alatt 
tényleg hány új állami népiskola és 
ezekben összesen hány új tanítói állo-
más rendszeresítetett . 

Az 1898. évben összesen 134, még 
pedig 57 tiszta magyar és 77 vegyes 
és tiszta nemzetiségi községben szervez-
tetet t összesen 161 állami iskola s 
ezekben rendszeresíttetett 411 tanítói 
állás. Az 1899. évben 113, ezek 
között 40 magyar, 73 vegyes lakos-
ságú községben, 136 állami iskola 339 
tanítói állással szerveztetett. Az 1900. 
évben 148, ezek között 46 magyar, 
102 vegyes lakosságú községben szervez-
te te t t 178 állami iskola, összesen 354 
tanítói állással. Az 1901. évben 85, 
ezek között 10 magyar és 75 vegyes 
lakosságú községben, összesen 105 állami 
iskola szerveztetett 245 tanítói állással. 
Végre 1902. évben 98 községben, a 
melyek közül magyar 28 és vegyes 
lakosságú 70 község, összesen 144 állami 
iskola szerveztetett, 256 tanítói állással. 

A lefolyt öt év alatt tehát összesen 
578 községben szerveztetett állami 
iskola, a melyek közül 181 tiszta ma-
gyar, 397 pedig vegyes, illetőleg tiszta 
nemzetiségi község. A községek közül 
90-ben egyáltalán nem volt semmiféle 
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iskola. Szerveztetett ezen községekben 
összesen 724 állami iskola összesen 
1605 tanítói állással. 

Wlassics minister az ezer népisko-
lának öt év alatt leendő fölállítását 
úgy tervezte, hogy abból minden évben 
200 iskola lesz fölállítandó 300 tanítói 
állással, vagyis 100 iskola egy-egy és 
100 iskola két-két tanítói állással. 
Erre a czélra évenkint 480.000 korona 
irányoztatott elő. 

Ámde a szervezések rendjén ezt az 
előzetes tervet az iskolák száma tekin-
tetében nem lehetett megtartani, mert 
öt év ala t t mindössze csak 288 egy-
tanítós, osztatlan állami iskola szervez-
tetett, ellenben a többi 436 iskola, 
mert igen sok népes község egész 
oktatásügye vétetett állami kezelésbe 
(p. o. Szolnok, Bártfa, Eger, Kaposvár, 
Pancsova, Nagy-Kanizsa, Magyar-Pécska, 
Szatmár, Nagy-Enyed, Makó stb.) ezek-
ben az állami iskolákban természetesen 
annyi tanítói állást kellett szervezni, 
a mennyi a tankötelesek törvényszerű 
oktatására szükséges volt. 

Innét van, hogy öt év alatt az új 
állami iskolák száma nem érte ugyan 
el az ezeret, ellenben a kezdetben 1500 
számban tervezett tanítói állások száma 
az öt év alatt 1605-re emelkedett 

Az 1902. évi szervezések közül kü-
lönös figyelemreméltó a székesfőváros 
környékén, főleg a pomázi járás nem 
magyar lakosságú községeiben szerve-
zendő állami iskolák, a melyekkel egy-
idejűleg magyar kisdedóvó-intézetek is 
lesznek fölállítva. Az északkeleti várme-
gyékben a földmívelési minister által 
megindított ú. n. hegyvidéki akczió 
kultúrális támogatása czéljából két év 
előtt Máramarosban, a mult évben 
Beregben, most pedig Ungban szervez-
tetnek nagyobb számban állami iskolák. 
A Tisza-Maros szögében, különösen 
Torontálban ismét nagyobb számban 
nyílnak meg állami iskolák. Az Alföldön 
kiváló jelentőséggel bír a makói és a 
hódmezővásárhelyi tanyai iskolák álla-
mosítása. 

Az 1902/3. évi államosítások részletes 
kimutatását az alábbiakban közöljük: 

a •ö A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

o 

- --o 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

10 
11 
12 

13 
14 

Abauj-Toriiavárm. 
Csenyéte 
Bodva-Vendégi . . 
Szilvás-Apáti . . . 
Füzér 
Bátyolcz 
Alsó-Meczenzéf . . 

Alsó-Fehérvárm. 
Nagy-Enyed .* . . 

Aradvárm. 
Baja 
Pankota . . . 
Berzova . . . 

Barsvárm. 
Kalacsna . . . 
Nagy-Keresnye 

igen vegyes 1 
• r> 1 

igen « 1 
n » 2 
» 55 1 

flu 4 
» leány 3 

igen fiu 7 
n leány 7 

igen vegyes 1 
7) n 2 
» » 1 

igen vegyes 1 
» » 1 

igen 
n I 

40(10 K ál lam-
segély m e l l e t t 
igen 

igen 
6000 K al lam 
segély m e l l e t t 

igen 
» 

50 

100 
60 

3000 

1500 

1903 IX/1. F,v. re f . isk. á l lamosí tása . 

Iskolátlan 1902 IX/1. 
Iskolátlan 1903 IX/1. 

1903 IX/ l . E . ka th . isk. államosítása. 
1903 IX/1. Ág. ev. isk. ál lamosítása. 
1903 IX/1. Róm. kath. iskola 

államosítása. 

1903 IX/1. Községi leány-
iskola államosítása. 

1903 IX/1. A román község kér i . 

1903 IX/1. 

1903 IX/1. 
Iskolátlan 1903 IX/1. 
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A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

S <" 

f i 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

Beregvárm. 
15 I.eány falva 
16 Barkaszó . 

Csomonya 
Kis-Almás 

Békésvárin. 
19 Kőrös-Tarosa . . 

Biharvárm. 
20 ' Marcziháza . . • 
21 j Élesd . . . . . 
22 „ 

igen 

igen 

igen 

26 

32 

33 

40 

43 

Csanád várni. 
Makó 

n 
Mező-Kovácsháza . 

Esztergomvárm. 
Tokodi-gyártelep . 

Fehérvárai. 
Csabdi 
Ráczalmás . . . . 

Doboz 

Fogarasvárm. 
Sárkány 

Györvárm. 
Böny-Rétalap . . . . 

Hajdúvárm. 
Ilajdu-Dorog . . . . 

n n . . . . 
J.-íí .-K.-Szolnokvár m. 
Nagykürü 

igen 

igen 

igen 

Kiskiikiillövárm. 
Balavásár . . . . 
Alsó-Bajom . . . . 

Komáromvárm. 
Izsap 

Maros-Tordavárm. 
Szábéd 
Moson 

igen 

Mosonvárm. 
Bánfalu . . . . 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 

vegyes 

vegyes 
flu 

leány 

flu 
leány 

vegyes 

vegyes 

vegyes 
fiu 

leány 
t. v. 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

fiu 

igen 

igen 

Zsilinszky E. 
birtokos 5 évre 
igen 

igen 

Kurzveil D. 
üveggyáros 

Államilag segélyezett községi iskola. 
1903 IX/1. 

I 1903 IX/1. 
Hegyvidéki actio. 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 

200 

22.000 

igen 

igen 

igen 

igen » 

igen » 

igen 

igen 
A kincstár 

épit 

igen j . 

500 

80 

457 

1700 

1903 IX/1. 

Községi iskola államosítása 
1903 IX/1. 

Kincstári telep. 1903 IX/1. 

1902 X/15. 

Ev. ref. isk. államosítása. 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 

Közs. isk. államosítása. 1903 IX/1 

1903 IX/1. 

R. kath. iskola államosítása 1903 IX/1. 

Községi iskola államosítása 
1903 IX/1. 

Államilag segélyezett községi 
iskola államosítása 1903 IX/1. 

Ev. ref . isk. államosítása 1903 IX/1. 
1903 IX/1. 

Ev. re f . isk. államosítása 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 
Iskolátlan 1903 IX/1. 

1903 1X1/ 
7* 
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A község neve 

I 
44 Bánfalu 
45 Valla . 
46 Sásony 
47 Barátfalu 
48 
49 Pomogy 

Nógrád várni. 
50 Mátra-Yerebély . 

jVyitravárm. 
51 Ivánba 
52 Kis-Mány . . . 

P.-P.-S.-Kiskun várni. 
53 Budakesz 
54 
55 Szt-Endre-Izbég . 
56 Budafok . . . . 
57 Pilis-Csaba . . . 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Budakalász . . 
n • • 

Békás-Megyer 

Piíis-Szt-Kereszt . . 
64 Solymár 
65 ! „ 
66 Duna-Bogdány . . . 
67 „ . . . n n . . . 
68 Budapest gyűjtőfogház 

Pozsonyvárm. 
69 Báesfa 

Sárosvárm. 
70 Bártfa-Mihalyó . 

Szabolcsvárm 
N.-Halász (telek tanya) 

Szeben várni. 
Szelistye . . . . 

Szilágyvárm. 
Lompért 

71 

72 

Szilágy-Bagos . . . 

Szolnok-Dobokavárm. 
75 Árpástó 
76 Lemény 

Temesvárin. 
Utvin 77 

Torda-Aranyosvárm. 
78 Mező-Szakái . . . , 

A lakosság 
anyanyelve 

magyar 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

Az 
iskola 
neme 

leány 
vegyes » 

flu 
leány 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

flu 
leány 

vegyes 
flu 
» 

leány 
flu 

leány 
fiu 

leány 
flu 
V 

leány 
flu 

leány 
vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyts 

§ 1 
-N « 3 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

igen 

igen 

A kincstár 
épit 

igen 

igen 

Bérlet 
igen 

utján 

igen 

igen 

A kincstár 
bérlet ut ján 

igen 

igen 

igen 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

korona 

1700 
900 

1700 
1700 

1220 

200 

200 

60 

100 
20 

A megnyitás ideje 

1903 IX 1. 

Államilag segélyezett községi iskola 
1903 IX/1. 

1903 IX/1. 

Bőm. kath. iskola álla-
mosítása 1902 IX, 1. 

1902 IX/1. 
Kóm. kath. isk. államosítása 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 

1902 XI 1. 

Községi iskola államosítása 1901 IX/1. 

Iskolátlan telep 1903 IX 1. 

Iskolátlan 1903 IX/1. 

1902 IX 1. 

Ev. ref. iskola államosítása 
1903 IX 1. 

Gör. kel. isk. tar thatat lan 1903 IX/1. 
1903 IX 1. 

1903 IX/1. 

1903 IX 1. 
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A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

vQ ^ 
-+J tSJ vÜ OQ 
Sjs 

d 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
hozzá-
járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

79 Magyar-Léta . . 

Torontálvárm. 
Kis-Oroszi 80 

8! 
82 Borcsa . . 
83 Bobda . . 
84 Topolya . 
85 Tamásfalva 
86 Szerb-Nagy-Szt-Miklós 

n D r> 7) 
88 Török-Becse-Nagyrét 

Trencsén várni. 
89 Podviszoka . . . . 
90 Olesna 
91 • Szvinna 

Turóczvárm. 
92 Suttó 
93 Felső-Stubnya . 
941 
• 1 » n 
95 Kostyán . . . . 

Udvarhely várni. 
9G Bariiócz . . . . , 
97, Homoród-Szt-Pál . 
98 Agyagfalva . . . , 

Ungvárm. 
99 Lyuta 

100 Alsó-Domonya . , 
1011 Yoloszánka . . . . 
102 Neviczke 
103 Turja-Polena . . . 
104 Hegy fark . . . . 
105 Sztavna 
106 Ráké 
107; Osornoholova . . . 
108 Záricsó 
109 Uzsók 
110 Kis-Zalacska . . . 
111 Győröcske . . . 

Zalavárm. 
112 Szt-László 
113 Drávaegyháza . . . 

Zemplénvárm. 
114 Bodrogvecsés és Kis-

! újlak 
115 Zámutő 

116 

117 

Zólyomvárm. 
Bikás 

Csongrádvárm. 
Hódmezővásárhely 
tanyai iskolák . . 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 1 

igen fia 3 
» leány 3 
n vegyes 2 
33 r> 1 
33 33 3 

igen vegyes 3 
« fiu 2 
5? leány 2 
33 vegyes 1 

igen vegyes 2 
» 33 3 
n n 2 

igen vegyes 1 
» fiu 3 
» leány 2 
« vegyes 1 

vegyes 2 
» 2 
» 2 

3 vegyes 
igen iskola 4 

» vegyes 1 
» 33 1 
» 33 1 
» » 1 
37 33 1 
33 33 1 
33 33 1 
33 33 1 
33 2 
33 33 1 
33 53 1 
• t. 33 1 

vegyes 1 
igen n 2 

vegyes 1 
igen 33 2 

igen vegyes 1 

26 ve-
gyes ta-

26 • nyai isk. 26 

igen 

igen 

igen 

5000 K állam 
segélylyel 

V œ 
f £ 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

2000 

'2OO 

1 0 . 6 0 0 

Ev. ref. isk. államosítása 1903 IX/1. 

Telepes közs., áll. segély, közs 
t isk. államosítása 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 
Róm. katli. isk. államosítása 1903 IX/1. 
Államilag segélyezett községi iskola 

államosítás 1903 IX/1. 
Bóm. kath. isk. államosítása 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 

Államilag segélyezett községi iskola 
államosítása 1903 IX/1. 

1903 IX/1. 
1902 IX/1. 

Iskolátlan 1903 IX/1. 
Áll. segélyezett községi iskola 

államosítása 1903 IX 1. 
Ág. ev. iskola szünetel 1903 IX/1. 

Ev. ref. iskola államosítása 1903 IX/1. 
Községi iskola államosítása 1903 IX/1. 
Államilag segélyezett községi iskola 

államosítása 1903 IX/1. 

Az isk. 1902 IX 1. nyilt meg. 

Hegyvidéki actió 

1903 IX/1. 

1903 IX, 1. 

Iskolátlan 1903 IX/1. 

Vasgyári telep 1902 IX 1. 

1903 IX/1. 
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Az 1902. évben 98 községben szervez-
tetet t állami elemi iskola, ezek közül: 
a) tiszta magyar lakosságú 28 község; 
b) vegyes és részben tiszta nemzetiségű 
70község; c) eddig iskolával (tanítással) 
nem bírt 9 község; d) a községek közül 
1 telepes község, 1 kincstári telep, 
1 vasgyári telep; e) szerveztetett ezen 
községekben összesen 144 iskola még 
pedig: 20 fiú, 18 leány és 106 vegyes 
iskola, ez utóbbiak 70 egytanítós osz-
tatlan népiskola ; f ) rendszeresíttetett 
ezen iskoláknál 256 tanítói (tanítónői) 
állás; g) a 144 iskola közül 130-nak 
törvényszerű elhelyezését az illető köz-
ségek biztosították, 14 iskolát a kincstár 
építtet; 3 községnek államsegélyt enge-
délyez; h) az államosított iskolák közül 
9 államsegélyes községi, 17 felekezeti 
iskola volt; i) a 144 állami elemi iskola 
közül tényleg megnyílt 1902. évben 10, 
az 1903. év folyamán 134 nyílik meg. 
Az állami elemi iskolák föntartásához 
a községek vagy más testületek által 
biztosított hozzájárulások évi összege: 
50.247 koronát tesz ki. 

A herczegprimás körlevele. 
A kath. egyház főpásztorai egymásután 

adják ki körleveleiket a magyar nyelvnek minél 
szélesebb körben való terjesztésére. Hazafiúi 
érzelmüket a kormányzatuk alatt működő lel-
készi és tanítói karral egyetemlegesen meg-
osztván, nemzeti törekvésük oda irányul, hogy 
a magyar nemzeti művelődés első szegletköve 
a magyar nyelvnek az összes iskolákban és 
ezeknek nyomán a templomokban való teljes 
meghonosítása legyen. 

Nagy és dicső, de nem kevésbbé nehéz 
föladat ott, hol az anya emlőin szivott anya-
nyelvhez való ragaszkodás szolgáltat termé-
szetes gátat az átalakulás gyorsabb keresztül-
vitelére. 

A hű odaadás, a szorgos munkásság, a 
lelkesedés azonban kitartással és kellő tapin-
tattal idővel mégis csak megérleli a gyümölcsöt, 
mely ma már az iskolák falain belül feslő 
bimbóvá fejlődött. 

Lesz idő, talán nem is olyan sokára, mikor 
Magyarországban a különféle nyelvi válasz-
falak leomlanak a nemzet polgárai között és 
a zengzetes magyar nyelvnek a családba, a. 
társalgásba, a templomba való bevonulása 
mindenütt befejezett dolog leend. 

És ha majd befejezett dolog leend, úgy lesz 
érzelmeiben, tetteiben és akaratában egységes 
nyelvében élő nagy nemzet. 

A nagy eszmének egyik úttörője a bibornok 
herczegprimás, ki a főegyházmegyéje kerüle-
téhez tartozó összes ker. alesperes-tanfelügye-
lőihez az alábbi körrendeletet intézte : 

„Hazai nyelvünk terjesztésének nagy jelentő-
ségét — azt hiszem — nem szükséges bőveb-
ben bizonyítanom. Azok között a fontos 
tényezők között, a melyek a nemzeti erő és 
nagyság előmozdításában hathatósan működnek 
közre, zengzetes nyelvünk általános elterjedése 
kétségkívül a legelőkelőbb helyek egyikét 
foglalja el. Azoknak ennélfogva, a kiknek a 
szellemi fejlődés és haladás magasztos munká-
jában osztályrész jutott-, a legkitartóbb ügyeke-
zettel kellene arra törekedniök, hogy hatás-
körükben mindent elkövessenek a magyar nyelv 
ismeretének terjesztésére. 

Megvagyok győződve, hogy e kötelesség 
fontosságát a t. lelkész urak mind mélyen 
érezik. Hiszem, hogy buzgóan igyekeznek 
idevonatkozó föladataiknak eleget tenni. 

Mindazáltal nyomatékos hansulyozással kérem 
Nagyontisztelendősegedet, szíveskedjék odahatni,, 
hogy a kerületében fekvő vegyes ajkú köz-
ségek iskoláiban a hittani tárgyak lehetőleg 
magyar nyélven adassanak élő és ily módon 
előkészíttessék a talaj arra, hogy minél előbb 
a szentbeszédeket is mindenütt magyar nyelven 
lehessen megtartani. 

A mennyiben pedig nem értenék még a 
gyermekek annyira a magyar nyelvet, hogy a 
hittani tárgyak magyarázatát e nyelven jól 
fölfognák, ne kíméljék a t. lelkész urak a 
fáradságot és a német vagy tót nyelvű magya-
rázat kapcsán adják elő magyar nyelven is a 
hittani tárgyakat. Kellő igyekezet mellett 
rövid időn belül képesek lesznek a tanulók a 
tisztán magyar nyelvű előadásokat is ered-
ménynyel hallgatni. 
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Ne riadjanak vissza a t. lelkész urak a netán 
fölmerülő nehézségektől. Meg fog valósulni e 
téren is a régi szó: „Labor omnia vincit!" 

Hiszem erősen, hogy a t. lelkész urak 
hazafias érzülete fölül fog emelkedni az aka~ 
dályokon és lelkesíteni fogja arra a munkára, 
a melyet a haza eg} ik igen fontos érdekének 
előmozdítására kell végezniök. 

Kérem Nagyontisztelendőségedet, szíves-
kedjék ezeket az illető lelkész urakkal közölni 
és iskolalátogatásai alkalmával különös gondot 
fordítani a magyar nyelven eszközlendö hit-
tanítás eredményeire. " 

A fenséges ügytől áthatott körlevélnek nagy 
jelentőségét bővebben értelmezni nem kell. 

Rövid, de velős, érzelemdús és nemzeti 
kötelességekre buzdító. 

(Esztergom.) Bertalan Vincze. 

Tanítók a Immanizmns szol-
gálatában. 

A kolozsvári kartársak b. e. dr. Jenei Viktor 
egyetemi tanár indítványára és vezetése mel-
let még a nyolczvanas évek elején megalapí-
tották a „Rongyos-Egylet "-et, melynek czélja : 
a szegénysorsú iskolás gyermekek fölruházása. 
Fölkeresték a jobbmódú családokat, elkérték 
a kinőtt ruhákat s odaadták más, kisebb, de 
szegény gyermeknek, ki így meleg ruhával 
ellátva, akadalytalanul járhatott az iskolába. 

Ez az egylet pár év alatt oly népszerűségre 
tett szert, hogy a kinőtt ruhákat maguk a 
jobbmódú családok szállították az Egyletbe. 

A bánffy-hunyadi kartársak tisztán jótékony-
czélú előadásokból 2000 koronás alapítványt 
hoztak össze a szegény iskolás gyermekek 
fölsegítésére. 

Köteteket lehetne irni azon tanítókról és 
tanítótestületekről, a kik, illetve, a melyek a 
humanizmust egész lélekkel, s a mi fő, ered-
ménynyel szolgálták. 

Most csak a csongrádiakról és az újpestiek-
ről emlékezem meg röviden. 

A csongrádiak, emanczipálva magukat a 
hevesi kartársak „határozata" s a Pestvár-
megye házában elhangzott „szónoklatok" hatása 
alul, az idén is megtartották a szegény 
tanulók ingyen-konyhája javára téli mulat-
ságukat, f. évi február hó 1-én. Nehogy 
azonban addig is szükséget lássanak az iskolás 
gyermekek, Blássik Mihály ottani igazgató-
tanító indítványára azt a határozatot hozták, 

hogy a jobbmódú polgárságot adakozásra hív-
ják föl. Ez meg is történt. 

Mint a „Csongrádi Lapok"-ból olvassuk, 48 
óra alatt 320 korona készpénz, 60 kiló búza 
s egy zsák burgonya gyűlt össze. Tervük az 
— s azt eddig kétségkívül meg is valósítot-
ták, — hogy a szegénysorsú tanulók ingyen, a 
messze tanyákról jövő jobbmódú gazdák gyer-
mekei pedig pár fillérért meleg ebédet kapjanak.* 

A jótett önmagában hordja jutalmát, ez 
régi igazság, melyhez hozzáadhatjuk még, hogy 
néha gáncs is érheti. 

Ez utóbbira nézve megemlítjük, hogy az 
újpesti kartársak is mozgalmat indítottak, 
melynek czélja: könyöradományok gyűjtése 
útján fölsegíteni a szükségben szenvedőket. 
Fölhívásukra „Az újpesti szervezett munkás:k 
szövetkezete" nevében az elnök egy nyomta-
tásban is megjelent, hosszú választ írt, mely-
ben visszautasítja a könyöradományokat, mint 
„a felebaráti szeretet eme kétszínű megnyilat-
kozását". 

Sajnáljuk, hogy újpesti kartársaink érző 
szive ily ellenhatással találkozik ; de meg-
nyugtathatja a tudat, hogy jót akartak. 

E tényben megszívlelendő tanulság rejlik. 
Maradjunk meg, mint a kolozsvári, bánffy-
hunyadi és csongrádi kartársak, a mi kis 
világunkban, az iskolában. A mi szerény 
mécsünk épp elég arra, hogy bevilágítsa kis 
birodalmunkat ; de, ha kivisszük a nagyvilágba, 
elvész a fénye; sőt kioltja lángját az élet 
forgataga. 

Legfőbb tanulság pedig mindezekből az, 
hogy a tanítóság, uem hallgatva az álprófé-
tákra, ma is híven őrzi tiszta idealizmusát. 

(Budapest.) Szentgyörgyi Lajos. 

A tanítói oklevél értéke. 
Rendkívül fontos döntést hozott a közigaz-

gatási bíróság 1902 október 15-iki nyilvános 
ülésében 2639/902. sz. a. 

Egyik városban pénztárnokká választottak 
egy tanítói oklevéllel bíró egyént. Ez ellen 
panaszt adtak be a közigazgatási bírósághoz, 
de ez a panasznak helyt nem adott. Indoko-
lásában kifejti, hogy az 1883. é. I. t.-cz. 
18. §-a értelmében a pénztárnoki állásra nem 
kizárólag a főgimnázium vagy főreáltanodai 
tanulmányok bevégzése és érettségi vizsgálat, 
hanem vagylagosan e középisko'ákkal egyen-

* Egy kalap alatt megemlítjük, hogy a csongrádiak 
az idén 20 gazdasági kérdésről tartanak népszerű 
fölolvasást. 
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rendű iskola bevégzése és szabályszerű vizsga-
bizonyítvány is minősít. A pénzügyminister 
1889/1882. sz. és a vallás-és közokt. minister 
37496/1882. sz. rendeletei szerint „a tanító-
képezde elvégzését a főgimnázium vagy főreál-
iskola tanfolyamának befejezésével és az érett-
ségi vizsga letételével legalább is egyenérté-
kűnek kell tekinteni ! " 

E végérvényű határozat tehát kijelenti, hogy 
„tisztviselői minősítés szempontjából" a tanítói 
oklevél egyenlő az érettségivel, s hogy a 
tanítóképző egyenrendű a főgimnáziummal. 

Ezeket az adatokat fel kell használnia a 
Magyarorsz. Tan. Országos Bizottságának annál 
is inkább, mert egyik határozata értelmében 
a tanítói oklevél értékének kérdését napiren-
den kell tartania. S az Orsz. Biz. feladata lesz, 
hogy ezen döntésben foglalt érvelést fölhasz-
nálja a tanító>ág ama régi óhajának meg-
valósítására irányuló mozgalomban, mely majd 
az egyetem kapuit nyitja meg az „érettségi 
vizsga letételével legalább is egyenértékű" 
tanítói oklevél e'őtt. 

(Budapest.) Hajós Mihály. 

A téli szünidő. 
(Hozzászólás.*) 

À kötelességeit átérző tanítónak minden-
esetig kell a fölött gondolkoznia, hogy mily 
módon lehetne a tanítás, az iskoláztatás ered-
ményességét biztosítani s elhárítani az e tekin-
tetben gyakran fölmerülő akadályokat. De azt a 
fölvetett eszmét, hogy legyen egy havi téli s 
egy havi nyári szünidő, nem czélrávezetőnek, 
sőt az iskoláztatás czélja és eredményessége 
szempontjából nagyon is hátrányosnak találom. 

Minden tanító tudja azt, hogy éppen a tél 
derekára eső hónapok azok, melyekben a 
növendékekkel — tanulmány dolgában — 
legnagyobb eredményt lehet elérni, legtöbbet 
lehet elvégezni. Az őszi egy-két hónap eltelik 
a mult évi t tnanyagnak elkerülhetlenül szük-
séges átismételtetésével, kisebb növendékeknél 
a szoktatással s ezen hónapokban, alig, hogy 
megkezdjük folyó évi anyagunk földolgozta-

* Ez az utolsó közlemény, melyet erről a kimerített 
kérdésről egész terjedelmében közlünk. Mivel azonban 
a jelzett határidőig is nagyon sok czikk érkezett be 
hozzánk erről a kérdésről, lapunk egyik közelebbi 
számában ezeket az érdekes, de a lap szűk terjedelme 
miatt szó szerint nem közölhető ezikkeket bő kivonat-
ban fogjuk ismertetni. Szerk. 

tását. És ha tán valaki túlságosan sietni akama 
azzal, hogy rátérjen a folyó év tananyagára s 
kevés gondot fordítana az előző évben lerakott, 
de a szünidőben meglazult alap megszilárdítá-
sára : az sietségével sok kárt okozna növendé-
keinek, nagyon megnehezítené azoknak az 
alapos, a biztos haladást. Az ismétlések, be-
gyakorlások után megkezdjük azután ez évi 
munkánkati Vájjon milyen egészet lehetne 
egy-egy tantárgyból nyujtanunk növendékeink-
nek rövid egy-két hónap alatt, úgy, hogy az 
egész tanév eredményének megkoczkáztatása 
nélkül azoknak egy havi szünidőt adhatnánk ? 

Azt is tudja minden tanító, milyen nehéz 
küzdelmet kell folytatnunk egy-egy hosszabb 
szünidő után, hogy növendékeinket a szünidő 
előtti tudás fokára juttassuk. Mennyit felejt az 
a gyermek még csak néhány napi szünet után 
is! Mily hamar meg tud feledkezni az iskolai 
rendről ! Most már az eddigi rend szerint egy 
tanévben egyszer végezzük ezt a fáradságos, 
a tanító munkaerejének legnagyobb részét 
igénybe vevő ismételtetési, szoktatási mnnkát 
s ha azt helyesen végeztük, akkor úgy a ma-
gunk, mint növendékeink további munkálko-
dása könnyűvé, élvezetessé vált. A téli szün-
idő után mindezt kezdhetnők újra. 

Eltelnék egy hónap, míg elérhetnők a 
szünidő előtti állapotot. De hát valahogy csak 
elvergődünk odáig ; igen, csakhogy akkorára 
ránk is tavaszodik. A tavasz pedig az ő enyhe 
szellőivel gyorsabb vérkeringést idéz elő 
növendékeinknél is. Kifelé vonzza őket a ter-
mészet ébredése. A könyvnél, a tanulásra 
gondolásnál sokkalta kellemesebb nekik játszó-
társakat keresni, a rendelkezésökre álló szabad 
időt künn a természetben játékkal tölteni. 
Alig értünk még oda, hogy a második félév 
tananyagát kezdjük földolgozni és máris egy 
új akadálylyal kell megküzdenünk : a tavasz 
kihatásával. Igaz ugyan, hogy néhány hét alatt 
elmúlik növendékeinknél ez a tavaszi lázas 
állapot s azután ismét rávezethetők a komoly 
munkálkodásra. Azonban ezzel is vesztettünk 
egy pár hetet. Pedig a félév tananyagának 
elvégzésén kívül hátra van még az egész év 

O O o 
tananyagának tömör egészszé kapcsolása, mert 
a növendékek egy-egy évi iskolába járása csak 
akkor mondható eredményesnek, ha az év 
tananyagából befejezett egészet visznek ki ma-
gukkal akár az életbe, akár a felsőbb osztályba. 

Hogy a nyári melegekben, pl. julius hóban, 
milyen eredménynyel lehetne az iskolában 
tanítani, mikor tanító s tanítvány egyaránt el 
vannak tikkadva ; hogy túlnyomóan a föld-
mívelő osztályból kikerülő növendékeinket 
micsoda drákói szigorral lehetne csak nyári 
hónapban iskolába járásra szorítani és hogy 
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hány szegénysorsú szülőre mily elviselhetetlen 
teherként nehezednék ez az újitás és mekkora 
tömegnél tenné ellenszenvessé, utálttá az iskolát 
magát is: minderről fölöslegesnek találom 
szólani. Hogy télen, néhanapján a didergő 
gyermekek sírva jönnek föl az iskolába s hogy 
legtöbb esetben télen szoktak föllépni a jár-
ványos betegségek: még ez sem lehet indító 
ok a téli hosszabb szünet általános behozására. 

Ugyan melyik hónap is a leghidegebb ? En 
bizony nem tudom, Falb sem tudja, a szegedi 
Meteor sem tudja azt előre megmondani. 
Novembertől márcziusig váltakozva — de 
bizonytalan sorrendben — jönnek a leghide-
gebb hónapok. Hiába lenne hát az az egy 
havi téli szünetadás; a mellett ugyan nagyon 
sokszor Jöhetnének föl fázva, sírva növendé-
keink. Es hát mely növendékeink nem bírják 
elviselni a keményebb hideget ? Bizony, csakis 
a legalsó két osztálybeliek és ezek közül is 
csak azok, a kik vagy szegénységüknél fogva 
nem rendelkeznek az évszaknak megfelelő ruhá-
zattal, vagy a kik szeretnek az utczán elbámész-
kodni, esetleg fölkeresni a csábító jégpályákat. 
És már ezért a néhány síró növendékért, 
a kiken akár az emberbarátok könyörületének 
felköltésével, akár fegyelmi eszközök alkalmazá-
sával, akár egyéb, később kifejtendő enged-
ményadással segíthetünk, nem lenne érdemes 
az összes iskolák, az összes osztályok haladását 
szüneteléssel koczkáztatni. 

E mellett, a mennyire ismeretlen és bizony-
talan előttünk a jövő hónapok időjárása, épp 
oly ismeretlen s előre nem tudható a járványos 
betegségek netáni — soha sem kívánatos — 
megérkezésének ideje is. Hiszen ezek majd 
télen, majd tavaszszal, ismét egyszer nyáron, 
máskor pedig őszszel öltögetik íullánkjaikat 
ártatlan gyermekeink felé. Mi lenne most már 
abból, ha pl. januárt szünetnek rendeznők be 
s ezen hónap szépen leperegne pihenéssel, 
minden baj és veszedelem nélkül, azután 
februárban megkezdvén a tanítást, véletlenül 
járvány lépne föl növendékeink között,? Ügy-e 
ismét kellene szünetelnünk 4 — 6 hétig? Es 
nem fájna-e lelkünk a miatt, hogy miért is 
sza'asztottuk el az előbbeni, kedvező hónapot? 
Bizony magunk is tennénk önmagunknak 
szemrehányást, de más is, sokan is zúgolód-
nának az okadatolatlan, a ezé] Ulan egy havi 
téli szünet ellen. 

Az a beállható szigorú hidegség, azok az 
előfordulható járványos betegségek „vis major"-t 
képeznek a tanítói működésnél, a mely hatal-
masabb erő ellen semmit sem tehetünk, annak 
bekövetkezését gyenge erőnkkel meg nem gátol-
hatjuk. Ügy vagyunk ezzel, mint a föld mun-
kása az ő zsenge vetésével, melyre rászáll 

a tavaszi dér s elfonnyasztja a gyenge hajtá-
sokat. A mi vetésünket is megakasztja sokszor 
növekedésében ilyen nem várt, nem óhajtott 
körülmény. De még akkor sem szabad csüg-
gednünk, nem szabad elvesztenünk minden 
reményünket arra nézve, hogy egy évi mun-
kálkodásunk sikertelen marad; mert majd, a 
kedvezőbb helyzet beálltával, talán megfeszí-
tettebb munka, talán a szorgalmi idő némi, 
kivételes megtoldásával, talán egyes tantárgyak 
lényegtelenebb részeinek elhagyásával a tanév 
eredményességét — legalább a főbb lényegben — 
elérhetjük, biztosíthatjuk s ezzel megmenthetjük 
azt, a mi menthető volt. 

Hanem hát tornyosuljanak bár akadályok 
tanítói működésünk elé, mégsem szabad a 
mellett állást foglalnunk, hogy iskolánk minden 
télen egy havi hivatalos szünidőt kapjon. Nem 
szabad pedig pedagógiai szempontokból sem. 
Ugyanis nemcsak a tanítás, de a nevelés is az 
iskolára bízatott. Nemcsak az értelmet kell 
gyarapítanunk, de növendékeink lelkét, szivét 
is kell nemesítenünk. Nem a tanítás az első, 
de a nevelés. A mit megtanulunk, ha azzal 
azután huzamosabb időn át nem foglalkozunk, 
könnyen el is felejtjük. A betű öl; a szellem 
ad életet, az a szellem, mely a szivekben és 
lelkekben nemes érzelmeket ébreszt. Így tehát 
az értelem gyarapításán fölül minden egyes 
tanításunknak kive'tel nélkül oda kell irá-
nyulnia, hogy az termékenyítőleg hasson 
növendékeink lelkére, szivére. Ha tán az isme-
retek mezején kevés kalászt gyűjtött is némely 
növendékünk, akár saját gyengesége, hibája, 
akár más előfordult akadályok folytán, csak 
szive maradjon tiszta, csak lelke meg legyen 
edzve a világ, a rossznak csábításai ellen : 
még akkor meg lehet a tanító elégedve az év 
eredményével, mert legalább igaz, derék embert 
sikerült nevelnie. Ez a mi jótékony, nevelői 
behatásunk azonban csak akkor lehet sikeres, 
ha azt megszakítás nélkül gyakorolhatjuk 
növendékeink fölött. Valamely föladatot meg-
tanulni talán csak perczek dolga. De az erkölcs, 
szívtisztaság, jellem egy-egy követelményét 
csak hosszabb munka, hosszabb tartamú hatás 
nyomán segíthetjük diadalhoz növendékeinknél. 
Maga a „tanítás" még talán kiheverhet egy-egy 
hosszabb szünetet, a mulasztást talán ki lehet 
némileg pótolni megfeszített munkával, hanem 
a hosszabb időn át szünetelő nevelői befolyásunk 
alól kivett növendék könnyen juthat rossz 
társak közé, ott megromolhat a lelke, hiszen 
a rossz annyira ragadós — és mi tanítók azt 
az elejtett fonalat, azt a befolyást a gyermek 
lelkületére nag von nehezen, sokszor soha többé 
meg nem találhatjuk, vissza nem szerezhetjük. 
És mi magunk csak nem fogjuk kívánni azt, 
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hogy nevelői működésünk egy havi téli szünet 
adásával megbéníttassék ? 

De hát könnyű dolog valamely fölvetett 
eszmét gáncsolni, hanem sokkal nehezebb a 
létező bajokon segíteni. Gáncsolni azonban 
nem volt s nincs is szándékomban. Hogy a 
rendes iskoláztatásnak sokszor vannak nagy 
akadályai, azt tudom s azok elhárítására, vagy 
legalább kihatásuk gyengítésére még egyet-
mást óhajtok röviden elmondani. 

Rendkívüli hideg idején a ruhátlan, vagy 
gyengébb kis növendékeinket magunk is uta-
sítsuk, hogy maradjanak otthon pár napig 
nyugodtan, míg a nagy hideg tart. Mulasztá-
sukat igazoltnak veszszük. En ezt szoktam 
tenni s nem is hiszem, hogy találkoznék csak 
egy is kartársaim között, a ki a nagy hideg 
vagy egyéb zord időjárás miatt mulasztó 
növendékek szüleit igazolatlan mulasztásért 
zaklattatná. Hogy most már az én engedékeny-
ségemből kifolyólag az én jóságommal akár a 
szülők, akár a növendékek valaha visszaéltek 
volna, azt soha sem tapasztaltam. 

Iskoláinknál „napközi otthoaokat" szervez-
zünk, hol a távolabb lakó, vagy gyengébb 
szervezetű, avagy ruhátlan növendékeink a 
a tanító felügyelete alatt maradhassanak a déli 
órákon keresztül. Hol a tanítónak az iskolai 
épületben van lakása, ott ez a felügyelet nem 
okoz semmi gondot. A több tanerővel rendel-
kező iskolánál ez a felügyeleti kötelezettség 
fölváltva terhelné az egyes tanerőket. Az ott 
maradt növendékek szórakoztatására, hasznos 
foglalkoztatására gond fordítandó. 

Nagyobb kiterjedésű községekben az iskolák 
szétszórtan építendők, nehogy nagy távolsá-
gokra legyen kénytelen növendékünk zarándo-
kolni. Az iskolák központosítása mindenképen 
hátrányos. Itt röviden csak azt jegyzem meg, 
hogy az így központosított nagy iskola tanító-
sága soha sem gyakorolhatja azt a jótékony 
befolyást sem a népre, sem a növendékekre, 
mint hogyha az iskolák szét lennének szórva 
pl. 4—4 tantermenként a község több pontján. 

Legyen téli és őszi-tavaszi órarendünk. Az 
első és második osztályban télen 9-től 11-ig, 
délután minden osztályban félkettőtől fél-
négyig legyen tanítás. E mellett a téli óra-
rendnél arra kell ügyelnünk, hogy a reggeli 
első és a délutáni utolsó tanórában olyan 
tantárgyakat vegyünk elő, melyeknél nem kell 
rászorulnunk a szemrontó olvastatásra, Íratásra. 
Ilyen tantárgyak : a fejbeli számolás, beszéd-
és értelemgyakorlatok, a történelem stb. 

A tanítóság hasson oda, hogy emberbaráti 
intézmények létesüljenek minden községben a 
szegénysorsú tanulók segélyezésére. 

Ha akár túlságos hideg, akár járványos 

betegségek miatt a tanévben hat héten fölüt 
szünetelt a tanítás, ott a tanév kivételesen 
julius hónappal megtoltandó. 

A komoly ügy érdeke vezetett ezen fejte-
getésemben. A népoktatásügy köszönettel 
tartozik azoknak, a kik annak érdekében 
gondolkoznak, eszmét fölvetnek. De az én 
meggyőződésem az, hogy a téli szünet kész vesze-
delem lenne az iskolára s hogy ha az előbbi 
pontokban fejtegetett követelmények teljesülnek, 
akkor a tanítást akadályozó esetlegességek 
káros hatása nagy részben megszűnik. 

(Felső-VisóJ P. G. 

= A tan í tó-sors já ték igazgatósága most 
bocsátotta ki a sorsjáték tervezetét. A tervezet 
szerint a sorsjáték tiszta haszna tanítói jótékony 
intézmények gyámolítására (köztük az Eötvös-
alapra) fog fordíttatni. Összesen 300.000 sors-
jegyet bocsátanak ki. A sorsjegy ára 1 korona 
lesz. A nyeremény összértéke 90.000 korona,, 
a főnyeremény 30.000 korona. A nyeremény-
tárgyak hazai iparművészeti tárgyak és a 
képzőművészet alkotásai lehetnek. Az igaz-
gatóság már eddig is több ezer koronáért vett 
képeket a Kelety-Talii hagyatékból. A sors-
jegyek nagy részének eladása máris biztosítva 
van, a mennyiben úgy a fővárosi, mint a 
vidéki tanítóság nagy lelkesedéssel igyekszik a 
sorsjegyek elhelyezésén. A sorsolás folyó évi 
deczember hó 23-ra van tervezve. 

= A taiifeliigyelőségi tollnokok kér-
vénynyel járultak Lukács László pénzügy-
ministerhez kérve, hogy az új tisztviselői 
fizetésrendező törvényjavaslatnál jogos és tör-
vényes kívánságukat a saját hatáskörében még 
az utolsó órában is méltányosan vegye figye-
lembe és a törvénynek reájuk vonatkozó ked-
vező intézkedését hajtsa végre. Kérik továbbá 
a pénzügyministert, hogy a közoktatásügyi 
ministerrel egyetértőleg hasson oda, hogy minden 
vármegyében egyelőre legalább egy segéd-
tanfelügyelői állás szerveztessék és hogy így 
a segédtanfelügyelői állások tömeges szapo-
rításával a jelenleg fogalmazói teendőket végző-
érdemesebb tollnokok segédtanfelügyelőkké 
neveztessenek ki. Másrészt kérik a pénzügy-
ministert, hogy a mennyiben előmenetelük a 
segédtanfelügyelői létszám szaporításával nehéz-
ségekbe ütköznék, hogy ez esetben összes 
létszámuknak legalább fele részét a X. díj-
osztályba sorolja, mivel mint „tankerületi toll-
nokok" törvényileg különben is a X. fizetési 
rangosztályba tartoznának és egyedül csak a 
törvény végre nem hajtása miatt voltak és 
vannak eddig egy egész fizetési rangosztálylyal 
megrövidítve. 
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_ S Z U N O R A . 

Végrehajtók a Mennyei líiro-
dalomhan. 

Mottó : 
Csúf, csúf csakugyan 
A kinai tincs 

Ha végigtekintetek a térképen, kedves kar-
társaim, megnyugtathat az a tudat, hogy 
nemcsak itt nyugaton (a csúnya Balkánon) és 
Amerikáhan (Venezuela) vannak olyan országok, 
a melyeknek ajtóin bezörget a külföldi végre-
hajtó, hanem sajna, a legkeletibb Ázsiában is. 

A nap fiának országában, a dicsőséges 
Mennyei Birodalomban nagy foglalás foly és 
maholnap megperdül a végrehajtó dobja és 
meglehet, hogy elárverezik a mandzsu dinasztia 
ősi temetőhelyét, a keleti reliefekkel faragott 
ódon sárkányos kövek muzeumát s a császári 
sírboltokat, melyekben a Mennyei Birodalom 
fényes uralkodói nyugszanak. 

Hja, a nyugati üzletember nem nézi a 
tárgyakat, csak azok értékét s a Mennyei 
Birodalomnak mai napság más kincse nincs, 
mint az ősi uralkodók temetőhelye. 

Lgy áll a dolog, hogy Kina nem tud fizetni. 
Már pedig fizetni kellene sokat, sokat, leg-

alább is az adóssága — kamatait. Hát ezt sem 
tudja fizetni. 

Az a Kina, a melyben hemzsegnek a millio-
mosok : nyilvánosan és hivatalosan elismeri, 
hogy koldussá lett, koldusbotra jutott. Ugyan 
hogy lehet ez ? 

Honnan lehessen megmagyarázni, hogy az 
a Kina, a melynek kikötővárosaiban a rizs-
királyok, selyemkirályok, teakirályok és hajó-
milliomosok egymást érik, — és ezek csakúgy 
paczkáznakaz európaiakkal, ez a Kina, mondom: 
hivatalosan bejelenti Európának, hogy koldus 
és még csak az adóssága kamatait sem birja 
fizetni. 

Már pedig úgy áll a dolog, hogy a mult 
héten, mikor a pekingi követek a kinai állam-
adósságok megfizetését sürgették, kaptak egy 
hivatalos átiratot az állam pecsétjével, a mely 
kijelenti, hogy Kina fizetni nem tud. 

Egy ország, a mely állam pecséttel erősítve 
adja ki magáról a szegénységi bizonyítványt. 

Kijelenti a kinai kormány, hogy nem tud 
fizetni, mert az ezüst árát (a fehér ördögök 
börzéi) lecsökkentették s ezáltal olyan nagy 
lett a kinai államadósság, hogy az ország nem 

birja. A kinai kormány nem képes köteles-
ségeit teljesíteni. Az alkirályok valamennyi 
államból azt jelentik, hogy az -ország népe 
teljeen elszegényedett és e miatt leheletlen 
adókat behajtani. 

Kina tehát kéri az idegen nagyhatalmasságok 
követeit, hogy kormányaiknál járjanak közbe 
az adósságok megkönnyítése érdekébeu (no 
hiszen van is eszökben !) és újra kéri a nagy-
hatalmasságokat, hogy a vámtarifát az arany-
valuta alapjára állíthassa (a kéne még csak ! 
mondják erre a fehér ördögök) akként, hogy 
minden hónap közép váltó-árfolyama legyen a 
következő hónapban teljesítendő vámfizetések 
árfolyama. 

Erre az alázatos kinai kérvényre azonban 
eszük ágában sincs az európai nagyhatalmaknak 
valami olyanfélét válaszolni, a miuek a Mennyei 
Birodalomban örvendhetne a kormány, mert a 
„fehér ördögök" nagyon jól tudják, hogy van 
ám pénz és arany elég a „Mennyei Birodalom"-
ban, csak meg kell egy kicsit szorongatni a 
nagypénzű kinai milliomosok nyakát. De persze 
erre a kinai kormány nem képes. 

Ebben van a kinai czopf! . . . . 
A rengeteg birodalom népe csakugyan kol-

dussá lett, ebben igaza van a kinai kormány-
nak. De kik ennek a nyomorúságnak az okai ? 
A kormányzók, a mandarinok és a milliomosok. 

Azért említem először a kormányzókat, mert 
ők adják a karhatalmat a mandarinok basás-
kodásához és azért említem utoljára a millio-
mosokat, mert ezelr millióinak fölgyülését 
kellő sáp mellett a mandarinok mozdítják elő. 

Hogy minő adót fizet a kinai nép, azt csak 
az Isten tudná megmondani. Minél szegényebb : 
aránylag annál többet, — míg a milliomosok 
semmit. 

A legszegényebb kuli köteles borravalót 
adni a mandarinnak és rendőröknek. A testén 
nincs egyéb ruha, mint egy kendő, a melylyel 
lágyékát átköti s ott hál a dockok tövében, — 
de azért a kerületi mandarinnak megadja a 
baksist. 

Hát a tartományokban? Ott megy még csak 
jó világ ! A hivatalnokokat az állam úgyszólva 
a szabad rablás kiváltságával fizeti. Az utolsó 
bakter húzza a legelső sápot, azután jönnek 
a kék gombos és különféle pávatollas manda-
rinok. Ezek mindenike a nép zsírjából él a 
szó szoros értelmében. 
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És mikor befoly a járások, kerületek és 
tartományok különféle gombos és pávatollas 
mandarinjainak, kormányzóinak, alkirályainak 
pénztárába az adó : úgy leolvad, hogy a 
hivatali fizetést alig lehet belőle levonni. íme, 
ez a főoka annak, hogy a kínai kormány 
fizetésképtelen. 

És mi történik ezalatt a kinai kikötőváro-
sokban? Ott grasszálnak a kinai nép zsírján 
meghízott teamilliomosok, selyemkirályok és 
hajómilliomosok. Ezek sorba veszik Hongkong-
ban és Sanghayban az európaiak palotáit, bér-
házait s az angol részvénytársaságoknak fügét 
mutatnak. Akad köztük akárhány olyan is, hogy 
aranyban kifizetne egy-két részvénytársaságot. 
Nyilt dolog az is például, hogy a kalkutta-
liongkongi hajótársulat részvényeinek kilencz 
tizedrésze kinai milliomosok kezében van. 

Es mégis Kina koldusszegény. 
Koldus, mert népe tudatlan, buta és rossz 

törvények, ősi rablógazdálkodás igája alatt 
nyög-

A kinai társadalom és az iskolák bele-
nevelik a gyermekbe a szolgalelküséget, melynek 
nyűgéből csak a közmondásos ravaszsága oldja 
föl valamennyire. 

Oly sűrű és szapora a szegény nép, mint a 
tenger fövenye. Ugy hull, úgy pusztul már 
kicsi korában, mint a Tisza kérésze s mégis 
millió meg millió éhenhal évente, — más 
milliók meg kivándorolnak. Elárasztják Amerika 
nyugati partjait, a hol törvényt is hoztak 
bevándorlásuk ellen, mert a kinai alábbvaló 
helyzetet bir eltűrni, mint a legközönségesebb 
állat. Rovarokkal és kenyérhéjjal táplálva 
magát, kiszorítja az európai munkást. Nincs 
rá nézve lealázó helyzet és rossz koszt. A mit 
a kinai gyomor bevenni képes: az őt kielégíti 
s az afrikai rabszolga hozzá képest túlérzékeny 
dzsentri ! 

A polynéziai szigeteket, mint a raj, úgy 
lepik el a kinai kivándorlók s kiéheztetik a 
malájit kunyhójából, túltesznek minden emberi 
élelmességen, a mit vadak és műveltek valaha 
kifejtettek. Szemérem, becsületérzés, emberiesség 
náluk nem ismeretes. Csak fogaik őrlőképes-
ségét és gyomruk (a telhetetlen, örökké éhes 
gyomor) emésztőképességét ismerik. 

Es szűk nekik az Európával vetekedő 
óriási birodalom. Szűkké tette a czopf, a 
baksis, a népnyúzás és a tőke kiváltságai. 

Mert mi annak a kinai milliomosnak be-
tömni borravalóval egy-két mandarin száját! 
Akár magánhivata'nokául fogadhatja, ha évente 
pár ezer korona összeget juttat neki s az a 
mandarin ezért eladja és elárulja nemcsak a 
lelke üdvösségét, de a Mennyei Birodalom ős 
császárainak csontjait is. 

Hát ezekkel a csontokkal az európai nagy-
hatalmak nem sokat érnének ugyan, de azért 
rájok kerülhet a sor s akkor csakugyan meg-
szólal a végrehajtó dobja a kinai császári 
palota és a sírboltok ajtóiban. 

íme, ez a világmüveltségtől elzárkózó nép 
sorsa ! 

Hála Istennek és köszönet a magyar nép-
tanítóknak, a magyar nép sokat levetkőzött 
az ősi czopfból s magáévá tette a nyugati 
műveltséget, — — de még nem egészen. 

Még nmcs munkánk bevégezve, még sok 
tennivalónk van ! Még egy kis czopf is van.. . 

(Nagyvárad.) Vadat) József. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelttgyelöségnek. — 90.336. sz.) 
Az Athenaeum kiadásában megjelent „Kis 

Lap" czímű gyermekujságot, mint a magyar 
gyermekirodalomban úttörő munkát már az 
1896. évi május hó 22.-én 3593 szám alatt 
kelt rendeletemmel a legmelegebben aján-
lottam az elemi iskolák részére ifjúsági olvas-
mányul. Ezzel egyidejűleg pedig az állami 
óvodák és menedékházak számára tárczám 
terhére 100 példányt rendeltem meg. 

Most, hogy e kiváló pedagógiai tapintattal 
és szakavatottsággal szerkesztett gyermek-
újság tartalma a gyakorlati nevelésre vágó 
olvasmányokkal bővül és így czélja a gyer-
meket kora ifjúságától kezdve a munka, az 
ipar, a kereskedelem és a gazdasági pályák 
szeretetére nevelni : szükségesnek tartom, hogy 
e gyermekújság minél szélesebb körökben 
terjesztessék. 

Evégből elrendelem, hogy az Athenaeum 
kiadásában megjelent „Kis Lap" czímű gyer-
mekujságot a 3 és ennél több tanerős állami 
elemi iskolák rendeljék meg s az ifjúsági 
könyvtárban helyezzék el. 

Budapesten, 1903. évi január hó 27.-én. 
A minister helyett: 

Zsilinszky 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : 
Köszönetét nyilvánította: Almáty Istvánné-

nak, a ki a mátra-verebélyi iskolás gyerme-
keket 500 korona értékű téli ruhával látta el ; 
a szatmári püspöknek, ki az ottani szegény 
gyermekek segélyezésére 100 koronát adomá-
nyozott és a szatmári Népkonyha vezetősé-
gének azon áldozatkészségeért, melylyel a tél 
folyamán 165 áll. elemi iskolai tanulót lát el 
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naponta ebéddel, továbbá a szatmári „Ezeres" 
asztaltársaságnak, a szatmári ev. ref. egyháznak, 
a szatmárnémeti ev. ref. egyháznak, a szatmári 
Izr. Fillér egyletnek s végül a szatmári sze-
gény gyermekeket segélyző egyesületnek azon 
áldozatkészségükért, melylyel a szegénysorsú 
áll. isk. növendékeket 370 korona, illetve 225 
korona, 250 korona, 508 korona és 440 korona 
értékű ruhaneművel látták el; a Vészi Józsefné 
elnöklete alatt működő Volt iskolatársak 
szövetkezetének, a mely a budapesti V. ker. 
polg. leányiskolában a mult tanévben 300 ko-
rona ösztöndíjat és 43 korona értékű tan-
könyvet osztott ki ; br. Böhm Lajos világosi 
nagybirtokosnak, a ki a világosi áll. el. isk. 
fűtésére összesen 420 korona értékű tűzifát 
adományozott. 

Kinevezte: Tekula János Bocsek György, 
Malik Irma és Petrás Sári oki. tanítókat, ill. 
tanítónőket a treneséni áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Bomán József, 
Bibén János, Uofmann Alfréd, Kuztovszky 
János, Szlovikné-Eiben Mária, Krauze Ilona 
oki. tanítókat, ill. tanítónőket az alsó-meczenzéfi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Szabó Vilmát a torda-szent lászlói áll. óvodához 
óvónővé. 

Áthelyezte: Olexy Irén vriczkói áll. el. 
isk. tanítónőt az alsómeczenzefi áll. elemi 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott : Makiári-Pap Mór 
hajdu-szováti ev. ref. el. isk. munkaképtelen 
tanító részére évi 1000 koronát. 

Segély-, ill. gyámpéuzt utalványozott: 
néh. Kertész Ármin budapesti magán isk. 
tanító özv., szül. Ló'wy Katalin részére évi 
300 koronát; néhai Kosztina János nyug. 
nagy-halmágyi gör. kel. tanító özvegye szül. 
Moldován Terézia részére 300 koronát; néh. 
Kontzóhr János egerági közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Linder Jozefa és 5 kiskorú árvája 
részére összesen 854 korona 30 fillért; néhai 
Lehóczky József volt sárospataki róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Suha Mária részére 
évi 600 koronát és 3 kiskorú árvája részére 
évi 300 koronát; néh. U.-Szabó Lajos volt 
liajdu-böszörményi ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Sörés Irma részére évi 626 korona 40 
fillért és 4 kiskorú árvája részére együtt évi 
417 korona 60 fillért; néh. Pataky József 
nyugd. volt kisrozvágyi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Trombitás Ida részére 620 koronát, 
Helén, Dezső és Zoltán nevű kiskorú árvái 
részére együtt 310 koronát; Tóth Antal 
Ferencz volt áji evang. ref. el.isk. tanító 
özv., szül. Lesnyánszky Erzsébet részére évi 
369 korona 50 fillért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap öröksége. A kolozsvári 

tanítóképző-intézet nyugalomban volt érdemes 
igazgatójának : Paál Ferencznek a végrendeletét, 
mint nekünk Kolozsvárról írják, már kihirdet-
ték. Néhai Paál Ferencz az Eötvös-alaprar 

illetőleg a kolozsvári „Tanítók Házára" 10.000' 
koronát hagyott oly kikötéssel, hogy alapítványa 
helyeire volt tanítványai fiai vétessenek föl a 
kolozsvári Tanítók Házába, föltéve termé-
szetesen, hogy volt tanítványai tagjai az Eötvös-
alapnak. Paál Ferencz ezenkívül még a követ-
kező végrendelkezést. tette : a Mária Dorothea-
egyestilet kolozsvári Tanítónők Otthonának 
10.000 K-át; a kolozsmegyei tanító-testület 
segélyegyesületének 300 koronát ; a kolozsvári 
ev. ref. kollégiumnál nevét viselő alapítványul, 
melynek évi kamatai a kolozsmegyei tanító-
testület mindenkori választmánya által kijelö-
lendő, tanító jó tanuló fiának évenkinti jutal-
mazására fordítandó, 300 koronát ; a kolozsvári 
ev. ref. Szeretetház czéljaira 200 koronát ; a 
kolozsvári siketnémák országos intézetének 
100 koronát; a kolozsvári vakok intézetének 
100 koronát hagyományozott ; könyveit a 
kolozsmegyei tanítótestület könyvtárának, hár-
moniumát a kolozsvári Tanítók Házának hagyta. 

— Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállí-
tásra a közoktatásügyi minister a magyar-
országi oktatásügyről monográfiát készíttetett, 
melyet a kiállítás magyar osztályában az érdek-
lődők díjtalanul megkaphattak. Jó szolgá-
latot tett ez a munka közoktatásügyünk 
ismertetése körül. Azok, a kik ezt a kitűnő 
munkát írták, most kapták meg Párisból a jury 
által megitélt bronzérmüket és oklevelüket. 
Az említett munkát a következők írták : K. Lip-
pich Elek osztálytanácsos, a művészeti részt ; 
Szabó Sándor osztálytanácsos, az emberbaráti 
intézményeket; Szász Károly osztálytanácsos, 
a főiskolai oktatásügyet; Fináczy Ernő egye-
temi tanár, a középiskolai részt ; Kirchner 
Béla főigazgató, a kereskedelmi szakoktatási 
részt ; Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő, a nép-
oktatási részt, Sebestyén Gyula pedig a mű 
összeállításánál működött közre. 

— Az Eötvös-alap köréből. Eötvös-alapunk 
iránt, mint azt Ujváry Béla elnök is örömmel 
jelentette a február 2.-i Eötvös-ünnepen, újabb 
időben örvendetes érdeklődés mutatkozik tanítói 
körökben. Sokan lépnek be rendes tagokul és 
a legtöbb vármegyében készülődnek arra, hogy 

I a tavaszi gyűléseken olyan indítványt tegyenek,. 
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a milyent már több egyesület el is fogadott, 
hogy t. i. az illető tanítóegyesület minden 
egyes tagja egyszersmind kötelező tagja az 
Eötvös-alapnak is. Varga Lajos tabajdi tanító 
is szép érdeklődést tanúsít orsz. segélyegye-
sületünk iránt, midőn a következőket írja az 
Eötvös-alap elnökének : „Két tanítóegyesületnek 
is tagja lévén, mindkét egyesület gyűlésén egy 
alkalommal se emlékszem, hogy az „Eötvös-
alap" tagjai sorába való lépésre a buzdítás 
elmaradt volna. Nagyságos Elnök úr lelkes, 
buzdító szavait is két izben volt szerencsém 
hallani s habár szép számmal léptek is be a 
a fehérmegyei tanítóegyesület tagjai közül, 
sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a künnlevők 
száma még mindig nagyobb, mint a bent-
levőké. Sajnosan tapasztaltam, hogy a jó mag 
sokaknál tövisek közé hull, e tövisek pedig 
hamar elnyomják a jó magot. De azt is 
tapasztaltam, hogy sokaknál meg van a hajlan-
dóság a belépésre főként a buzdító szavak 
hatása alatt, de nem találván bennök a jó 
mag mély talajra, melyben erősen megfogam-
zanék, így hamar a gyűlés után kivész a jó 
szándék." — Varga kartársunk kutatta az 
okokat s abban találta, hogy azoknak, a kik 
a lelkesítő fölhívások hatása alatt állanak, 
nem nyujtatik azonnal mód a belépésre. Ennél-
fogva a következőket indítványozza: „Készít-
tessen az Eötvös-alap elnöksége egy rövid 
szövegű „Fölvételi nyilatkozatot", melyben a 
belépni szándékozó kinyilatkoztatná, hogy 3 
korona évi vagy 50 korona részesjegy vásár-
lásával belép az „Eötvös-alap" tagjai közé. 
Ilyen nyilatkozatot a bizottság kért mennyi-
ségben küldene minden egyesületi tagnak, ki 
ezért a bizottsághoz fordul s az így kiszol-
gáltatott s aláírt nyilatkozatokat az illető be-
küldené a bizottságnak. Ha aztán a nyilatkozat 
aláírása és beküldése után (V2) félévre a 
kötelezett díjat meg nem fizetné, egy levelező-
lapon szólítaná föl a számtartó a tagsági díj 
lefizetésére." Az Eötvös-alap elnöksége elfo-
gadta Varga kartársunk indítványát s már a 
tavaszi gyűlésekre Kapy Rezső titkár (VI. ker., 
Rottenbiller-utcza 66. sz.) levelező-lapon kife-
jezett kívánságra szívesen küld az érdeklődők-
nek „Fölvételi nyilatkozatokat". Megjegyez-
zük, hogy az elnökség szelvénykönyveket is 
készíttetett, melyeket Meszlényi Zoltán kir. 
segédtanfelügyelő, a ki a tanítók biztosítási 
ügyében eljár tanítói gyűlésekre, magával 
visz és, szívességből, a tagsági díjakat is át-
veszi s a szelvénykönyv alapján nyugtat-
ványozza is. — A gyűjtő- és kezelő bizottság 
csütörtökön, f. hó 12.-én, d. u. 5 órakor ülést 
tart, melyben a folyó ügyeken kívül a Nép-
nevelők Lapjában megjelent s „Az Eötvös-alap 

deficzitje" czímű czikkel is fog foglalkozni. — 
Eötvös-alapunk pénzkezelése, a február 2.-i 
közgyűlés határozata értelmében chèque és 
clearing-rendszerre lesz alapítva. A bevéte-
leket kizárólag a postatakarékpénztár fogja 
kezelni, mint a hogy eddig is jó részben az 
kezelte. Az elnökség a jelenleg takarékpénz-
tárban elhelyezett 122.000 korona készpénz 
30 70-át valamelyik föltétlen biztosságot nyújtó 
pénzintézetben folyó számlára fogja elhelyezni 
s a kifizetések chèque útján történnek majd. 
A számtartó csak a könyveket vezeti, de 
pénzt nem kezel. Minden chèqeue-t hárman 
irnak alá: az elnök, egy alelnök és a szám-
tartó. Minden pénzküldeményt, mely az Eötvös-
alap czímére érkezik, a postatakarékpénztár vesz 
át s a bevételről nap-nap mellett számlakivona-
tokban értesíti a számtartót. Ezzel azt éri el az 
Eötvös-alap, hogy pénzei egy napig sem fog-
nak gyümölcsözetlenül heverni s ez a föltétlen 
biztosságot nyújtó pénzkezelés semmivel sem 
fog többe kerülni, mint az eddigi. Az Eötvös-
alaphoz küldött pénzek ezentúl egyszerűen 
így czímzendők: „Eötvös-alap pénztárának. 
Budapest.11 

— Reform- ABC és Vezérkönyv kerül 
ki a sajtó alól ebben a hónapban, legföljebb 
jövő hó folyamán. Lapunk segédszerkesztője : 
Göőz József dr. új tanítási módja szerint — 
miként arról már szemilyesen is többen meg-
győződtek, nagy reformkísérletet tesz az eddig 
dívó elemi iskolai első oszt. oktatás megjaví-
tására. Kétféle ABC-ét ad ki párhuzamosan. 
Egyik : Hangutánzó Képes ABC kulturhistóriai 
alapon és cselekvő szemléltetés meghonosításával. 
Másik az eddigi ú. nev. irvaolvasás reformja : 
Gyorstanító Képes ABC. Mindkettő egyszer-
smind az idegen ajkúak részére a magyar 
nyelv elsajátítását is megkönnyíti. „ Útmutató" 
vezérkönyvében egyebek közt a hangoztatás, 
betű tanítás, nyelvtechnika köréből mutat be 
kipróbált tanítási mesterfogásokat. 

— Külföldi liirek. Folyó évi 2. számunk-
ban ismertettük az angol elemi oktatásügyi 
törvényjavaslatot, melyet a törvényhozás mind-
két háza — a hogy ezt a N. L. 5. sz.-ban közöl-
tük — el is fogadta, most a London városa 
iskolahatóságának mult évi jelentését kívánjuk 
olvasóinkkal megismertetni. A jelentésből ki-
tűnik, hogy Angolországban és Walesben össze-
sen 2O.II6 népiskola van, ezek közül 14.319 
felekezeti, úgynevezett voluntary iskola, és 
5797 nyilvános, úgynevezett board iskola. A 
felekezeti iskolákban 3,054.709, a nyilvánosak-
ban 2,703.434 tanuló nyert oktatást. Anglia 
az utóbbi évben 9,753.107 font sterlinget 
(kb. 195,062.140 korona) adott ki népiskolai 

I czélokra. Mivel a nyilvános iskolák, jobban 
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mondva a közös iskolák, sokkal jobbak, mint 
a felekezetiek, azért a kormány egy-egy közös 
iskolai tanuló tanítási költségéhez évi 25 kor. 
80 fillérrel, a felekezeti iskolai tanulóéhoz 
pedig csak 24 kor. 10 fillérrel járul hozzá. 
A közös iskolák jövedelmük egy részét a 
helyi adóhivatal pénztáraiból vehet k föl, míg 
a felekezetiek a közönség adományaira van-
nak utalva. Ezen a réven az elmúlt évben a 
közös iskolák körülbelül 120 millió koronát 
vettek föl, míg a felekezetiek 16 milló korona 
adományban részesültek. Az új iskolai törvény-
javaslat éppen ezt a pénzbeli aránytalanságot 
akarja megszüntetni, de a felekezeti iskolákra 
való ellenőrzési jog megszorításával. Az angol 
népiskolai ügy leggyengébb oldala a képzett 
és képesített tanítók hiánya. Egy-egy taní-
tóra átlag 71 gyermek esik, és 138.000 mind-
két nembeli tanító közül csak 66.000 vizs-
gázott, de ezek közül is csak 38 ezer látogatta 
rendesen a két évfolyamú képzőiskolát. A 
tanerők 3A része nő. (D. A. L.) — A hesseni 
nagyherczegség 10.000 márkát vett föl ez évi 
költségvetésébe, hogy a kedvezőtlen fekvésű 
helységek tanítóinak működési pótlékot adja-
nak. Megtörtént ugyanis, hogy 1901. évben 
28 tanítói állásra volt az ilyen községek elöl-
járóitól pályázat kiirva, de pályázó nem jelent-
kezett. Nagy nehezen sikerült 18 állást betöl-
teni, de már a többi bizony csak üres maradt. 
Hogy ennek a szomorú állapotnak, véget 
vessenek, a törvényben megállapított tanítói 
fizetést az ilyen kedvezőtlen helyen „működési 
pótlékkal" növelik; azt hiszik, jobb fizetésért 
rosszabb helyre is megy a tanító. 

— Hány tagja van az Eötvös-alapnak? 
A gyűjtő- és kezelő bizottság határozata 
folytán az elnökség megyék szerint kiíratta 
az Eötvös-alap tagjait ; a nagy munka elké-
szült s az eredmény, az „Eötvös-alapra vonat-
kozó közlemények" szerint a következő : az 
1902. év végén volt az Eötvös-alapnak ösz-
szesen 3262 évdíjas, 1490 ötven koronás, 56 
húsz koronás részesjegytulajdonos és 340 
örökös, tehát összesen 5148 tagja. (Azóta külö-
nösen az évdíjas tagok száma örvendetesen 
növekedett. Szerk.) Megyék szerint az ered-
mény a következő : Abauj-Tornavármegye 171, 
Alsó-Fehérvármegye 44, Aradvármegye 58, 
Árvavármegye 10, Bács-Bodrogvármegye 164, 
Baranya vármegye 107, Barsvármegye 40, 
Békésvármegye 102, Beregvármegye 233, 
Besztercze-Naszódvármegye 13, Biharvármegye 
76, Borsodvármegye 134, Brassóvármegye 98, 
Csanádvármegye 38, Csikvármegye 23, Csongrád-
vármegye 151, Esztergomvármegye 14, Fejér-
vármegye 117, Fiumevármegye 3, Fogaras-
vármegye 19, Gömörvármegye 89, Győrvár-

megye 62, Hajduvármegye 40, Háromszékvár-
megye 97, Hevesvármegye 30, Hontvármegye 
57, Hunyadvármegye 40, Jász-N.-K.-Sz.-vár-
megye 39, Kisküküllővármegye 30, Kolozsvár-
megye 184, Komáromvármegye 37, Krassó-
Szörény 37, Liptóvármegye 39, Maramaros-
vármegye 29, Maros - Tordavármegye 48, 
Mosonvármegye 33, Nagyküküllővármegye 22, 
Nógrádvármegye 100, Nyitravármegye 96, 
Pestvármegye 249, Budapest 475, Pozsony-
vármegye 155, Sárosvármegye 38, Somogy-
vármegye 122, Sopron vármegye 117, Szabolcs-
vármegye 62, Szatmárvármegye 86, Szeben-
vármegye 22, Szepesvármegye 128, Szilágy-
vármegye 38, Szolnok-Dobokavármegye 41, 
Temesvármegye 33, Tolnavármegye 95, Torda-
Aranyosvármegye 23, Torontálvármegye 78, 
Trencsénvár megye 76, Turóczvármegye 21, 
Udvarhelyvármegye 49, Ugoesavármegye 14, 
Ungvármegye 38, Yasvármegye 154, Veszprém-
vármegye 61, Zalavármegye 124, Zemplén-
vármegye 72, Zólyomvármegye 62, Szerbia 1. — 
Megjegyezzük ehhez, hogy az Eötvös-alapra 
vonatkozó közlemények már rég megjelentek, 
midőn egy fővárosi tanügyi lap azt írta, hogy 
maga a vezetőség sem tudja, hogy „hány 
tagja van és kik a tagjai az Eötvös-alapnak". 
Ilyen igazságszeretettel írnalc egyes fővárosi 
tanügyi lapokat! 

— A Magyar Tanítók Naptára eddig 
már 744 K 26 fillért jövedelmezett az Eötvös-
alap javára. Ez az összeg vidéki tanítóknak 
vidéki községi iskolákon tanuló jeles fiai ösztön-
díjalapja javára tőkésíttetik s kamatai csak 
akkor fognak folyóvá tétetni, ha a tőke a 
2000 K-t eléri. Hogy pedig ez mielőbb be-
következzék, az tisztán a magyar tanítóságtól 
függ. A „Magyar Tanítók Naptárának" tudva-
levőleg minden egyes példánya 10 fillért jöve-
delmez az említett ösztöndíj-alap javára s 
mennél tömegesebben rendelik meg t. kar-
társaink ezt a naptárt, annál inkább növeke-
dik a tanítók fiainak ösztöndíjalapja. Az idén 
a naptár, mint halljuk, eléggé jól kel, a mit 
az Eötvös-alap iránt újabb időben mutatkozó 
élénkebb érdeklődésen kívül, hajlandók 
vagyunk még annak a körülménynek is tulaj-
donítani, hogy a f. évi naptár közli az összes 
folyamodvány-mintákat, a melyekre a tanító-
nak egyáltalán szüksége lehet. Ismételten és 
melegen ajánljuk a „Magyar Tanítók Nap-
tárát" szíves megrendelésre és felhívjuk t. 
kartársaink figyelmét arra, hogy a naptárt 
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nem minálunk, k a n é n az Athenaeum könyv-
kiadó hivatalában (VIII , lverepesi-út 54. sz.) 
lehet megrendelni; 80 fillérért bérmentve 
küldik meg. 

— Rövid hirek. Egy gondnoksági elnök 
ünneplése. A beregszászi állami iskola tanító-
testülete megfestette nagyérdemű gondnoksági 
elnökének : Varga Sándor megyei tiszti ügyész-
nek az arczképét s azt, február 1-én, az 
ünnepeltnek gondnoksági elnöksége 20. évfor-
dulóján és egyszersmind születése napján, 
nagy ünnepségek közt leleplezte. Az állami 
iskola ünnepén megjelent a város egész 
intelligencziája s Wlassies minister is képvisel-
tette magát a főispánnal, a ki a minister el-
ismerő és köszönő levelét adta az ünnepeltnek. 
A beregszászi áll. iskola magas szinvonalában 
nagy része van Varga Sándor gondnoksági 
elnöknek. — Réztolli újabb kérése. Fölkéret-
tünk a következő sorok közlésére: „Tanügyi 
Tárczáim" bővített kiadására (ára 2 K lesz) 
még csak 40 megrendelőm van. Őszintébben 
pedig én már irni és szebben kérni nem 
tudoK, mint a nagyobb tantestületekhez szét-
küldött leveleimben. Legalább hát a tanítói 
könyvtár részére rendeljen minden tantestület 
egy példányt. Ezzel is megelégszem. Csak a 
ki teheti, az támogassa egy példány erejéig. 
Nagyon szépen kérem ! Es de csak — gyorsan ! 
Zalaegerszeg. Réztolli M. — Szép jubiláris 
ünnepet rendezett Dunakesz községe és iskola-
széke Bazsantli Vincze k.-tanító tiszteletére, 
ki már 30 éve működik ott általános meg-
elégedésre. Ajándékokkal halmozták el a? 
ünnepeltet, a kit a község díszpolgárává is 
választott. Uj-Béla községben meg a 42 éve 
ott működő r. kath. tanítót : Horanyecz Józsefet 
ünnepelték; a díszérmet az ünnepelt mellére 
Druisner Károly segéd-tanfelügyelő tűzte föl. — 
Kitüntetés. A földmívelésügyi minister Pósch 
Károly grinádi ev. tanítót a tudományos növény-
tan terén való dicséretes szorgalma elismeré-
seül 200 K jutalomban részesítette. — Néhai 
Szauter Antal tanítókép ez dei igazgató tanít-
ványaihoz, A boldogult jeles tanférfiunak emlé-
két egy sírkővel és egy a nevéről elnevezendő 
jótékony iskolaalapítványnyal megörökíteni 
szándékozó gyüjtőbizottság ez úton is felkéri 
mindazokat, kik az elhunytnak egykor tanít-
ványai voltak, de tartózkodási helyök ismeret-
len volta miatt gyűjtőivet nem kaphattak, 
miszerint, — ha a jelzett nemes czélra ada-
kozni óhajtanak — ezen adományukat Rozsics 
Sándor népiskolai igazgató-tanító (Pécs, Agoston-
téri elemi iskola) czimére juttatni szívesked-
jenek. Salamon József, kir. tan., tanfelügyelő, 
a gyüjtőbizottság elnöke. 

•— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: bonyhádi takarékpénztár adománya 
25 K ; majláthfalvai áll. isk. tanítótestület 
tagjainak tags, díja 12 K (hozzájárultak Zabojszky 
István igazgató, Zábojszkyné-Beck Margit, 
Harangozó Julia és Schaff' György 3—3 K-val) ; 
Lengyel Lipót, Füzes-Gyarmat (tagsági díj 
1903-ra) 3 K ; Moys Antal k.-tanító 2 részes-
jegyre („nemesebb ajándékot, írja ^nekünk 
Moys Antal, két tanítóvőm részére elképzelni 
sem vagyok képes, mint az Eötvös-alap részes-
jegyét") 100 K ; Rosenberg Jakab, Büd-Szt.-
Mihály (tags, díj 1903-ra) 3 K . ; Papp Mihály 
ig.-tan., Újpest (50 K részesjegy II. részlete) 
10 K ; Demesne - Älbu Mária, Kis-Baranyó 
(Szabó János tanítói árvafiu 50 K-ás részes-
jegyére) 10 K ; Sándor Lajos, Magyarhidegkút 
(50 K-ás részesjegyének II. részlete) 10 K ; 
Járfás Pál, Ecsény (új tag, tags, díja 1902 és 
1903-ra) 6 K ; Rajka Sándor, Resicza (tags, 
díja 1903-ra) 3 K ; Steinitzer Vilma, Hódm.-
Vásárhely (t. d. 1903-ra) 3 K ; Herényi Lajos, 
Kakucs (t. d. 1903-ra) 3 K ; Kiss Károly, 
Kőszeg (t. d. 1903-ra) 3 K ; Mészáros Gábor, 
Bolhás (t. d. 1903-ra) 3 K ; nagymartom tanító-
testület (Kollventz Ferencz, Postl Mihály, 
Komtheuer Ferencz és Leitgéb Mátyás 50 K-ás 
részesjegyre az 1903. évi részlet) 18 K : Vaday 
József, Nagy-Várad (50 K-ás részesjegyére) 
14 K. — Befizetési lappal átutaltuk az Eötvös-
alap pénztárához. 

— Halálozások. Faragó Ábel bács-marto-
nosi nyug. közs. tanító folyó hó 27-én 43 éves 
korában, nyugdíjaztatásának 3-ik évében elhunyt. 
A jó tanítót és kitűnő kartársat általános 
részvét mellett temették el. — Dapsy Mariska 
oki. óvónő 18 éves korában elhunyt. — 
Leyrer János felső-lövői ág. hiiv. ev. népiskolai 
tunító és egyházközségi orgonista 3 évi hű-
séges, jeles működés után, életének 28. évében 
folyó évi január 16.-án 2 napi szenvedés után 
jobblétre szenderült. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Eötvös-alap 
pénztára, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 
Schmidt Béla laicik VII., Wesselényi-utcza 52. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66 sz. a. .— 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Új állami iskolák. H. — A herezeg-
primás körlevele. Bertalan Vincze. — Tanítók a 
humanizmus szolgálatában. Szentgyörgyi Lajos. — 
A tanítói oklevél értéke. Hajós Mihály. — A téli 
szünidő. P. G. — Szüíióra : Végrehajtók a Mennyei 
Birodalomban. Vaday József. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Verbicaszentmiklós i ág. hitv. ev. egyház nép-

iskolájának egyik tanítói állomására tótul tudó ok-
leveles tanító kerestetik. Javadalmazása 800 korona 
és egy szobából álló lakás. Pályázati határidő márczius 1. 
Jelentkezések az evang. lelkészi hivatalhoz Liptó-
Szt.-Miklósra intézendők. (89—III-3) 

Az a lsó-stubnyai ág. hitv. ev. tót-tannyelvü osz-
tatlan elemi népiskolába okleveles tanító vagy 
tanítónő (esetleg óvónő) kerestetik. Fizetése 600 kor. 
A pályázatok a háji ev. lelkészi hivatalhoz febr. 15-ig 
intézendők. r (97—III-3) 

A vezetésem alatt álló rákospalotai kir. leány-
javító-intézetnél, 1 családfő-segédi és 1 családfő-
gyakornoki állás betöltése végett pályázatot nyitok. 
A családfősegédi állás javadalmazása : évi 1000 ko-
rona készpénzfizetés, egy szobából álló intézeti lakás 
és ingyenes élelmezés. A családfőgyakornok 400 ko-
rona segélydij kedvezményen kívül, egyszobás lakás-
ban és ingyenes élelmezésben részesül. Csupán 
hajadon egyének vagy gyermektelen özvegy nők 
pályázhatnak. Hivatáskörük az intézetben : hogy a 
növendékeket mindenkor az intézeti igazgató útmuta-
tása, azonban legjobb egyéni tudásuk szerint neveljék, 
tanítsák és oktassák ; tehát állandóan a növendékek 
közt éljenek s életmódjukat mindenkép az intézeti 
nevelői és házi rendjéhez alkalmazzák. Pályázni 
okleveles elemi népiskolai képesítéssel lehet ; az ének 
tanítását igazoló magasabb képesítés azonban előnyre 
jogosít. Pályázni kivánók csatolják be : 1. a születési 
bizonyítványt, 2. az orvosi bizonyítványt, 3. a végzett 
tanulmányokat és képesítést nyelv- zene és netaláni 
munkiismereteit tanúsító bizonyítványokat, 4. az 
előző működésről szóló, 5 a családi állapotot (özvegy 
vagy hajadon) igazoló bizonyítványokat. Pályázati 
folyamodvány a nagyméltóságú igazságügyi minister 
úrhoz intézendő s legkésőbb f. é. február hó 20-ig 
bezárólag nálam közvetlenül vagy postai úton nyújt-
ható be. Az intézeti családfő-segéd kinevezése ideiglenes 
jellegű s csupán egy évi teljesen kifogástalan szol-
gálat után nyerhet véglegesítést és további 2 00 
koronáig emelkedhető családfői előléptetést. A családfő-
gyakornok, mint nem rendszeresített állású alkalma-
zottak, az intézet nevelési és tanítási czéljaira való 
teljes beválásuk esetén, családfő-segédi, esetleg 
családfői előléptetésre is számíthatnak. Rákospalotán, 
1903 január hó 28-án. Jónás Jőzsefné, igazgató. 

(117—II—2) 
A halmaji (Abaujm.) róm. kath. kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása, mint kán-
tornak : 7163 [ -öl szántóföld, 7043 í~_ -öl rét s 1200 
O-öl legelő-illetmény, mely kaszálónak is "használ-
ható (haszonbér értéke 400 korona). Párbér 1 8 - 2 0 
köböl rozs s 30—32 korona pénz járulék. Stóla körül-
belül 50 korona. Két drb szarvasmarhára s több 
sertésre legeltetési jog a gazdaság legelőjén. Mint 
tanítónak : tandíj czímen a hitközségtől 276 korona. 
Uradalmi cselédek tanköteles gyermekei után mintegy 
20 korona. Ismétlősök tanításáért az 1200 CJ-öl terje-
delmű faiskolakert fele jövedelme (20 K). Fizetés 
kiegészítés s korpótlék az államtól 300 korona. Két 
öl kemény tűzifa beszállítva vagy 48 korona. Tisz-
tességes lakás minden melléképületekkel. Választás 
folyó év február 24-én reggeli 10 órakor fog meg-
ejtetni. Kérvények az aszalói (u. p. Szikszó) plébánia-
hivatalhoz intézendők. Plébános, iskolaszéki elnök. 

(123—11—2) 
Nagy-Domasa r. kath. kántortanító kerestetik. 

Javadalmazása: készpénz 630 korona, 9 h. föld, 8 öl 
fa tanteremfütésre, 25 köböl rozs, lakás, kert, közös 
erdő és legelő. Pályázatok folyó évi február 19-ig 
Tutkovics József iskolaszéki elnökhöz Nagy-Domasára 
küldendők. P. Kelese, Zemplénmegye. (115—II—2) 

Békésmegyébe kebelezett Sámson falu kat. fiók-
községben megüresedett kántor-tanítói állomásra 
márczius l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése készpénz-
ben 500 korona, ismétlő iskolai tanításért 100 korona 
a községtől; továbbá 15 köböl búza, 10 köböl árpa, 
mely kívánatra 80 koronával fizettetik, elégséges 
fütő szalma egész évre, 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló, padlás és sertésólból álló lakás és ötödéves 
korpótlék. 1213 kat. lélek után stóla illeték, öreg 
temetéstől 84 kr. kis temetéstől 42 kr. koporsó szente-
léstől 42 kr. minden vers búcsúztatótól 20 kr. Köte-
lessége a mindennapi és ismétlő iskolai tanítás, az 
iskolaszéki gyűlés jegyzőkönyvének vezetése és a 
templomi ostyasütés. Kellőleg fölszerelt folyamod-
ványok alulirthoz küldendők. Békéssámson posta 
helyben január 29. 1903. Kalmár János, plébános, 
iskolaszéki elnök. (124—H—2) 

Állandó vagy nyári menedékház vezetőnői állást 
keresek jeles bizonyítványnyal K. czímro, Zsély. 
Nógrádmegye. (120—III—2) 

A miavai ág. h. ev. egyház bresz tovecz i isko-
lájába okleveles tanítót keres. Fizetése 600 K, ötven 
p. m. rozs, négy p. m. nagyságú szántóföld, hat öl 
kemény tűzifa, tisztességes lakás s kert, melyet most 
készítenek számára. Jelentkezéseket f. é. febr. 15-ig 
elfogad a miavai ág. h. ev. lelkészi hivatal. 

(120—II—2) 
A s y i v a i 800 koronás fizetésű tanítói állásra a 

pílyázati határidő február 14-éig meghosszabbíttatott. 
Kérvények iskolaszékhez pósta Köbölkút. 

( 1 3 5 - 1 - 1 ) 
Récléli Veszprém megyében, reform elemi osztály 

tanítóságra pályázat hirdettetik. Évi fizetés 800 korona 
havi részletekben és egy szobából álló lakás. Köte-
lessége az első és második vegyes osztály szakszerű 
oktatása. Pályázhatnak okleveles nőtlen tanítók és 
tanítónők. Az állás azonnal elfoglalandó. Reform, 
lelkész. (136—1—1) 

B a g y a n (Hontm.) ág. h. ev. egyház tót magyar, 
kántortanítói állásra a pályázat február 20-ig meg-
hosszabbíttatik azzal, hogy a fizetés a lapok 2-ik 
s-zámában megjelent 200 korona helyett 400 korona. 
Szluka János, lelkész. (140—II—1) 

Érettségizett izr. ifjú, elmenne nevelőnek jó család-
hoz, — szerény igényei vannak. Czím : Post. Rest. 
„ N e v e l ő . F o r g á c s f a l v a . Gömörm. (141 —IV—1) 

Pályázat lévita-kántor-tanítói állomásra Majerka 
szepesi ev. német ajkú hitközségben. Az iskola és a 
templomi szolgálat kötelességei az iskolai törvényben 
és az egyház határozataiban meg vannak alapítva. 
Ez állomással következő jövedelmek vannak össze-
kötve : 700 korona évnegyedenként kifizetve ; 15 öl 
tűzifa házhoz szállítva, miből az iskolaszoba is fütendő ; 
4 offertórium ; keresztelésért 1 korona ; felavatásért 
1 korona ; temetésért felnőttnél 2 korona 40 fillér ; 
gyermeknél 2 korona, beiratási díj minden iskolás 
gyermeknél 1 korona; 2 kert és l'/2 hold szántóföld 
használata ; kényelmes lakás, mezőgazdasági épüle-
tekkel, a csűrnek a felét azonban a község használja. 
A felszerelt kérvények az alólirotthoz február 28-ig 
benyújtandók. Szepes-Bélán 1903 február 4. Web.-r 
Samu, lelkész-főesperes. (142—1—1) 

Balassagyarmat i ágost. hitv. evangel, magyar-
tannyelvű leányiskolái tanítónői állásra pályázhatnak 
ágost. hitv. evangelikus, tanképesített tanítónők. 
Javadalom évi 800 korona, 2 öl fa, egyszobás lakái 
Fölszerelt kérvények folyó február 28-ig balassa-
gyarmati evangel, lelkészhez küldendők. 

( 1 4 3 - 1 - 1 ) 
Hradovis tye i evangelikus tóttannyelvű államilag 

segélyezett iskolához okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése 800 korona, községtől tűzifa, lakás kényel-
mes, kert terjedelmes. Nyitra-Krajna. Bodicky 

I lelkész. (158—1-1) 
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A fe lsőlövői ág. hitvallású evang. népiskolánál a 
középosztály tanítói állomása betöltendő. Évi java-
dalma szabad lakáson kívül 620 korona, tandíj 
(minden tanulótól 2'10) átlag 120 korona, termények 
170 korona értékben, 10 öl tüzelő fa, melyből a tan-
terem is fűtendő. Kántori jövedelem 200 korona 
V: észpénzben, termények 50 korona értékben és egy 
öl fa.. Az ismétlő-iskolások tanításáért 50 korona. 
Jrlentkezések márczius 15-ig az evang. lelkészi hiva-
talhoz Felső-Lövőre küldendők. (148—II—1) 

Csokva-Omány borsodmegyei róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat. Díjlevele : egyesektől 220 
véka rozs, 90 korona párbér, tűzifáért 160 korona, 
mindennapi tankötelesektől 160 korona, (ismétlőktől 0,) 
ez idővel ketté oszlik, 160 korona készpénz nyug-
tákra, páronkint 30 filléres buosuztatós stólákból 80 
korona, kétszobás új lakás, mellette 8 köblös prima 
szántóföld, 3 köböl buza, 2 köböl tavaszvetés feles, 
egy hold rét, legelőilletőség, temetőbővítésért répás-
kert, 2 vékás házikert. Kívántatik oklevél — orgona-
játék — tanítói működésről jó bizonyítvány, lelkésztől 
családi állapotkimutatás. Határidő márczius 3. Sze-
mélyes megjelenés nincs kikötve. Pósta : Sáta, 
Borsodm. Iskolaszéki elnök. (149—II—1) 

A m á t y u s i ref. egyház okleveles tanítót, esetleg 
tanítónőt vagy óvónőt keres 656 korona államsegély, 
144 kor. tandíj fizetéssel. Lakás nincs. Pályázatokat 
február 15-ig fogad el Illyés Mihály lelkész. U. p. 
Nagy-Lónya. (150—II—1) 

Nevelőséget, orgonista-tanítóságot, segéd állást 
keres „Érettségi bizonyítvány "-nyal. ev. ref. 19-éves 
férfi. Harsány (Biharmegye) p. Szakáll. Ev. ref. 
fitanítónál. (151—I—1) 

Ocsovai (Zólyomm.) róm. kath. kántortanítói állo-
másra márczius hó 5-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delmei templompénztárából, tandíjból és stolából 
1500 — 1550 korona, 8 hold szántóföld, 2 hold rét és 
kert haszonélvezete. Lakása : két szoba, konyha, pincze 
és gazdasági épületek. Korpótlék az államtól bizto-
sítva. A községben tejszövetkezet. Tanítási nyelv : 
magyar-tót.Bővebb fölvilágosítás alulírottnál nyerhető, 
kihez az iskolaszékhez czímzett kérvények küldendők. 
Pályázók kötelesek márczius 5-én Ocsován személyesen 
megjelenni. Ocsován (vasúti állomás Végles-Szalatna), 
1903 február hó 7-én. Farkas Yincze, esp.-plébános. 

( 1 5 5 - 1 - 1 ) 
Tyapesó és Vasz i lóra önálló, valamint Lokczára 

másodtanító kerestetik. Fizetésük : államsegélylyel 
800 korona természetbeni lakással. Oki. óvónők is 
pályázhatnak. Kérvények f. é. február 28-áig főtisz-
telendő Yojticsek József plébános úrhoz Klin-Zaka-
menére (Árva) küldendők. (156—I- 1) 

Herencsényben róm. kath. iskolánál a Il-od 
tanítói állásra február 17-ig pályázhatnak férfi- és 
nőtanítók. Fizetés államsegély 700 korona, községi 
pénztárból 100 korona és 120 korona lakbér. Iskola-
iutésre 3 méteröl hasábfa és 12 korona. Kérvények ftdő 
iskolaszéki elnökre czímzendők. Pósta Nógrád-Surány, 
Vasút Nándor. Gergely József iskolaszéki jegyző. 

(157—1—1) 
Jobb állásra történt megválasztatás folytán ürese-

désbe jött duna-szekcsöi magyar-német tannyelvű 
iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdet a róm. kath. iskolaszék. Évi jövedelme 900 
korona havi előleges részletekben. Kötelessége egy 
osztályt önállóan vezetni, ismétlősöket kartársaival 
felváltva oktatni, nemkülönben a kántort bármikor 
helyettesíteni. Pályázati határidő február 22 ; az 
állomás márczius 1-én foglalandó el. Az oklevél 
csak eredetiben vagy hitelesített másolatban fogad-
tatik el. A megválasztott állását csakis kántor-
tanítóvá való megválasztatása esetén hagyhatja el. 
Kérvények róm. kath. Iskolaszék Duna-Szekcső 
(Baranyam.) intézendők. (160—II—1) 

Tardoson Komárommegye róm. kath. magyar-tót 
nj-elvű iskolánál osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik f. hó 15-ig. Javadalma : 800 korona, 40 
korona lakpénz, 10 korona kertilletmény. Dunkek 
János, iskolaszéki elnök. (144—11—1) 

A felsö-visói (Máramarosm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az állomás 
járandóságai : 1. a kir. kegyuraságtól : 600 korona 
évi fizetés ; 2. 68 ürköbméter tiizifa, melyből az iskola 
is fűtendő ; 3. természetben lakás ; 4. földmegváltás 
czímén 40 korona 32 fillér ; 5. törvény által bizto-
sított ötödéves korpótlék ; 6. megfelelő stóla-jöve-
delem. A nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi 
minister úrhoz intézett, kellően fölszerelt és egy 
koronás bélyeggel ellátott kérvény folyó évi márcz. 
hó 20-ig Müller Károly apát-főespereshez (Máramaros-
Sziget) nyújtandó be. (152 -1 -1 ) 

Pályázati hirdetés a lemondás folytán megüresedett 
rákos-csabai ev. reform, kántortanítói állásra. 
Fizetés : 1200 kor., melyből terményekre csak 200 
korona esik, a többi kézpénz. Pályázati határidő 
márczius hó 5-ike. Hivatal elfoglalás április 21-ike. 
Pályázatok alulirthoz küldendők. Rákos-Csaba, 1903 
február hó 6-án. Törő Lajos, ref. iskolaszéki elnök. 

(159—11—1) 
Mezötóháti községi iskolához tanító kerestetik. 

Évi fizetése államsegélylyel együtt nyolczszáz korona 
és lakás az iskola épületben. Kérvények Péter Gyula 
iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be 1903 február 14-ig. 
Posta Mező-Záh Torda-Aranyosvármegye. 

( 169 -1 -1 ) 
Divénybe (Nógrádm.) e tanév végéig segédtanító 

kerestetik. Fizetése : Ágyneműn kívül, teljes ellátás, 
pénzfizetés megegyezés szerint. Tót nyelv tudása 
előnyös. Moyzes Ferencz. (168—1—1) 

Az abasári (Hevesm.) róm. kath. iskolához a most 
szervezett tanítónői állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : szép lakás kerttel, 100 korona a községi 
pénztárból és 700 korona államsegély. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok február hó 16-ig küldendők az iskolaszéki 
elnökhöz. (171—1—1) 

HIRDETÉSEK. 

Cserél 
állami tanítónő hegyvidéki városból enyhe vidékre. 

Czím : „Csere". Budapest főposta post. rest. 
( 139 -1 -1 ) 

<g> ® © © <Q> ® O © O ® © ® © ® ® Ô 

& & a m s í fô & œ « » œ a? & « as a? a? as as $ « se as « 

Cserélni 
óhajt, Erdély egyik kies városában működő állami 
tanítónő. Czím B. J. Ipo ly -Pásztó (Hontmegye) 

postrestante. (167—II—1) 

Harmonium 
csaknem új, 60 forintért eladó. Jászapát i , Fekecs 

tanító. (132—1—1) 
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14 változatú pedálos előjátszó 2 manu-
állal olcsón eladó és egy 18 változatú 
amerikai pedálos orgona - harmonium 
remek mü jutányos áron eladó Mezey 
János orgona-készítőnél, Budapest, 

Garai-tér 8. sz. 
(172—1-1) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, TI . , Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1747—40—19) 

Szülök figyelmébe! 
Intézetünk folyó évi január 1-töl lehetővé teszi 
minden szülőnek, különösen a kisiparosoknak, kis-
kereskedőknek, köz- és magánhivatalnokoknak és a 
munkáscsaládoknak, hogy külön biztosítás nélkül 
a maga és gyermekei jövőjéről a legalkalmasabb és 

legolcsóbb módon gondoskodhassék. 

1 6 - é v e s é v t á r s u l a t a i i i k 
egykoronás heti befizetésekkel alkalmasak, tekin-
télyes tőke gyűjtésére és kitűnő befektetésre. A 
gyermekblztosi tás minden neme, leány- és fiú-
biztosítás, kiházasítási és katonai szolgálat esetre 
való biztosítás, valamint a család ellátására és 
nyugdíjélvezetére szóló biztosítás helyett, a legme-
legebben ajánlható a tőkegyűjtés ezen módja, mely 
mellett a tag az intézet egész hasznában részesül és 
befizetett pénzének teljes összegét kamatokkal, 
illetve nyereséggel együtt fölmondás mellett bár-
mikor föl veheti, sőt olcsó törlesztése« hitelben 
részesül. — Tagjaink ezenfölül megbízásaik alapján 
egy előkelő hazai életbiztosító társaságnál külön 
díj fizetése nélkül halál esetre is biztosíttatnak akként, 
hogy halál esetén a további fizetés megszűnik, a 
kedvezményezett azonban az egy üzletrész teljes 
értékét, körülbelül 1200 koronát kapja meg. A 
biztosítási díjakat intézetünk fizeti a sajátjából. — 

Prospektussal szivesen szolgál a 

Budapest Székesfővárosi 
Takarékszövetkezet 

VI . k e r . , T e r é z - k ö r u t 6 . s z á m . 
Tanító urak, kik képviseletre reflektálnak, 

forduljanak az igazgatósághoz. 
(56—VI—5) 

L e g j o b b 
iskolai daloskönyv a „Kis Muzsikus" II. kiadás. 
Tartalmaz 50 gyönyörű magyar népdalt, 2 szólamra, 
szép szöveggel, Ára : portóval 65 fillér. Utalványon 
megrendelhető : Jósvay Gábor kántortanítónál, 

Poroszló (Hevesmegye). (137--I—1) 

Csak 3 korona 
50 gyönyörű, jobbára új Mária-ének, válasz-
tékos orgona - kísérettel, egyházilag jóváhagyva. 

Zámbó Károly, Szeged 6. 
(24—VI—5) 

S T O W A S S E R J . 
Magyarország legnagyobb réz-, fa-, fuvó- és 

vonóshangszerek gyára 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület, Lánczhid-utoza 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 
Á r j e g y z é k : összes hangszerekről, 

Harmoniumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—26) 

i ' i i»t 4«ís £»>„ m .<)>. OX 

K É Z I M U N K Á K 
hímző-, kötő-, horgoló-pamutok és selymek, 
nemkülönben h lmzöszövetek nagy választékban, 

IíO- ^ B B _ _ , z a b o t t gyári áron kaphatók 
JüOjjérczi D. Sándor 

kézimunka-nagyiparosnál 
B U D A P E S T , Király-u. 4 . 
264 oldalú képes árjegy-
zékemet 2066 eredeti kézi-
munka - rajzzal ingyen és 

bérmentve küldöm. 
V í l r t n r i f l I l i m ^gép első-
V l & l U I l d rendii 6 kor. 
minden szinben legnagyobb 
választékban van raktáron. Géphimzöselyem 

Iskolák árengedményben részesülnek. 
(1028—52—23) 
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Egy új 5 változatú orgona pedálos és elöljátszó, 
helyszűke miatt minden elfogadható áron 

^ eladó. 4* 
Kiepszel I s t v á n orgona és harmónium építőnél 

Beszterczebányán. (138—1—1) 

r?77f7777?7?7T7?7f7rm'17 

F v ' n W ' í l szállítja a ministerileg ajánlott s 
a 1 i l l l v U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla - mázat. 
Egy '/] bádogszelencze 6/< klg. 

1 9 8/. /2 JI /* n 
kor. 7.— 

„ 3.60 
drb isk.-táblamáz- eset „ 1 60 

„ plczk. lf. hig. piros vonalozófesték ecsettel „ —.70 
— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Üj mázolás i és vonalozásl utasítással 
Greschik Gyula, 

( 1 1 8 — I I I — 2 ) L Ő C S É I T . 
g s 

Áz írvaolvasás új tanmódja. 
1 korona. Tóth Lajos, ref. tanító Szent-Endre. 

(131-111—1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-SM BUDAPEST, 
VIII., József-körút 15. sz. 

ajánlja európai szerkezetű harmo-
niumait is. 

A. gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

i r a 120 koronától föl-
jebb. « koronás részle-

tekben is. 
Képes árjegyzék ingyen é s 
bérmentve. 5 évi jótál lás . 

(475—52—28) 

&& 

ll! NÉPTANÍTÓK 
U i -

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

Előfizetési fe lh ívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
E L Ő F I Z E T É S I Alt: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. — fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előf i ze té s t p e d i g n a p t á r i é v n e g y e d szer int k i k e r e k í t e t t 
e g y é v n e g y e d n é l k e v e s e b b időre neun f o g a d u n k el , s az 
e lő f i ze tés i p é n z e k ezen igazgatósághoz k ü l d e n d ő k be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tór 3. szám. 

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

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

Hegkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR S. 

K é z i r a t o k a t n e m ad xm. l t v i s s z a . 

Új tanterv. 
Dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-

tatásügyi minister 40.181/902. számú 
rendeletével kiadta az állami elemi iskolai 
tanító- és tanítónőképző-intézetek új tantervét 
s terjedelmes körlevél kíséretében meg-
küldötte azt azoknak a kir. tanfelügye-
lőknek, a kiknek a kerületében állami 
oVmi iskolai tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet van. Az új tanterv az 
1903/4. iskolai év kezdetével lép életbe 
az első évfolyamra kiterjedő érvénynyel, 
a további életbeléptetés pedig évenkint 
és évfolyamonként történik. 

Sietünk örömmel konstatálni, hogy 
az új tanterv lelkiismeretes, derék 
munka s átolvasása után osztozunk a 
körrendelet ama hitében, hogy ez az 
új tanterv „hivatva van arra, hogy 
tanítóképzésünk történetében ú j kor-
szakot nyisson", kivált — teszszük 
mi hozzá — ha mindenütt a tanterv 
készítőinek szellemében fogják végre-
hajtani. 

Az új tantervnek, mely a heti órák 
számát némileg emeli — gazdasági 
gyakorlatokon és kézimunkán kívül 
124-re a tanító- és összesen 134-re a 
tanítónőképzőkben — alapgondolata az, 
hogy a tanítóinkat képző intézeteket a 
szó valódi értelmében szakiskolákká tegye, 
illetőleg hogy szakiskolai jellegüket 
határozottan kidomborítsa. Ezt az alap-

gondolatot a minister körrendelete 
nagyon szépen és meggyőzőleg fejtegeti 
s azért egyszerűen utalunk annak el-
olvasására. 

Örvendetesnek tartjuk azt is, hogy 
az új tanterv a nemzeti nevelés és a 
hazafias széllem ápolására legalkalmasabb 
tantárgyakat favorizálja. A magyar 
nyelv és irodalom tanításának (mely az 
eddigi 10 óra helyett heti 14 órával sze-
repel) súlypontját az irodalmi olvas-
mányra helyezi; a történettanítás köz-

! pontjába a nemzeti történetet helyezi 
(az eddigi 7 óra helyett 8 órával); a 
földrajz tanítását pedig (heti 6 órával 
az eddigi 4 helyett) három évre ter-
jeszti ki s Magyarország földrajzát a 

í harmadik évfolyamba utalja. 
Örvendetesnek mondhatjuk azt is, 

hogy az új tanterv nagy figyelemmel 
; van a művészeti és a gyakorlati tantár-

gyakra, valamint csak dicsérhetjük az 
egyes tantárgyak anyagának pontos 
részletezését is. 

A körlevél, mely teljesen megvilá-
gítja az új tanterv intenczióit s mely 
elsőrendű pedagógiai értekezés számba 
mehet, egész terjedelmében így hangzik: 

„Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónő-
képző-intézeteknek e rendeletemmel kiadott tan-
terve mind alaki, mind tartalmi tekintetben annyira 
gyökeres átdolgozása a jelenleg érvényben levő 
1881,, illetve-1882. évi tanterveknek, hogy ezek-
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nek csilpán az 1868. évi népoktatási törvényen 
alapuló keretei és megmásíthatatlan rendel-
kezései maradtak meg továbbra is változatlanul. 

Az új tanterv alapgondolata és legfőbb 
törekvése, hogy a tanítóképző-intézet szakiskolai 
jellegét minâ határozottabban kidomborítsa, s 
ily módon egyfelől tanítóképző-intézeteink és 
a népiskola, másfelől tanítóképzésünk és a nép-
tanítói hivatás között minél szorosabb és 
bensőbb kapcsot teremtsen. 

Tanítóképzésünk történeti fejlődése sok 
tanulságot foglal magában. Az új tanterv 
számot vetett e tanulságokkal, tudatosan alkal-
mazkodott a történeti fejlődés menetéhez s 
ebben a korábbiaknál magasabb fokot foglal 
el. Tanítóképzésünk az első időben egészen 
alászállt a népiskola színvonalához s nem töre-
kedett többre, mint a népiskolai ismeretanyag 
elsajátítása mellett a tanítói gyakorlat meg-
adására. A normál iskolai tanítóképzés emez 
egyoldalúsága és belőle eredő hibái utóbb épp 
az ellenkező irányba terelték tanítóképző-
intézeteinket, a melyek ettől fogva a hivatás-
szerű gyakorlati képzés hátraszorításával is, a 
leendő tanítók általános műveltségének foko-
zását tekintették fő feladatuknak. Ma már két-
ségen fölül áll, hogy tanítóképzésünk sem a 
népiskolai színvonalához alászállva, sem a 
középiskolai tanítás felé törekedve meg nem 
találhatja azt az utat, melyen rendeltetését 
helyesen betölti. A tanítóképző-intézetnek sem 
a nép-, sem a középiskola nem lehet előképe. 
A tanítóképző-intézet nem lehet más, mint 
szakiskola, a mely kizárólag és teljesen a nép-
iskolai tanítói hivatásra készíti elő tanítványait 
s mint ilyen a népiskolának áll szolgálatában. 

A tanítóképző - intézetet ez a szakiskolai 
jellege határozottan megkülönbözteti és elvá-
lasztja mindennemű közműveltségi iskolától. 
De a tanítóképző-intézet a szakiskolák között 
is önálló helyet foglal el s nem sorolható a 
megszokott értelemben vett ama szakiskolák 
közé, a melyek a megjelölt életpályára való 
minél tökéletesebb kiképzés kedveért, tanításuk 
rendjében vagy túlságosan megszorítják, vagy 
egészen mellőzik a közműveltségre tartozó 
ismeretek megszerzését. A tanítóképző-intézet 
ellenkezően oly szakiskola, a mélynek tanul-

mányi rendjében a közműveltségi tantárgyak 
épp oly lényegesen hozzátartoznak a hivatás-
szerű kiképzéshez, mint a pedagógiai tan-
tárgyak és a tanítói gyakorlat. Azok a nép-
iskola ismeretanyagát közlik a leendő tanítóval, 
de oly színvonalon, hogy fölötte uralkodni és 
vele ezéljaihoz képest rendelkezni tudjon ; 
emezek abba a művészetbe vezetik be a tanítói 
pályára készülőket, hogy ezt az ismeret kincset 
miképen adják át majdan tanítványainak a nép-
iskolában. Ily módon a tanítóképzés rendszeré-
ben a közműveltségi tantárgyak tanítása mint 
integráns rész a legszorosabban összeforr a 
szakképzéssel, s ettől el sem választható. Minden 
tantárgy a maga módja szerint, a hivatásszerű 
szakképzés szolgálatában áll, s olyan tantárgy-
nak, a mely ezt a szolgálatot nem teljesíti, 
nincs helye a tanítóképzés rendszerében. Ural-
kodó jellemvonása az új tantervnek, hogy a 
tanítóképzés eme didaktikai egységét határozottan 
kifejezésre juttatja és foganatosítását biztosítja. 

így fogván föl a tanítóképző-intézetek föl-
adatát, a tanterv a törvényesen megszabott 
közműveltségi tantárgyak tudományos szín-
vonalának emelésével, körük pontos meghatáro-
zásával és anyaguk gondos megválogatásával 
is a tanítói szakképzést óhajtja intenzívebbé 
tenni. S hogy ezt a szándékát, a tanítás egész 
folyamán ébren tartsa és neki foganatot sze-
rezzen, úgy osztotta föl az egyes tantárgyak 
anyagát, hogy a népiskolai tanítással közelebbi 
vonatkozásban álló részletek a magasabb év-
folyamokban taníttassanak; s végül a nép-
iskolában is helyet foglaló valamennyi tan-
tárgy körébe beillesztette annak részletes 
módszertanát, a mivel e tárgyak tanítását, 
végczéljában, a hivatásszerű alkalmazás felé 
tereli. Míg a tanterv ekképen a közművelt-
ségi tantárgyakat is a szakképzés körébe vonja, 
másfelől arról is gondoskodik, hogy a gyakor-
lati tanításokra az eddigi heti óraszámnak 
kétszerese jusson. Arról is intézkedik a tan-
terv, hogy a gyakorlati tanítás ne csak osz-
tatlan népiskolában történjék, hanem az osztott 
népiskolára is kiterjedjen, s hogy a szokásos 
tanítási próbákon fölül folytatólagos tanítási 
gyakorlatok is tartassanak. 

Az új tanterv más fajú és más fokozatú 
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iskolákkal szemben szigorúan megóvja a tanító-
képző-intézetek önállóságát, s ennek megfele-
lően a tanítónőképző-intézeteket föloldja a 
felsőbb leányiskolákra való tekintettel régebben 
rájuk kényszerített alkalmazkodás alól. Viszont 
megszünteti a tanító- és tanítónőképző-intézetek 
tanítási rendjében azt a különbség-tételt, a 
mely az 1881. és 1882. évi tanterveket jellemzi. 
Az új tanterv ezzel helyreállította a tanító-
képző-intézetek szervezeti és tanulmányi egy-
ségét s köztük csupán oly jelentéktelenebb 
•eltéréseket enged meg, a melyek a kétnemű 
képzés természetéből önként következnek. 

A tanítóképzés egységét törekszik meg-
erősíteni az új tanterv azzal is, hogy lehetőleg 
alkalmazkodik a felekezeti tanítóképző-intézetek 
szükségeihez. Sem egészben véve, sem rész-
leteit tekintve egyetlen egy olyan rendelkezése 
sincs, a mely a felekezeti tanítóképző-intézetek 
•érdekeibe ütköznék ; sőt a tanítójelölteknek 
élethivatásuk szempontjából oly fontos vallás-
erkölcsi nevelésére ez a tanterv nagyobb nyoma-
tékot vet, mint bármelyik elődje. Külsőleg is 
kifejezésre jut ez a szándéka egyebek közt 
abban a rendelkezésében, a mely a hitoktatásra 
a IV. évfolyamban is heti két órát szán, s ezzel 
a hitoktatás heti óraszámát nyolczra emeli. 

Áttérve a részletekre, az új tanterv szakit 
azzal a megszokott fölfogással, a mely a 
képző-intézet tanulmányi rendjében élesen meg-
különbözteti egymástól a közműveltségi és szak-
tárgyakat s ez utóbbiak közé csupán a peda-
gógiai tárgyakat és a gyakorlati tanítást sorozza. 

Mindazáltal teljes mértékben elismeri és 
méltányolja a pedagógiai elméletnek és gyakor-
latnak nagy jelentőségét a hivatásszerű képzés-
ben s ehhez képest föntartás nélkül megadja 
nekik az elsőséget a többi tantárgyak között-
A fő súlyt azonban nem az elméletre, hanem 
a gyakorlatra helyezi s ennélfogva az elmé-
letet is lehetőleg gyakorlativá igyekszik tenni, 
s a tanítói gyakorlat szolgálatába állítja. A 
tanterv nem kiván anthropologiát, psychológiát, 
didaktikát a maga rendszeres teljességében, 
hanem mindegyikből csak azt és annyit, a mi 
•szükséges ahhoz, hogy a neveles-tanítás tudatos, 
tehát művészi és ne mesterségszerű legyen. 
Többet sem a czél nem követel, sem a tanító-

képző-intézet körülményei nem engednek meg. 
A pedagógiai gyakorlatban viszont az ú j 
tanterv a tanítási gyakorlatok intenzív elő-
készítését tekinti a legfontosabbnak, s ez nem 
lehet csupán a pedagógia tanárának és a 
gyakorló-iskola vezetőjének föladaia. Részt kell 
abban vennie közvetlenül vagy közvetve mind-
egyik tanárnak és ezt a czélt kell szolgálnia a 
tanítóképző-intézet egész munkásságának. 

A pedagógiai tantárgyakon kívül az ú j 
tanterv különösebben azokat a tantárgyakat 
emeli ki, a melyek a nemzeti nevelésnek, a 
hazafias széllem ápolásának leghathatósabb 
tényezői. A hazai vonatkozásokra, a hol csak 
alkalom kinálkozik rá, mindenütt kiváló gondot 
fordít ugyan ; mindazáltal a magyar nyelv és 
irodalom, a magyar történet és a magyar föld 
ismertetése foglalják el e tekintetben a fő-
helyet. E tantárgyak vezető szerepét az ú j 
tanterv nemcsak a számukra juttatott heti 
óraszám szaporításával fejezi ki, hanem azzal 
is, hogy tanításuk elé magasabb czélokat tűz 
ki, módszerüket hathatósabbá teszi, s a körük-
ben szerzett ismereteket a magyar nemzeti 
érzés gazdagítására és nemesebbé tételére 
szolgáló tanulságokká avatja. Ideálok felé tör 
s így válik igazán hivatásszerűvé és gyakor-
lativá. A magyar nyelv és irodalom tanterve 
csupán a tanítás kereteit állapította meg el-
méleti kategóriák szerint; czélja és módszere 
gyakorlati és hivatásszerű. A magyar nemzeti 
szellem kifejezésbeli sajátosságainak megértése 
és elsajátíttatása, továbbá a tanítójelölt beve-
zetése a nemzet lelki világába, hogy majdan 
a nemzetföntartó törekvések buzgó munkásává 
lehessen: ez a föladat. A grammatikai, stilisz-
tikai, rhetorikai és poétikai ismeretek mind-
megannyian csak ennek az egy czélnak állanak 
szolgálatában. Ennélfogva az egész tanítás az 
irodalmi olvasmányon nyugszik, melytől az 
elméleti tanulmányok el nem választhatók s a 
melynek kánonát, fontosságához képest, rend-
szeresen és pontos részletezéssel ezúttal álla-
pította meg először a tanítóképző-intézetek 
tanterve. Ekképen a nyelvtanról magára a 
nyelvre, az irodalom-történetről az irodalomra, 
a műfajok elméletéről a magyar nemzeti szel-
lemnek a műalkotásokban való megnyilatko-
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zására helyezkedik át a súlypont. A történet-
tanítás középpontjába as új tanterv a nemzeti 
történetet helyezi s ennek oktatását mind a 
négy évfolyamon keresztül viszi akképen, 
hogy az első két évfolyamban az egyetemes 
történettel összekapcsolva, a harmadikban pedig 
önállóan foglal helyet, míg a negyedik év-
folyam alkotmánytani oktatása az egész tör-
ténettanítás tanulságait egybefoglalja és érté-
kesíti a gyakorlati élet számára. Ugyancsak a 
föntebb kiemelt szempontból történt a földrajz 
tanításának három évre kiterjesztésével, Magyar-
ország földrajzának a harmadik évfolyamba 
helyezése, hogy ily módon a tanítójelöltek 
hazájuk földjét összes földrajzi tanulmányaik 
fölhasználásával minél behatóbban és foga-
natosabban ismerhessék meg. Messze vezetne, 
ha a tanterv minden újabb rendelkezését fon-
tosságához mérten jellemezni akarnám. A 
mennyiség- és természettudományi tantárgyak 
körében épp oly nyilvánvalók a javító újítások, 
mint a művészeti és gyakorlati tantárgyaknál. 
Ez utóbbiakra vonatkozólag csak két dolgot 
emelek ki : a művészeti tantárgyak heti óra-
számának jelentékenyebb szaporítását, a mivel 
az új tanterv tért nyit intenzívebb érvényesü-
lésüknek s a kézügyességi és gazdasági ok-
tatásnak ú j és a réginél kiterjedtebb alapon való 
szervezését, a mi tanítóképzésünket szorosabb 
kapcsolatba fogja hozni a gyakorlati irányban 
fejlesztendő ismétlő népiskolai tanítással. 

Az eddigi tantervnek egyik sokat gáncsolt 
fogyatkozásán segít az új tanterv az egyes 
tantárgyak anyagának pontos részletezésével. 
A tantervnek ez az újítása egyfelől ú t já t fogja 
állani a tanítás elkalandozásának s a velejáró 
túlterhelésnek, másfelől biztos alapot vet 
képző-intézeti oktatásunk szükséges egyöntetű-
ségének. Amaz aggodalmat, hogy a tanítás 
anyagának ez a részletes megszabása esetleg 
veszélyeztetheti a tanítás szabadságát, eloszlatja 
az a tény, hogy a képző-intézeti Rendtartás 
szerint a tanterv alapján mindegyik tanító-
képző-intézet maga állapítja meg a rá nézve 
irányadó részletes tanmenetet. A tanterv e 
részletezettsége, meg vagyok róla győződve, 
egyik leghathatósabb ellenszere a sokszor túl-
buzgóságból is eredő megterhelésnek. 

Nem járhat a tanulók megterhelésével a 
heti órák számának emelkedése sem. A heti 
óraszámot az új tanterv, hogy fokozott köve-
telményeinek foganatot szerezhessen, kénytelen 
volt ugyan szaporítani ; de azért óvatosaa 
számot vetett a körülményekkel s innen maradt 
azon a határon, a melyet a külföldnek éppen 
legfejlettebb képző-intézetei elértek, vagy már 
meg is haladtak. Figyelembe veendő az a 
tény is, hogy a heti órák harmadrésze az 
emlékezetet kevéssé terhelő tárgyakra esik 
s hogy az új tanterv az óraszámot főkép 
a gyakorlati tárgyakban szaporította jelen-
tékenyebben. 

Az új tantervhez készülő utasítások hivatva 
lesznek rá, hogy a tanterv czélzatai a részle-
tekben is élesebb világításba helyeztessenek és 
a tanterv végrehajtására nézve a szükséges 
tájékoztatást megadják. Nincs kétségem a 
felől, hogy a mely tanítóképző-intézetnél a 
komoly munkának föltételei eddig is meg 
voltak, s a hol a tanítóképző-intézetek szerve-
zetének törvényes követelményei teljesíttettek, 
ott az új tanterv életbeléptetése nem fog le-
küzdhetetlen nehézségekre találni. 

Az új tanterv, a mely tanítóképzésünk elé 
korszerű magasabb föladatot állít, az emel-
kedettebb czélt világosabban tűzi ki és a 
rendelkezésre álló eszközökkel gondosan számot 
vet, hivatva van arra, hogy tanítóképzésünk 
történetében új korszakot nyisson, a melynek 
fénye oly mértékben éri mvjd tanítóképzésünk 
munkásait, a mily mértékben hozzájárulnak az 
új tanulmányi rendnek életbe léptetéséhez. 
Örömmel és köszönettel fogadtam az érdekelt 
tanári testületeknek és szakköröknek komoly és 
buzgó közreműködését a tanterv előkészítő 
munkálataiban. A kifejezésre jutott vélemények 
és kívánságok ugyan nem voltak valamennyien 
figyelembe vehetők, mégis meg vagyok róla 
győződve, hogy a tanítóképző-intézetek tanári 
testületeinek megnyugvásukra fog szolgálni az 
a tudat, hogy oly tanterv szab irányt mun-
kásságuknak, a melynek megalkotásában nekik 
is jelentékeny részük volt. Ez a tudat töltse 
el őket ügyszerettei, munkakedvvel és lelke-
sedéssel s ez erősítse meg eddigi buzgóságuk-
ban, a melyre a jövőben is biztosan számítok." 
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Napközi otthonok a székesfővárosi 
községi iskolákban. 

Karácsony táján a humanisztikus nevelésnek 
egyik új ágazata honosodott meg Budapesten: 
a községi elemi iskolákban és óvóintézetekben. 

A székesfővárosi tanács 1902 nov. 27.-én 
tartott gyűléséből 215.813/VII. számú ren-
deletében intézkedett a községi elemi isko-
lákba és óvóintézetekbe járó gyermekek nap-
közi gondozása ügyében. Hivatkozott arra, 
hogy a törvényhatósági bizottság közgyűlési 
határozata alapján néhány elemi iskolában és 
óvóintézetben már megvalósult az előző iskolai 
évben a gyermekek napközi gondozása és 
ezen intézkedések szép sikert értek el. Eme 
kisérlet igazolta azt, hogy ilyen, részint társa-
dalmi, részint hatósági gondozásra szükség 
van; továbbá, hogy Budapest társadalma 
segítő kezet nyújt e nemes emberbaráti eszme 
megvalósításához. Az említett tanácsi rendelet 
lelkes szavakkal festi ebben a tekintetben a 
teendőket. Rámutat arra, hogy ezrekre megy 
az oly iskolás és óvóintézeti gyermekek száma, 
kiknek otthon nincs meleg szobájuk, nincs 
ebédjük s a kik nem részesülnek kellő fel-
ügyeletben, mert szülőik nyomorúsága ezt 
nem engedi vagy pedig szülőiket a kenyér-
kereset gondja reggeltől estig házon kívül 
való tartózkodásra kényszeríti. Az ilyen elha-
gyott szegény gyermekeknek az iskola nyissa 
meg napközben is kapuit, adjon nekik helyet 
a tanítási időn kívül való tartózkodásra is. 
Ezt az időt meleg szobában tölthetik kellő 
felügyelet alatt valamely hasznos kézi mun-
kával, vagy kedvező idő esetén egészséges 
testi mozgással, játékkal. A főváros hatósága 
a szakszerű felügyeletről szívesen gondoskodik 
és viseli annak költségeit. Rámutat továbbá a 
nevezett rendelet arra a szomorú körülményre, 
hogy a fővárosi óvóintézetbe járó gyermekek 
csak délelőtt 8—11-ig s délután 2—4-ig 
állanak óvóintézeti felügyelet alatt, s így a 
többi időre mintegy ki vannak zárva az óvó-
intézet áldásos légköréből. A gyermek tehát 
az erkölcsi felügyelet hiányában van a nappal 

Jó nagy részében szülői távolléte miatt. Áldásos 
hivatása éppen az lenne a napközi otthonok-
nak, hogy az ilyen kellő gondozásban nem 
részesülő gyermekek reggeltol. estig az óvó-
intézetben vagy elemi iskolában maradhassanak 
s ott czélszerü foglalkoztatás mellett egyszer-
smind a legszükségesebb meleg táplálékkal is 
elláttassanak, még pedig olcsó pénzért azok, a 
kik megfizethetik; ingyen a többiek. Ekként 
évenkint ezer meg ezer gyermeket lehetne meg-
menteni napközi otthonok által a testi és erkölcsi 
romlástól. Az iskolákra hárul e tekintetben 

a lényeges föladat. Ha az iskolák buzgón 
fölkarolják ezt az eszmét, mint az iskolai 
oktatás kiegészítő emberbaráti intézkedést s 
megnyerik támogatására a társadalom tevé-
kenységét: akkor nagy sikereket lehet e téren 
elérni. Czentralizálni kellene tehát iskolaszéki 
kerületenkint az itt-ott már e téren mutat-
kozó mozgalmat, vagy a hol még a társadalom 
meg nem mozdult volna, föl kell ébreszteni, 
szervezni, irányítani kell a tevékenységet. 
Ehhez segitőleg járul a hatóság is anyagi és 
szellemi eszközökkel. 

A tanácsnak nemcsak kötelességtudatra, 
hanem nemes szivre is valló rendelete élénk 
viszhangot keltett a fővárosi iskolákban. 
Szinte csodaszerűleg megindult a társadalom 
minden tagj i, hogy fölkarolja az elhagyott 
gyermekek ügyét s a napközi otthonok intéz-
ményét virágzásra segítse. Kerületenkint 2—3 
helyen is rendeztek az iskolákban konyhákat, 
étkező helyiségeket; gondoskodott a főváros 
ifjú tanítók és tanítónők külön díjazásával 
kellő pedagógiai felügyeletről és foglalkozta-
tásról. A gyermekek nemcsak játékkal töltik 
idejüket, hanem kézi ügyességekkel, mun-
kákkal és egyéb foglalkoztatásokkal is. Az 
igazgatók az illető helyeken már 9 óra előtt 
nyilvántartást állítanak egybe az osztálytanítók 
és tanítónők közreműködéséből azokról, kik 
délben ott akarnak maradni. Ok szedetik be 
a fizetőktől azt a néhány fillért, a mit ebédre 
adhatnak; kijelölik a nagyszámú ingyenes 
ebédelőket s gondoskodnak azok további útba-
igazításáról. 

Egyik meglepő fényes példáját láttuk a 
napközi otthonnak a III. ker., Üröm-utczai 
községi elemi iskolában Brédl Sándor igazgató 
gondos vezetése alatt. Ez az épület már ere-
detileg úgy készült, hogy benne a legnép-
szerűbb népkonyha-fölszerelés legyen elhelyez-
hető. Ebben a helyiségben főznek a gyermekek 
számára ingyen vagy olcsó árú ebédet. Egy 
egyszerű iparos, a ki iskolai ügyben már 
többször kitüntette magát, üzletének szeren-
csés vezetéséből eredő anyagi hasznot jó 
részben humánus czélokra fordítja. A „Zwarg 
és Társa mérlegkészítő czég" tagja ez : Zwarg 
N, a ki midőn meghallotta, mit kér a város 
hatósága a polgárságtól, jelentkezett rögtön 
Brédl igazgatónál és azt a szándékát nyilvá-
nította, hogy addig, míg rendes úton nem 
lehet a napközi otthont az Üröm-utczai isko-
lában szervezni, ő sajátjából minden gyer-
meknek, a ki rászorul, naponkint ingyen ebédet • 
fog adni, s e nemes szándékát rögtön meg is 
valósította. Más kerületekben is szép példái 
mutatkoznak a napközi otthon támogatásának, 

t A II. kerületben Laumann József városbíró, 
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különösen a nők nemes szivére appellálva, oly 
gyors intézkedéseket tett, hogy ott is megle-
hetett nyitni a napközi otthont a Lövőház-
ntczai iskolában Farkas Elek igazgatása alatt, 
a Margit-köi úton Trájtler Károly igazgató veze-
tése alatti és az I. ker., Attila-utczai községi 
elemi iskolában. A Duna balpartján levő 
városrészekben is szép eredmény mutatkozik. 
A VI. ker., Szent-László-utczai községi elemi 
népiskolában 1902. évi deczember hó 15-én 
nyilt meg a „Napközi Otthon". Az iskolának 
ezen czélra 2 váróterme, nagy ebédlője és 
minden tekintetben kiválóan fölszerelt kony-
hája ían. Mindennap átlag 250 gyermek 
ebédel. A felügyeletet a tanácstól kirendelt 
két okleveles tanítónő gyakorolja. Egy-egy 
gyermek ebédeltetése naponkint átlag 11 fillérbe 
kerül. A kiadások fedezésére eddig csak a 
Gyermekbarát Egyesület járult napi 8 koro-
nával és az Iskolaszék 200 korona összeggel. 
Az iskola igazgatója társadalmi úton készpénzt 
és élelmi szereket szerzett. Van 30—40 gyer-
mek, a ki napi 10 fillérrel, 10—15 gyermek 
pedig, a ki napi 6 fillérrel váltja meg ebédjét. 

Ügy az iskolalátogatásra, valamint a jó 
magaviseletre és törekvésre kiválóan jó hatá-
súnak bizonyult a „Napközi Otthon". Egyes 
igazgatók és iskolaszéki tagok rendkívüli 
buzgalommal karolják föl ezt az áldásos 
intézményt, mely úgy a tanügyi osztály veze-
tőjének, mint az egész tanácsnak, a fővárosi 
törvényhatóságnak, polgárságnak, iskolaszékek-
nek és a tanítói karnak dicséretére válik. 

A napközi otthonok eszméje külföldön már 
régen megvalósult: Belgiumban p. „cuisines 
scolaires" elnevezés alatt már évtizedek óta 
ismerik. 

Örvendünk, hogy nálunk Magyarországon is 
kezdi fölkarolni a társadalom és támogatja a 
hatóság ezt az igazán „emberbaráti" intéz-
ményt. Vajha az ország számos vidékén köve-
tőkre találna a székesfőváros kezdő példája! 

Az ily napközi otthon ebédköltsége bámu-
latos olcsó. Igazolja ezt az Uröm-utczai iskolai 
igazgató elszámolásának eme tétele: 

Januárban étkezett 2980 gyermek. Egész 
havi kiadás 290 korona 53 fillér, egy-egy 
gyermekre esik 9'6 fillér. 

1903 február 6.-án ebéd 168 gyermeknek: 
20 kiló liszt tésztának 5 K 20 f. 2 kiló 
liszt csipetkének 52 f. Liszt rántásnak 40 f. 
Örlött mák 5 liter 3 K. Orlött czukor 1 klg. 
90 f. Zsir 1V2 klg. 2 K 04 f. Bab levesnek 
6, klg. 60 f. Szakácsnő 1 K. Mosogató asszony 
60 f. 14 K 66 f. Egy-egy gyermekre esik 
8-7 fillér. Ebéd volt: Bableves csipetkével. 
Mákos czukros tészta. 

(Budapest.) Güöz József tlr. 

A téli szünidő. 
(Hozzászólások.) 

Füep István, tamás-váraljai tanító a többi 
között ezeket í r ja : „Kedves lapunk folyó évi 
2-ik számában Elek Gyula kartársunk egy új 
eszmét vetett föl, a nyári két-hónapos szün-
időnek téli és nyári szünidőre leendő osztását. 
Megfontolásra és megvitatásra való eszme,, 
azért én is bátor vagyok hozzászólni. Egy-
általában nem tartom helyesnek a szőnyegen 
levő újítást. A magyar tanítóságnak túlnyomó 
része felekezeti tanító és falun lakik. A feleke-
zeti tanítóknak pedig (ideszámítva a községi 
és tanyai tanítókat is) nincs mindenütt kész-
pénzfizetésük. Van egy kis földünk, magunk 
míveljük azokat, tehát gazdálkodunk is. A 
gazdálkodásban pedig éppen julius és augusztus 
hónapokban van legtöbb munka." 

Farkas Géza, esarodai tanító : „ Hogy a téli 
szünidővel hogyan lehetne segíteni a gyerme-
kek nyomorán? Csak úgy, ha deczember, 
január és február is, tehát mind a három téli 
hónap szünidő lenne. Ezt pedig kívánni sem 
lehet. A korai setétedésre nézve deczember 
felelne meg a szünidőnek, mert deczember 
hónapban vannak a legrövidebb napok." 

Varga Mihály, kólyi tanító: „Ha vizsgáljuk 
az egyes vidékeket s azokban a lakosság hely-
zetét, arra a meggyőződésre jutunk, hogy a 
juliusi tanítást behozni nem lehet ; mert a 
néptől a júliusi hónapot nem lehet s nem is 
szabad elvenni, mert népünk nem iparral és 
nem is kereskedéssel foglalkozik, hanem föld-
míveléssel és mindenét a földből yárja." 

Bagossy Géza, ónodi tanító: „Én ennek az 
újításnak nem vagyok híve, mivel hazánk mint 
földmívelő állam, az amúgy is rövid és sokszor 
szeszélyes nyár miatt nagyon is rá van utalva 
arra, hogy az adóba valót, egyházi és iskolai 
tartozását és a télire szükségeseket megkeres-
hesse. Lehetetlennek tartom az éghajlat szem-
pontjából is. Hogy most (egy ideig) oly szokat-
lanul kemény telünk volt, az még nem jogosít 
föl arra, hogy ujítsunk és a szünidőt oszszuk 
kétfelé. Emlékszünk a kis vizsgákra. Némely" 
felekezetnél még most is tartanak ilyet. El-
kerülhetetlenül szükségünk van a kéthónapi 
nyári szünidőre legalább falun." 

Szentkereszty Tivadar, csorvás-gerendási 
tanító: „Mindamellett, hogy a nyári szünet 
helyett a télit behozni nem lehet, föltétlenül 
javítani kell a tanyai gyermekek helyzetén. 
Legalább a 10 éveu alóli gyermekek sorsán 
kell enyhíteni. Mert a 10 éven fölüliek köny-
nyebben megbirkóznak az idő mostohaságával 
és így ezek — miután nyáron nem tehetik — 
kell, hogy a telet iskolában töltsék. Tanyáit 
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az iskolaköteles kor a 7-ik év betöltésével 
kezdődjék és tartson a 14-ik életév betöltéseig." 

Dankányi Mihály, kupai tanító: „Miután 
iskoláink nagyobb zöme falusi iskola, a bol a 
falusi munkák a megélhetés egyedüli biztosí-
tékai, ezt a körülményt nem lehet kicsiny-
lenünk és a mily fontos az óvodások nyári 
fölügyelete, épp oly fontos az iskolások nyári 
fölszabadítása ugyancsak a fenti okokból. De 
ne feledkezzünk meg a gazdálkodásból élő 
tanítókról sem, a kik szintén a nyári szünet 
alatt takarítják be egész évi élelmüket, illetve 
jövedelmüket. Végeredményében tehát az a 
véleményem, hogy úgy az általános közegész-
ségügy érdekében, valamint az eredményesebb 
tanítás szempontjából, nemkülönben a nép meg-
élhetési viszonyaira való tekintetből 'is, sokkal 
kivánatosabb a nyári szünidő megtartása." 

Sitter Béla, farnadi tanító: „Ha a januári 
szünet behozatnék, nem nyernénk vele. Télen 
úgysem marad benn a gyermek, örül a tél-
nek, s majd megfagy, mégis az utczán van." 

Kárpáthy János, gyenes-diósi tanító: „Mi 
lenne az iskolás gyermekek ZU részéből, kik 
nyáron úgyszólván a téli kenyeret segítik 
szülőiknek megkeresni? A karácsonyi és hús-
véti tanévközi nagyobb szünetek teljesen ele-
gendők a szükséges évközi kisebb pihenésre. 
A mostani szünidei rendszer föltétlenül fen-
tartandó és megbecsülendő." 

K. J., mindszenti tanító : „Nem érthetek 
mindenben egyet czikkíró úrral, igaz, hogy a 
kemény telet azok a szegény iskolás gyerme-
kek nagyon megérzik, kivált a kik, mint nálunk, 
falun, gyakran a tanyáról kénytelenek iskolába 
járni, s talán hazulról is hideg, fűtetlen szobá-
ból indulnak útra. Igen, de nem éppen oly 
kellemetlen-e a nyári hőség? Sokkal jobb, ha 
télen félóráig jönnek is a hidegben, de itt a 
kényelmes meleg iskolában fölüdülve, sokkal 
szívesebben tanulnak, mint a nyári, meleg 
napokban. A szegény földmívelő nép is több 
hasznát veszi gyermekének nyáron." 

Fóti Bernát, verbói tanító: „A nyári nagy-
szünidő kétfelé szakítása által sokat veszítene 
értékéből mind a tanító, mind a tanuló. A 
hideg nem képez akadályt a tanulóra nézve. 
Jól fűtött szobában könnyen megy a tanulás. 
Mindezeknél fogva maradjunk csak továbbra 
is a régi, üdvösnek bizonyult szokásnál." 

Marikovszky Pál, etei tanító : „ Minden reform, 
ha czélszerű és hasznos, szívből üdvözlendő. 
Ebbe a vitába belebocsátkozni azonban nem 
Üdvös dolog, annyival inkább nem, mert 
ha jobbat nem tudunk a jelenlegi állapotnál, 
akkor ne akarjunk olyat teremteni, a mi 
visszaesésnek nevezhető." 

Kardos Ferencz, mucsii tanító : „Hogy 
falun július végéig iskolát nem lehet tartani, 
azt hiszem, nem is kell bizonyítani ; mert a 
ki csak valamelyest ismerős a falusi viszo-
nyokkal, tudni fogja, hogy ez kivihetetlen. Ha 
talán humanitási tekintetből hozhatók is föl 
érvek a téli szünidő mellett; de gyakorlatilag 
kivihetetlenek; legalább falun." 

Bertha Kálmán, poroszlói tanító: „Én a 
január és augusztus havi szünidővel, mint azt 
E. Gy. kartárs úr véli, nem tudom megoldott-
nak a kérdést, mert a januári szünidővel kellő-
leg sem a hideg, sem a járványok ellen nem 
védekezhetünk. A korai sötétedés sem szól 
január mellett ; hisz tudjuk, hogy deczember-
ben vannak a legrövidebb nappalok. Arra 
meg gondolni sem lehet, hogy mind a három 
téli hónap szünidő legyen. Véleményem szerint 
az volna a leghelyesebb, ha a téli hónapok-
ban 8—l- ig volnának a gyermekek az isko-
lában." 

Steiner Mór, tatai tanító : „ A nagyszünidő 
fölosztását, hogy abból egy hónap januárra 
essék, nem helyeslem azért, mert az indokok, 
melyekre Elek Gyula kartárs úr támaszkodik, 
nem állandó érvényűek. Kár volna az eddigi 
rendet megbolygatni. Nagyon félek, hogy sok 
olyan bajt hozna a téli szünet, a melyet el-
kerülhetnénk." 

Kecskés Győző, ó-becsei tanító : „Téli idő-
ben szívesebben van a gyermek az iskola zárt 
falai között, a hol a kályha melegét érzi, 
mint a szabadban. A hideg ellen van védel-
münk: a kályha; de a meleg ellen nem állít-
hatunk jégvermet a tanterembe." 

Székely Árpád, nagybányai tanító: „A heti 
részletes óraterv elkészítésénél a délutáni 2-ik 
órára éneket, történelmet, beszéd-gyakorlatot 
választunk, a melyeknél a szemet különöseb-
ben igénybe nem veszszük. Azt hiszem, hogy 
statisztikailag ki lehet mutatni, hogy kivételes 
esetek leszámítá;ával, éppen a téli időszak az, 
mikor a mezőgazdasággal s talán az iparral 
foglalkozó népnél is a legrendesebben járnak 
a gyermekek az iskolába. Télen a gazda nem-
csak nélkülözheti gyermekét, de örül, ha nincs 
otthon láb alatt, s nagy megnyugvás neki, 
hogy rendszeres elfoglaltságban tudja." 

Benedek Etelka, csehii tanítónő : „Ha enyhe 
a tél, járványok lépnek föl. Ez igen gyakran 
megesik ; de nem gondolom, hogy a járványok 
miatt adandó rendkívüli szünidőnek elejét 
lehetne venni egy hónapi fendszeresített téli 
szünidővel. A falusi ember fölhasználja nyáron 
át gyermekét. Juniusig sem szívesen, csak 
fenyegetésnek és büntetésnek engedve járatja 
föl az iskolába. Mennyi kellemetlenségünk van 
azért, azt csak mi, falusi tanítók tudjuk. Már 
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esak ez okból sem lenne jó a tanévet júniuson 
túl meghosszabbítani." 

Mészáros Andor, garéi tanító: „Iskoláinknál, 
vagy legalább az azok zömét tevő falusi isko-
láknál, én nemcsak behozandónak nem tartom, 
az E. Gy. úr által óhajtott újítást, hanem ha 
az már megvolna, inkább eltörlendőnek vélném. 
Fölötte káros lenne az sok gyermekre, úgy 
erkölcsi, mint egészségügyi szempontból." 

Trebitzky József, szentlászlói tanító : „Véle-
ményem szerint a téli szünidővel a ragályos 
betegség ellen nem védekezhetünk, mert föl-
léphet az akármelyik hónapban is. Ha valami 
újítást akarunk, úgy kell csinálnunk, hogy ne 
legyen hátrányára sem az iskolának, sem a 
tanítóságnak. " 

Berger Nándor, kónyi tanító: „Valahány-
szor újítást, különösen pedig ilyen országra 
szólót óhajtunk életbeléptetni, figyelembe kell 
vennünk az egyes helyi viszonyokat és körül-
ményeket is, a melyek sokszor olyanok, hogy 
ezeknek figyelmen kívül hagyása mellett a 
behozott újítások határozottan károsak." 

Pálinkás Béla, hasznos-felső-hutai tanító : 
„Ha eddig megtudott felelni az iskola az 
egységes szünet mellett is feladatának és 
hivatásának, miért ne tudna 2 részre osztott 
szünet nélkül is megfelelni?" 

Lukovits Bandi, zajtai tanító: „Nem óhaj-
tom, hogy az évnek január hava szünidő 
legyen. Mit csinálnának azok a szegénysorsú 
szülők, a kik a gyárban vagy bárhol is, azon 
idő alatt keresik meg a mindennapi kenyeret, 
míg gyermekeik az iskolában vannak? Ugyan 
milyen tanítást lehetne végezni a forró júliusi 
hónapban?" 

Szabó János, székói tanító : „Én inkább azt 
ajánlanám, hogy határozatlanul lenne a téli 
szünet a legsárosabb hónapban, a mi — az 
elmúlt évet kivéve — rendesen deczember 
szoso't lenni, a mikor a napok is legrövideb-
bek. Nekünk falusiaknak a nyári szünet mel-
let van egy megdönthetlen argumentumunk. 
Ez — a népünk nyári foglalkozása — a 
júliusi aratás." 

Vécsey Gyula, tapolczai tanító : „En nem 
vagyok a t. kartárssal egy nézeten. Meg-
engedem, hogy januárban lesz a leghidegebb 
idő és akkor adjuk ki a szünidőt, de akkor 
is eljöhet a vörheny, kanyaró, himlő, torok-
gyík stb. és az ismét könnyen megtörténhetik, 
hogy ezek valamelyike nem a szünidőben, ha-
nem közvetlen azután, vagy még rosszabb 
esetben nem közvetlen utána lép föl. Kevés 
barátja lesz ennek az indítványnak." 

Bérczy József, óradnai tanító: „Jól mondja 
azt a t. kartárs úr, hogy a 2 — sok helyen 3 — 
hónapos nyári szünidő alatt sokat felejtenek a 

gyermekek s ez nagy baj ; de a kettéosztással 
még nagyobb bajok is származhatnak. A gyer-
meknek megváltás az, hogy a napnak leg-
alább egy részét világos, jól szellőzött s főleg 
meleg teremben töltheti. A felekezeti és köz-
ségi iskoláknál legtöbb helyen még most is 
8 hónapos a szorgalmi idő, éppen azért, hogy 
a család kicsinye és nagyja segíthessen kenye-
ret keresni a mezei munkáknál. Mert akkor 
keresi meg a paraszt ember az egész évi 
betevő falatot." 

G-aál Pál, nagy-almási tanító : „Megengedem, 
hogy városon talán be lehetne hozni ezt a 
beosztást, de falun egyáltalán nem lenne taná-
csos, mert nem előnyére, hanem éppen kárára 
lenne a tanításnak. Hogy a nyári szünidőn 
sokat felejtenek, az bizonyos, de inkább felejt-
senek egyszer az egészből, mint kétszer a 
két félből. A legjobb tanulási és tanítási idő 
éppen a téli hónapokra esik. Kár lenne tehát 
a legjobb tanítási időt kiengedni kezeink közül. 
Igaz, hogy télen reggel 15—20 perczczel 
később kezdhetem a tanítást egy hónapig, de 
ezt kipótolom 11 óra után, mert ennyivel 
tovább tanítok." 

Krizsánné Gopcsa Margit, törcsvári tanítónő : 
„Azok, kik a törvényt alkották, tudták jól, 
hogy a falusi népnek arra a 6—12 éves 
gyermekre már a nyári hónapok alatt nagy 
szüksége van a gazdálkodásban. Ha kiadjuk a 
téli szünidőt, mikor tanulnak valamit a gyer-
mekek ? E. Gy. kartárs igen sok és fontos 
okot ismer, melyek sürgetik a nyári szünidő 
megosztását, de tán több és fontosabb azon 
ok, mely a mai rendszert védi." 

Fodor M., lőcsei tanító: „Elismerem, hogy 
ez irányban valamit kell tennünk, de hogy az 
egy hónapi téli szünidővel a dolog meg volna 
fejtve s a szegény iskolás gyermek baján 
segítve, azt el nem hihetem." 

Ferk Ida, b.-derecskei gazd. szaktanítónő : 
„A jól, rendben tartott, tiszta, szellőzött tan-
terem meleg levegője nem kárpótolja-e a 
növendékeket eléggé a kiállott hidegért, sőt 
ha e mellett lehetővé teszszük,-hogy növen-
dékünk csak este menjen haza s délben meleg 
étellel látjuk el, áldani fogja az iskolát, mely 
róla így gondoskodott." 

Hegedűs Lajos, magyar-hermányi tanító : 
„Lehet, hogy kis részben nyújtana valami 
előnyt az egy-hónapi téli szünidő, de a nyári 
szünidő megrövidítése miatt erősen károsod-
nának a szülők, és jövő élethivatásukat tekintve 
a gyermekek, sőt hátrányos lenne a tanítás 
eredményére is. Magyarország földmívelő állam, 
s a földmívelő életviszonyait nálunk figyelmen 
kívül hagyni nem lehet, nem szabad s az 
iskola érdekét a szülők életviszonyaival böl-
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csen egybe kell vetni. A júliusi szorgalom-
idővel éppen a tanítónak gyűlnék meg a baja. 
Nyáron át a szellemi munka nehezen megy s 
így a júliusi tanítás koczkáztatná az eredményt. 
A földmíves fülledt levegőjű szobája több 
járványos betegségnek a szülőanyja, s több 
bajt okoz, mint az iskolába felmenés közben 
átszenvedett hideg. Tehát a ragályos betegség 
sem csökkenne." 

Adorján Zoltán, somosdii tanító : „Ha tekin-
tetbe veszsziik, mennyi ok van, mely a szün-
idő kettéosztásának megvalósulását akadályozza, 
sőt mennyi, mely merőben útját vágja keresztül-
vitelének : akkor jobb lesz, ha e különben 
igen üdvös eszme felöli fejtegetéseinket szebb 
időkre hagyjuk." 

Lugosi Sándor, kis-keszii tanító : „E. Gy. 
t rnak igaza van, de a kivitelben sok nehéz-
ségbe ütközik az újítás, különösen faluhelyen, 
a hol 6 hónapig tartana a szorgalmi idő ; már 
pedig 6 hónap alatt elvégezni azt, a mit más 
10 hó alatt végez, nem lehet. En tehát azt 
hiszem, hogs- még sok időbe fog kerülni annak 
keresztülvitele, mert, faluhelyen ez nagy rend-
szerváltozást kívánna." 

Tállósy János, mélykúti tanító: „A mi a 
két félévi vizsgát illeti, az évvégi ünnepélyes 
záró vizsgálat sokkal hatásosabb a tanügyre 
nézve, mint azt kétfelé szakítani, két félévi 
vizsgára." 

Csavar E. Gyula Rezső, tisza-szt.-miklósi 
tanító : „Midőn Elek Gyula kolozsvári kar-
társam czikkét olvastam, észrevettem, hogy 
a kartárs úr nem veszi figyelembe a falusi 
népiskolát. Pedig ideje volna, hogy ne csak 
a városi, hanem a falusi iskolák is figyelembe 
vétessenek. A nyári szünidő csonkítása nem 
volna javára a földmívelő falusi népnek." 

Br'ányi Miklós, brezonfalvi tanító, (az egye-
düli hozzászóló, a ki a téli szünidő behozata-
lára vonatkozó indítványt pártolja): „A jelen-
ben ki nem számítható, anyagi haszonnal is 
járó dolgot végezne a közoktatásügyi kormány 
a téli szünidő behozatala által. Humánus, kor-
szerű és gazdaságos eljárásnak tartanám, 
mondja czikkiró kartársunk, a téli szünidő 
behoza'alát." 

* 

Midőn a vitatkozást, a kérdés teljesen ki 
lévén merítve, e tárgyban ezennel befejezett-
nek jelentjük ki, kedves kötelességet teljesí-
tünk azzal, hogy a t. hozzászólóknak őszinte, 
hálás köszönetet mondunk szíves érdeklődé-
sokért és munkálkodásukért. Általában köszö-
nettel tartozunk az ország tanítóságának azért 
a meleg érdeklődésért, melylyel lapunk iránt 

viseltetik s mely fényesen megnyilatkozik min-
dig, valahányszor valamely megvitatásra érde-
mes kérdést vetünk föl, a midőn a hozzá-
szólásokkal a t. kartársak a szó valódi értel-
mében elárasztanak minket. Most is pl. a 
Kozma László fölvetette anyakönyvi kérdés-
ről sok hozzászólás vár közlésre. Az ország 
tanítóságának e kétségbevonhatatlan érdeklődése 
a mi lapunk iránt, megczáfolhatatlanul iga-
zolja azt, hogy most 7 éve kitűzött czélun-
kat, mely nem volt egyéb, minthogy a Nép-
tanítók Lapját valóban a néptanítók lapjává 
tegyük, elértük. Az a legnépszerűbb és leg-
olvasottabb lap, a melyet az olvasói irnak. Mivel 
pedig nekünk sikerült már ezt elérnünk, köze-
lebb ismét terjesztünk közérdekű kérdéseket 
hozzászólásra t. olvasóink elé, a kiknek eddig 
is tapasztalt szíves közreműködésükért ismé-
telten is köszönetet mondunk. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége. 

— A fiuk hadserege. Az angolok egy 
érdekes társadalmi intézményéről, a Boy's 
Brigade-ról Drammond Henrik pompás rövid 
ismeretetést irt, mely a minap jelent meg 
Siebreich Károly fordításában magyar nyelven. 
A Boy's Brigade a szegény emberek 12—17 
éves fiúgyermekeinek nevelésére, vezetésére, 
gondozására alakult. Mi lesz az ilyen gyerekből, 
ha fölcseperedik és kimarad az iskolából ? 
Apja, anyja munkába megy. A fiút beadják 
valahova inasnak, ott aztán dolgozik, meg-
tanulja valahogy a mesterségét, de nincs, a ki 
becsületre, tiszta életre tanítsa és testi-lelki 
egészségére vigyázzon. A vasárnapi ismétlő-
iskola erre nem elegendő. Ismerve a fiak nagy 
vonzódását a katonai dolgokhoz, a katonásdihoz, 
az angolok megpróbálták, hogy az ilyen gyer-
mekeket katonai szervezetben csoportosítsák. 
Hetenkint összejönnek, egy tiszt vezetésével 
mindenféle evolúciót, tornagyakorlatot tanul-
nak, rendre, fegyelemre szoknak, kifejlődik 
bennük az összetartozóság érzete, egymást 
becsülni • tanulják, a nyáron ünnepnapokon 
társas kirándulásokra mennek, zenei és mentő-
kurzusokat hallgatnak s derék, férfias, komoly 
emberekké válnak sokan, a kik talán más-
különben elzüllöttek volna. Erről a Fiuk had-
seregéről, melybe Angliában már 80.000 gyer-
meknél több van besorozva, szól Siebreich 
füzete, mely Heisler J. könyvnyomdájában 
jelent meg Budapesten. Ára 50 fillér. 

J . 
j f 
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Mike-Dorozsma foltja. 
Mikor Bertalan járásbíró úr hazahozta Míke-

Dorozsmára szép fiatal feleségét, a városka 
gavallérjainak nem volt egyéb sürgősebb 
dolguk, mint Pestről meghozatni a legújabb 
formájú magas dupla gallérokat, és a lehe-
tetlen szinű nyakkendőket, melyek jelében 
okvetlenül győzniök kell a szép asszony ellen 
indítandó hadjáratban. 

Mert mind készültek a meghódítására. Né-
melyik már előre is csettintett a nyelvével: 

— Pompás kis asszonyka ! 
De nemcsak az urak, hanem az asszonyságok 

is előre számítottak azokra a kedves kávé-
szoarékra, a melyeken majd a ropogós kiflik 
mellett föl fogják falatozni a kis asszonyka 
becsületét is. 

Daruváryné ő nagysága, a kávékompániák 
dicső előkarczosa, ki is jelentette elöljárójában, 
hogy fél tőle, hogy Bertalannéban hiányzik a 
kellő erkölcsi alap és hogy félni lehet attól, 
hogy foltot borit Mike-Dorozsma feddhetlen 
múltjára. 

Daruváryné ő nagysága ugyanis, mióta ki-
vénült a szerelmi kalandokból, valóságos 
erénycsöpp lett. S az új nemzedék a leg-
nagjobb tisztelettel is viseltetik a derék mat-
róna iránt s csak néha-néha emlegetik el 
bizalmas körben azokat a szép időket, mikor 
Daruváryné ő nagysága vagy három hónapig 
odacsavargott valami ulánus hadnagyocskával. 

No dehát ez régi história. A tény az, ^hogy 
ma Daruváryné ő nagysága erkölcsbíró. És át-
kozott módon irigykedik a szép kis Bertalan-
néra, a ki az ő hite szerint, olyan könnyelmű 
legénybolondító, a minő ő már hiába akarna 
lenni. 

S mikj r egy mulatságon a szép fiatal 
asszony nagyon is sokat talált foglalkozni 
Tardosy Gida albíró úrral, hát Daruváryné 
nem restellte másnap levelet írni a férjnek, 
hogy vigyázzon a feleségére, mert baj lesz. A 
menyecske szarvakat rak a fejére Tardosy 
Gidával együtt. 

A jókedvű öreg úr nevetve vitte be a név-
telen levelet a feleségéhez. 

— Tudom ki irta — mondta az asszony. 
Az a vén Daruváryné. Hiába ferdítette el, 
ismerem az Írását. 

— Tőlem ugyan írhat — mondja a férj. 

Tudom én jól, hogy az én kis feleségem mit 
csinál. Szeret mulatni, bolondítani, ennyi az 
egész. 

— S különösen kedvem telik abban, hogy 
ezt az elbizakodott gavallért ugrassam. 

— Szegény Giiát! Legyen kegyelmes hozzá! 
Ne bolondítsa ! 

— De bolondítom ! Hadd érezze egyszer a 
vereségét is a híres nőhódító . . . , ö 

Erezte is! Tardosy Gida úr, mikor Etelka 
férjhez menetele után Mike-Dorozsmára helyez-
tette át magát, egészen máskép képzelte el 
ezt az egész dolgot. 

A szép leányból, a kinek lánykorában életre-
halálra udvarolt, szép asszony let t ; az ura 
vén, a gyermekkori álmok hozzákötik, mint 
beszélik : az asszonyka hiú is, kaczér is, hát 
biztosra veheti a diadalt. 

S mennyivel jobb lesz, ha így lesz az övé, 
mintha el kellett volna vennie feleségül. Két 
koldusból lett volna egy koldus! Brr! Milyen 
szomorú élet lett volna ! Holott így nagyon 
boldogok lehelnek! 

Ilyenféle, legkevésbbé sem becsületes szándék 
vezette a jó urat, mikor áttétette magát Mike-
Dorozsmára. 

S a haditervet is egészen jól megcsinálta 
az úrfi. Első dolog: kiköszörülni azt a csorbát, 
hogy megugrott a hosszú kurizálás után, akkor, 
mikor már el kellett volna a leányt vennie. 

S mikor először találkoztak, Gida úrfi el is 
mondta ékes szavakban, megindulástól remegő 
hangon (odahaza elpróbálta egypárszor, hogy 
jól hat-e?) hogy mennyire fájt neki elválni 
attól, a kit a világon legjobban szeretett, de 
nem tudta volna a lelkén elviselni, hogy azt 
is magával rántsa a szegénységbe. 

— Hát, hogy is vehetett volna el — kaczag 
föl a szép asszony — hiszen nem tudtunk volna 
megélni ! Azonban legyünk őszinték. Maga 
gazdag parti után akart nézni, hát engem 
szépen ott hagyott. Mert megélni megélhettünk 
volna a maga ezerkétszáz forintjából is ! No 
de hagyjuk ezt. Ott hagyott, jól tette. így 
magának is jobb dolga van, meg nekem is. 

— Csak lehetne jobb dolgunk. 
— Ha megcsalnám az uramat magával ? 

Köszönöm, nem kérek belőle. Vagy maga azt 
hiszi : jön, lát és győz ? Ohó uracskám ! Udva-
rolhat, járhat a nyomomba, beteheti becses 
nyakát a járomba; lovagom, hódolóm lehet — 
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de minden reménység nélkül. Tudja, az az úr, 
a ki megugrik a házasság elől, az nevetséges 
figura marad mindig. S az asszony, ha másba 
beleszeret is, de abba soha, a kiből leánykorá-
ban kiábrándult. 

Szóval, az első ütközet el volt veszve Gida 
úr részéről. S az első után jött a többi. Az 
érzelmestől a tragikusig mindenféle udvarlási 
hangot végigpróbált Gida úr, de eredmény-
telenül. Végre is föltette magában, hogy rá 
se néz erre a könnyelmű, haszontalan asszony-
kára, a ki kaczérkodik mindenkivel és ugrat 
mindenkit. Hanem azért csak nála volt másnap 
is, harmadnap is. Azután a mulatság után is, 
a melyik után Daruváryné beárulta, 

— Vigyázzon, az uram féltékeny. Tegnap 
levelet kapott, hogy mi szeretjük egymást. 
Maga szeret ? Mert én nem — mondta az 
asszonyka kaczagva. 

— Nem lehet az, hogy a kit egyszer meg-
szerettünk, azt kidobhassuk a szivünkből. Vagy 
nem emlékezik semmire se ? Mikor azon a 
felséges szép nyáron minden délután talál-
koztunk az erdőben, az erdész nagybácsi kert-
jében? Nem emlékezik arra a délutánra, mikor 
elmondta, hogy már az intézetben mindig 
csak reám gondolt, az arczképem a vánkosa 
alá tette . . . 

— Oh, hogy szerettem akkor — 
A férfi észreveszi, hogy milyen álmodozó 

hangon beszél a nő. Hát mégse olyan rideg 
a lelke, a minőnek mutatta. S beszél hozzá 
tovább lágy, érzelmes hangon. 

— Emlékeik az első csókra? Először a 
szemét csókoltam s csak azután az ajkát. 
Hoszszasan, sokáig, mintha csak édes, tiszta 
lelkét akartam volna kiszívni. 

— Milyen jó lett volna akkor • ott meg-
halni — suttogja az asszony remegő ajakkal 
s mindig nevető, nagy kék szeme telefut 
könynyel. 

S a férfi már kinyújtja a karját, hogy ma-
gához ölelje, mikor hirtelen fölugrik a nő s 
gúnyosan végignéz raj ta: 

— Nem sikerült a komédia uracskám. Pedig 
az ilyen reminiszczencziák jó horgok, ^ föltéve, 
hogy a halak elég ostobák hozzá. Én nem 
vagyok elég ostoba. 

— Etelka, nagyon szeretem! Játszani akar-
tam, de nem sikerült. Nagyon komoly játék 
lett belőle. Az örülésig szeretlek ! 

— Beszéljünk másról — mondta nyugodtan 
az asszony. 

S csak mikor a férfi dühösen s szinte magán-
kívül távozott, csak akkor borult le a szegény 
asszony a divánra, arra a helyre, a hol a férfi 
ült és fuldokolva zokogta: 

— Most szeretne már, mikor a másé vagyok! 

Nyomorult vagy ! Utálnom kellene és én 
szeretlek, szeretlek ! Végem van, ha még 
egyszer látlak! De nem akarlak látni. Nem, 
nem, soha többé ! 

És nem is látta! Másnap már ott feküdt a 
ravatalon kiterítve. Egy revolverlövés elvégzett 
mindent. 

Tardosynak csak ennyit irt : 
— Gyűlölni akartalak, nem tudlak. Mene-

külök előled. Ha igazán szeretsz, akkor leg-
alább bosszút álltam a te aljasságodért, mert 
fájni fog neked, hogy itt hagylak . . . 

Természetesen Mike-Dorozsmán napokig min-
denki csak az öngyilkosságról beszélt. Jó-
formán senki sem sajnálta a szegény fiatal 
asszonykát, a kinek előttük ór.'ási vétke volt 
a szépsége meg a fiatalsága. Szapulták, pisz-
kolták meg a halála után is. Daruvárvné ő 
nagysága pláne kijelentette, hogy jól tette, 
hogy a halálba menekült, legalább lemosta a 
vérével azt a foltot, a mit Mike-Dorozsma 
szeplőtlen hírnevén ejtett/. . . 

(Nagy-Szeben.) Vértesy Gyula. 

IRODALOM. 
Megjelentek : A Franklin-Társulat kiadá-

sában az Ókori Lexikon 23 ik füzete, mely a 
munka II. kötetének 17—20-ik íveit foglalja 
magában. A füzetet 19 ábra diszíti. A füzet 
ára 1 korona; a folytatólagos füzetek julius 
és augusztns kivételével a hó 15-ike táján 
jelennek meg. — „ Magyar Icántor." Temetési 
szertartások, népies búcsúztatók és alkalmas 
róm. kath. szent mise énekek gyűjteménye. 
Irta Biczók Ferencz, róm. kath. kántortanító 
Torontál-Tordán. Ara fűzve 2 K 50 fill. ; kötve 
3 K 50 fill. Egyedül a szerzőnél kapható. Ajánl-
juk mint jól használható munkát a róm. kath.. 
kántortanító urak figyelmébe. — Földrajz. 
Kassa város és Abauj-Tornavármegye. (A 
népiskolák III. osztálya számára.) Ir ta tíudy 
K. János. Nyolczadik kiadás. Ara 50 f. Maurer 
Adolf kiadása Kassán. — Franczia szólásformák 
a mindennapi életből. Szerkesztette Dobóczky 
Lajos; ára 80 f. (Zhorella Gyula könyvnyom-
dája, Nagy-Tapolcsány.) — Egy székesfővárosi 
tanító-özvegy nyugdíjügye. (Vonatkozik-e az 
1868. XXXVIII. törv.-cz. 140. §-a és az 1891. 
XLIII. törv.-cz. 6. §-a Budapest székesfőváros 
tanítóinak özvegyeire?) A „Budapesti Tanító-
testület" megbízásából irta Bursics Ernő, 
székesfőv. tanító. Az Eötvös-alap „Whissics-
árvaalapja javára kiadja özv. Kafka Károlyné 
(II. Zárda-u. 44. sz.) ; ára 40 f. — °Bibliai 
történetek az ó- és új-testamentomból. I r ta (a 
ref. népiskolák II. és III. osztálya számára} 
Papp Károly. Kilenczedik kiadás. Ára 40 f ; 
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megrendelhető Kókai Lajos könyvkereskedé-
sében. —• K. Nagy Sándor: A nők törvény-
könyve. Ára 2 K 50 f (Franklin-Társulat). 
Kitűnő munka, melyről már megemlékeztünk 
egy ízben. — Falusi történetek. (Elbeszélések.) 
Irta Vértesy Gyula. Szent-István-Társulat ki-
adása. Ara 1 K. (Még visszatérünk rá.) — 
A magyar posta és a közigazgatás. Összeállí-
totta dr. Koroda Pál. Közigazgatási könyvtár 
II—X1L száma. Ára 2 K. 40 f. (Községi nyomda.) 

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

Köszönetét nyilvánította: Török Béláné, 
szül. Barcsay Antóniának, a kinek elnöklete 
alatt álló vajdahunyadi nőegylet a helybeli 
iskolák számos tanulójának 012'korona értékű 
teli ruhákat adományozott ; Törley József 
budafoki gyárosnak, a ki az ottani szegény-
sorsú iskolásgyermekek fölruházására 10Ó0 
koronát adományozott; a „Szegény tanulókat 
segélyző dévai Egyesületnek," a mely az ottani 
szegénysorsú tanulók részére 600 korona 
értékű ruhaneműt adományozott. 

Kinevezte: Fülöp Mária oki. tanítónőt a 
verespataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Mischet János buchbergi áll. 
el. isk. tanítót a temes-saághi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Sándor János új-
sopoti határőrv. községi isk. r. tanítót jelen 
állásában. 

Jóváhagyta: a „Magyar Pestalozzi Társulat" 
alapszabályait. 

Segély-, ill . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Bálint László breznóbányai áll. polg. isk. 
volt tanító 3 kiskorú árvája részére együtt évi 
528 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. E. Miután hátralékban maradt a nyugdíj-

járulékkal, folyamodjék a közoktatásügyi minis-
teriumhoz, jelentse be új állomáshelyre való 
költözését s kérje, hogy engedélyezzék a jelen-
legi illetékes adóhivatalnál hátralékának befizeté-
sét. A befizetésnél majd késedelmi kamatokat is 
kell fizetni. — Sp. G. Községi adót a tanító hiva-
talos fizetése után nem tartozik fizetni. Az 
útadóra nézve a „Tanítók Tanácsadója" 214. 
lapján mondottakat ajánljuk figyelmébe. — 
Sch. József. Igen, szóltunk már a törvény 
azon intézkedéséről, mely közterületek fölosz-
tása alkalmával iskolai földek megkimélését 
rendeli el. A „Néptanítók Lapjában" néhány 
•vvel ezelőtt közöltünk erre vonatkozólag 

pontos adatokat. — P. Imre. Ha díjlevele 
szerint az 5 hold legelőt, melyet, mint mondja, 
fölvert a nyír, tetszés szerint használhatja, 
akkor a tisztogatás közben kivágott csög-, 
bög-nyírfa is önt mint tanítót illeti. Az iskola-
föntartó beleegyezésével vágassa ki az érték-
telen nyírfa hajtásokat, mint a melyek érték-
telenítik a legelő használatát. — V. Gyula. A 
megyei útadóra vonatkozó tájékoztatásunkat 
hivatalos forrásból kaptuk; tartalmához tehát 
ragaszkodunk s ennek megdöntéséről tudo-
másunk nincs. A kérdezett kivetést mi jogos-
nak tartjuk. A megyéknek jogköréhez tartozik 
az ily adók kivetése. — Tr. Gáspár. 
1. Utolsó évi beszámítható fizetését fogják 
nyugdíjazásakor ajapul venni a nyugdíjigény 
kiszabásánál. 2. Évi nyugdíj járulékát mindig 
Írassa be az adóhivatalnál a fizetés alkalmá-
val a nyugdíjkönyvecskéjébe. 3. Leveléből az 
tűnik ki, hogy ön talán nem is folyamodott 
újabban nyugdíjigényének fölemeléseért, mert 
akkor utasították volna az adóhivatalt, hogy 
öntől ezt a felemelt évi járulékot szedje be. 
Érthetetlen, hogy nem kérnék a befizetési 
könyvecskéjét. Mutassa be minden fizetés alkal-
mával akár kérik, akár nem. — P. P. 1. 
Mindenesetre bélyegezett nyugtákra vehetik 
föl a fizetésüket. 2. Tanító változás alkalmával 
az új tanító részére az államsegélyt újra kell 
kérni. Ezen eljárást a „Tanítók Tanácsadója" 
cz. könyvben megtalálhatja. — Br. János. Az 
óvónő bejelentés és kérés nélkül nem veheti 
igénybe az egy havi szünetet. A községből 
sem távozhatik bejelentés nélkül. Ha az uta-
sítást nem tartanák meg, lehet ebben a tárgy-
ban jelentést tenni a kir. tanfelügyelőségnél, 
az aztán majd intézkedni fog hivatalos úton. 
A felügyelő bizottságnak van joga a szünet 
megállapítására. — B. A. P . Nagyon szép 
dolog, hogy az iskolafentartó az ön gyógyszer-
számláit 13 év óta mindig kifizette. Ezután 
is megteheti, de kötelezni nem lehet rá. Mi 
legalább nem ismerünk olyan díjlevelet, a 
mely a tanító gyógyszerköltségeinek fedezését 
biztosítaná. E í inkább szívesség, emberbaráti 
intézkedés, de nem kötelesség. — L. Gábor. 
1. A korpótlékra vonatkozó utasítás világosan 
megmondja hogy a tanító pályázata alkalmá-
val jelentse be a korpótlékra már eddig meg-
szerzett igényeit. Ez abból a szempontból fon-
tos, mert az iskolafentartó esetleg, ha körül-
ményei nem engednének korpótlék folyósítást 
az új tanító részére, a pályázók közül olyant 
választhat, kinek még nincs joga a korpótlékra. 
De ha a pályázaton valaki bejelentette s meg-
választották, akkor új állásán a mir megszerzett 
korpótlékát folyósítják részére törzsfizetésén 
kívül. 2. A lelkésznek, mint iskolaszéki elnöknek 
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nincs joga megtagadni a tanító részére meg-
szavazott nyugta fölvételéhez szükséges látta-
mozási Ha kérelme daczára se tenné meg, 
jelentse be a kir. tanfelügyelőnél. Hasonló-
képen járjon el, ha az iskolai tankötelesek 
mulasztásáról szóló kimutatás hitelesítését meg-
tagadná. 3. Furcsa állapotok lehetnek önök-
nél, ha még a miatt is kell huzakodni, hogy 
a tanító fizetésének kirovását ki készítse el. 
Szigorúan véve, a tanítónak nem volna más 
gondja, mint sommásan követelni akár termény-
beli, akár pénzbeli fizetését az 1893. XXVI. 
t.-czikk alapján. Ha azonban ily munkára 
kérik rendezetlen viszonyok közt a tanító 
segítségét, ne tagadja ezt meg a tanító a 
saját nyugalma érdekében. 4. Az 7< holdnyi 
kert a 600 K fizetés és lakás mellett követel-
hető törvény szerint. — S. K. Balaton-Berény. 
Ha több munkája lesz, mint eddig, több fize-
tést is kérhet. Ezt bizonyára isk .laföntartója 
is be fogja látni s nem engedi pörös útra 
terelni a dolgot. — T. M. Csak azt a tanácsot 
tudjuk adni, hogy vegye rá iskolaföntartóját, 
hogy folyamodjék fizetéskiegészítési állam-
segélyért. Miért vonakodik ettől az a liberális 
hitközség? — K. A. Uj-Gyula. Dr. Morlin Emil 
oszt.-tanácsos úr : V., Hold-u. 8. Suppán Yilmos 
kir.-tanácsos ú r : V., Alkotmány-u. Kereske-
delmi akadémia. — Sz. G. Büksziul. 1. Csak 
pályázatra bocsátott helyekre fogadják el a 
folyamodványt. 2. Köteles mindazon osztályok-
ról vizsgálatot tenni, a melyekről nincs bizo-
nyítványa. — B. Tibor. Terménybeli illetmé-
nyeket a tanulók le'tszáma után csak oly mér-
tékben követelhetnek, a mint azt díjlevelük 
biztosítja. Rendszerint nem szokott az iskola-
fentartó arra vállalkozni, hogy ha valamelyik 
szülő fizetésképtelenné válik, a helyett ő fizesse 
a tanítási díjat. Ha ilyen esetben önöknek 
50%> megtérítést ajánl föl az egyház önmagá-
tól, legjobb volna elfogadni, mert behajtani az 
egyházon nem lehet, minthogy nem vállal-
kozott ilyen kötelezettségre. Az illető szülő-
kön pedig teljes szegénységük miatt nem lehet 
úgysem behajtani s azért legjobbnak látszik 
az 50% semmi helyett. — Dunapar t i . 1. 
Hogy ön melyik osztályt vezesse, abban a tan-
testület javaslata alapján az iskolafentartó 
(vagy iskolaszék, gondnokság) határoz. '2. Nem 
az igazgató határoz abban sem, hogy a gazda-
sági ismétlő iskolában az igazgató csak 2 órát, 
ön pedig 3-at adjon, s mégis az igazgató kap-
jon teljes díjat, „csak azért, mert ugyanazon 
idő alatt a gazd. ism.-iskolát vezető tanító 
igen jövedelmező s iskolánkívüli mellékfoglal-
kozást végez." — B. J. Ó-Torda. Bizonyít-
ványnyal kell igazolni, hogy az előző osztályt 
sikerrel végezte. A magántanuló is köteles 

évenkint osztályvizsgálatot tenni. — Gondnok-
ság. Barátmajor. A hátralék 9 koronát jogo-
san követelhetik. Jelentsék a megyei kir. tan-
felügyelő urnák. — D. A. Deés. Osztályok és 
a gyermekek nagysága szerint különböző. Ax 
iskolaépítés- és fölszerelésre vonatkozó Utasí-
tás megszerezhető az egyetemi nyomdában, 
Budapest, I. ker., Iskola-tér. 3. sz. — P. F. 
Nagyláng. A 2 éves gazdasági tanfolyamra a 
pályázat lapunkban szokott megjelenni ; kisérje 
figyelemmel a lapot s a pályázati hirdetésben 
kérdéseire választ fog találni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi ministert Munkács városa egyhangúlag 
díszpolgárává választotta. 

— A fizetésrendezési törvényjavaslatot, 
melynek az állami tanítókra vonatkozó részét 
lapunknak f. hó 14-én kiadott rendkívüli ki-
adásában ismertettük, a képviselőház a pénz-
ügyi bizottsághoz utasította. Ha ez a javaslat, 
mint kilátás van rá, f. márczius végéig 
törvényerőre emelkedik, az állami tisztviselők 
fizetésemelése 1902 november 1-től kezdve 
fog folyósíttatni, a mennyiben a m. évi költség-
vetésbe fölvett 3 millió a f. év első negye-
dének végéig fölhasználható, azon túl már 
nem. A M. T. Orsz. Bizottsága f. hó 22-én 
igazgató-tanácsi ülésben fog a beterjesztett 
törvényjavaslattal foglalkozni. Ugy halljuk, 
hogy a székesfővárosi tanítók is mozgalmat 
indítanak fizetésük emelése érdekében, mivel 
a fővárosi tanítók kezdőfizetése, mely csak 
1200 K, most már 200 K-val kisebb az állami 
r. tanítók fizetésénél. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-
bizottsííga folyó hó 12.-én Ujváry Béla elnök-
lete alatt jól látogatott ülést tartott, mely első 
sorban a Népnevelők Lapja folyó évi 6. szá-
mának egy czikkével foglalkozott. A Magyar 
Tanítók Otthonának a hivatalos lapja azt írta 
ebben a czikkben, hogy 1. maga a vezetőség 
sem tudja: hány tagja van az alapnak és kik 
azok; 2. hogy jótékony egyesületnél fizetéses 
tisztviselőknek nem kellene lenni ; 3. hogy 
fizetett tisztviselők még jótéteményeket is él-
veznek az alap részéről; 4. hogy nem helyes 
„a jótékonyság konyháján kanalazni." Az elnök 
erre vonatkozólag egy nyilatkozatot terjesztett 
elő, melynek kapcsában kijelentette, hogy „sem 
ő, sem az egész vezetőség nem engedheti meg? 

hogy az eddigi Ízetlen támadások után most 
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már a becsületük körül utazgassanak." A nyilat-
kozatot a gyűjtő- és kezelő-bizottság egyhan-
gúlag elfogadta s hozzájárult ahhoz Ember 
János, az említett tanügyi lap volt szerkesz-
tője is, a ki azt mondotta, hogy az ő nézete szerint 
is az említett lap czikkének írója „túllőtt a 
ez élőn". Más fölszólalók (Magdics árvaházi 
igazgató, LaJcits Yendel, Trajtler Károly stb.) 
rámutattak arra, hogy az említett czikk hatá-
rozott rosszakarattal van írva. Az egyhangúlag 
elfogadott nyilatkozat, melyet ott tesznek közzé, 
a hol a támadás megjelent, a czikk egyes 
pontjaira következőkben válaszol : az 1. pontra 
nézve kijelenti, hogy az elnökség nagyon is 
jól tudja, hogy hány tagja van az alapnak és 
kik azok, még megyék szerint is tudja s a 
mult év szeptemberében elhatározott munka 
eredményét már közzé is tette. (Lapunkban is 
megjelent. Az elnökség, mint halljuk, azt is 
tudja, hogy a kik leginkább támadják az 
„Eötvös-alapot", nem tagjai az alapnak. Sserk.) 
A 2. pontra kijelenti a nyilatkozat, hogy csak 
két fizetéses tisztviselője van az alapnak : a 
titkár és a pénztáros (most már számtartó), a 
kiknek azért a nagy munkáért, a mit végez-
nek, nem sok az a közgyülésileg megállapított 
800 K; a 3. pontra vonatkozólag kijelenti a 
gyűjtő- és kezelő-bizottság: arról, hogy fizetett 
tisztviselők még jótéteményekben is részesültek 
volna, nincs tudomása s fölszólítja az illető czikk 
iróját, hogy nevezze meg az illetőket. A 4. 
pontban foglalt gyanúsítást („a jótékonyság 
konyháján való kanalazást" illetőleg) a bizott-
ság határozottan és kereken visszautasítja és 
elvárja a czikk írójától, hogy nevezze meg név 
szerint azokat, a kik „kanalaznak" s kijelenti, 
hogy további lépéseit válaszától teszi függővé. 
Ennek kapcsában ugyancsak egyhangúlag el-
határozta a bizottság, hogy a pénztár átadá-
sához a ministertől szakközeg kirendelését 
fogja kérni azzal, hogy a minister úr utasítsa 
az illetőt, hogy az Eötvös-alap vagyonkeze-
lését néhány évre visszamenőleg ne csak szám-
vizsgálati, hanem jogi szempontból is vizs-
gálja meg, hogy kiderüljön: megfeleltek-e a 
kifizetések az alapszabályoknak és a közgyűlési 
határozatoknak ? Elhatározta a gyűjtő- és 
kezelő bizottság még, hogy az alap pénzkezelését 

a Pesti Hazai Első Takarékpénztárra, a legelő-
nyösebb ajánlattevőre bízza. A jelentések közül 
megemlítjük a következőket: a Tanítók Háza 
gondnoka jelentést tett az ifjak tanulásban 
való haladásáról és az új fölvételekről. (Alább 
közöljük a jelentés kivonatát. Szerk.) Továbbá: 
az Athenaeum részvénytársaság 196 koronát 
fizetett be a pénztárba a Magyar Tanítók 
Naptára m. évben eladott példányai után ; a 
bácsmegyei tanítóegyesület bizalmát fejezte ki 
az elnökség működése iránt s jelenti, hogy 
sok kilátás van arra, hogy a tanítóegyesület 
minden tagja egyúttal mind kötelező tagja lesz 
az Eötvös-alapnak is; végül az elnök jelen-
tette, hogy a tagok névsorának megküldése a 
kir. tanfelügyelőkhöz, a fölhívások kapcsában, 
a jövő héten kezdetét veszi s hogy az érdek-
lődés az alap iránt a tanítóság köréből örven-
detes módon mutatkozik. A gyűjtő- és kezelő 
bizottság eme gyűlése is dokumentálta, hogy 
az Eötvös-alapnak már a rendszerré vált 
támadások sem árthatnak. Erre az alapra 
szüksége van a tanítóságnak, tehát ez az alap 
gyarapodni is fog! 

— Schmid t Albin fővárosi igazgató-taní-
tónál, az Eötvös-alap volt pénztárosánál a 
gyűjtő-és kezelő-bizottság tagjai folyó hó 12.-én 
küldöttségileg tisztelegtek. A küldöttség veze-
tője: Ujváry Béla elnök, a közgyűlés meg-
bízásából is, hálás köszönetet mondott az alap 
volt pénztárosának öt évet meghaladó pénztá-
rosi működéséért és azért a lankadatlan buzgó-
ságért, becsületes fáradozásért, melyet orsz. 
egyesületünk anyagi ügyeinek föllendítése érde-
kében kifejtett. Őszinte sajnálkozásának adott 
a küldöttség vezetője kifejezést a fölött, hogy 
Schmidt Albin pénztárosi közreműködését az 
Eötvös-alapnak a jövőre nézve nélkülöznie 
kell, de reméli, hogy volt pénztárosunk továbbra 
is támogatni fogja az Eötvös-alapot bölcs 
tanácsaival. Majd átnyújtotta neki, a közgyűlési 
jegyzőkönyv kivonatával, a fölmentvényt. Schmidt 
Albin meghatottan köszönte meg az Eötvös-
alap részéről őt ért kitüntetést, valamint azt 
a jóindulatot is, melyet a közgyűlés fia : Schmidt 
Béla iránt tanúsított azzal, hogy számtartónak 
választotta meg. ígérte, hogy az Eotvös-alap 
érdekeit tőle telhetőleg továbbra is támogatni 
fogja. A küldöttség tagjai, a kik ezután a 
bizottsági ülésre mentek, melegen szorítottak 
kezet a könyekig meghatott volt pénztárossal, 
a kinek — mint örömmel tapasztalták — egész-
ségi állapota már javult. 



7. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

— A Tanítók Háza lakóiról. A Ferencz 
József Tanítók Házában lakó 93 ifjú közül a 
jelen tanév első felét kitűnő minősítéssel 3, 
jeles minősítéssel 37, jeles-jó minősítéssel 21, 
jó minősítéssel 19, jó-elégséges minősítéssel 3, 
elégtelen minősítéssel 1 végezte ; még nem 
mutatta be minősítvényét 5 és nem kollo-
kvált 4. A hátralékban levők — kedvezményeik 
elvesztése terhe mellett — záros határidővel 
utasíttattak a kollokviumok, illetve szigorlatok 
letételére és hiteles igazolására ; kettőtől pedig 
megvonatott a féldíjas kedvezmény. Részben 
tanulmányi előmenetelük elismerése ül, részben 
a szülék anyagi helyzetére való tekintettel 1 
féldíjas növendék ingyenes helyre, 4 egész 
és 6 felemelt díjas növendék féldíjas helyre 
•és 2 emelt díjas növendék egész díjas helyre 
léptetett elő a közgyűlés által e czélra meg-
szavazott 1008 korona terhére. Új folyamodók 
közül Forberger Béla, Kursinszley Kálmán és 
Paulinyi Ernő féldíjas, Miskovits János és 
Popper Elemér felemelt díjas helyre vétettek 
föl. A jelenlegi létszám ennélfogva : 98 ; ebből 
bölcsészettanhallgató 42 ; joghallgató 24 ; 
technikus 16; pedagógus 6 ; orvostanhallgató 
5 ; ipari-kereskedelmi szakon és vasúti tanfo-
lyamon levő 5 ; ingyenes 9 ; féldíjas 47 ; egész 
díjas 26 ; felemelt díjas 16 ; a kik havonkint 
1741 koronát fizetnek be a Ferencz József 
Tanítók Háza pénztárába. 

— Pályatételek. A „Szebenmegyei Tanító-
testület" tagjai számára a következő tételek 
kidolgozására hirdet pályázatot : 1. „A magyar 
beszéd tanítása olyan magyar tannyelvű nép-
iskolában, melyben a tanulók nagyobb része 
idegen ajkú." 2. „A verstanítás czélja és 
anyaga a nemzetiségi vidéken levő magyar 
tannyelvű népiskolában." 3.] „Az erkölcsi ne-
velés a népiskolában." Az első tétel jutalma 
457'64 korona, a 2-dik és 3-dik tételé 50—50 
korona. Határidő folyó évi szeptember 1-je. — 
A borsodmegyei általános tanítóegyesület saját 
tagjai részére a következő pályatételt tűzi k i : 
„Az olvasás és írás tanítása módszerének tör-
ténete fejlődése napjainkig." Határidő folyó 
évi junius 30.-a. Jutalomdíj — a közoktatási 
ministerium által az 1902. évre utalványozott 
tanítógyűlési fuvar- és napidíjak maradványá-
ból — 50 koropa. 

— Az„Eötvös-alap"értékpapirjai. „Eötvös-
alapunk" a következő értékpapírok birtokában 
van: 1. Magy. földh. int. 47o záloglevél 19 
drb à 1000 írt 2 — 10, 3 1 3 0 - 3 1 3 4 , 3 1 3 6 -
3137, 3139, 28686 és 28687. sz. 2000 koro-
nával számítva 38 000 K. — 2. 13919, 13920, 
13922, 4434 és 7179 sz. össz. 5 drb à 100 
Ért, 200 koronával számítva 1.000 K. — 3. I 

Magy. földh. int. 4 % korona értékű zálog-
levél: 324, 325, 363, 364, 16941, 23653, 
30419, 30420, 30421, 32816, 35955 — 11 
drb à 2000 K 22.000 K. — 4. 11199, 11689, 
12929, 3195, 3196, 3197, 9540, 9544 és 
13331, 1332, 13333 sz. össz. 11 drb à 200 
K 2.200 K. — 5. Osztrák járadékkötvény 
1 drb à 1000 frt, 2000 koronával számítva 
2.000 K. — 6. Magy. földtehermentesítési 4 7 . 
kötvény 2506. sz. à 10.000 frt, 20.000 koro-
nával számítva 20.000 K. — 7. 80098, 80099, 
43475, 3 drb à 1000 frt, 2000 koronával 
számítva 6.000 K. — 8. 9527, 9528 sz. 2 drb 
à 500 frt, 1000 koronával számítva 2.000 K — 
9. 21136 sz. 1 drb à 100 frt, 200 koronával szá-
mítva 200 K. — 10.Magy. kir. 47o koronajáradék 
6.200 K — kötvény 22 drb à 1000 korona 
22.000 K — kötvény 3 drb à 200 korona 
600 K — kötvénv 1 drb à 100 korona 100 
K. — 11. „D" 572712-572771- ig 60 rb 
à 1000 korona 60.000 K. — 12. Budapest 
főv. 4°/o korona értékű kölcsönkötvény 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 248, 249, 250, 251, 
13465, 13466, 13467, 13468, 13469. 13470, 
13472, 13473, 13474, 20437, 20438, 20439, 
20441, 20442, 20443, 20444, 20446 és 204 Í7, 
sz. 28 drb à 2000 K 56.000 K. — 13. 10686. 
16062 sz. 2 drb à 200 K 400 K. — 14. 3 7 . 
Magy. jelzálog-hitelbank nyereménykötvény 
518/46 és 633 89. sz. à 440 K. — 15. 4 7 . 
Magy. jelzálog és hitelbank nyereménykötvény 
3503/74 sz. à 200 K. — 16. Tisza sorsjegy 
2867/87. sz. 254.56 K. — 17. 3 drb Jószív 
sorsjegy 227/42, 5520/23, 7493/58. sz. à 4 K 
12 K. — 18. 1 drb. Rudolf sorsjegy 900/23. 
sz. 29 K. — 19. 5 drb Magy. vöröskereszt 
sorsjegy 859/20, 1412/56, 2181/27, 3370/22. 
és 5343/75. sz. à 13 K 65 K. — 20. 1 drb 
nyereményszelvény az Osterr. Pränien-Schuld-
versehreibungnak 2514/76 sz. 100 frtos köt-
vényére. (Becsértékét ez idő szerint nem álla-
píthatjuk meg, ezért a vagyonkimutatásba sem 
lett fölvéve.) — 21. 4 drb földhitelintézeti 
4%-os záloglevél (1 drb à 10.000 korona, 
10192 sz.; 3 drb à 2000 korona 23833, 
23834, 24070. sz.) 16.000 K. — 22. Eperjes-
bártfai h. é. v. r.-t törzsrészvénye 200 korona 
névértékben 200 K. — 23. 4 drb életbizto-
sítási kötvény Horovitz Jakab a) 2000 korona, 
b) 1000 korona, Ilosvay Lajos 1000 korona, 
CNongvai Dénes 2000 korona 6.000 K = 
261.900 56 K. 

— Rövid liirek. „Tanítóit Eötvös-alapja, 
Budapesten" czím alatt küldendők mindazok 
a befizetések, melyek az Eötvös-alapnak vannak 
szánva s melyek ily czímen a postatakarék-
pénztárba folynak be, a mennyiben tudvalevőleg 

i az alap számtartója pénzt nem kezel. — 
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Tanítók asztaltársasága. A mármaros-szigeti 
állami, róm. kath. és ev. ref. tanítók saját 
kebelökben asztaltársaságot alakítottak. Az 
asztaltársaságnak czélja, hogy: „Baráti körben 
is alkalma legyen a tanítóságnak az őket — 
valamint a nevelés-oktatásügyet érdeklő dol-
gokról, kérdésekről eszmecserét folytatni, s 
esetleg más irányú hasznos mozgalmat indítani 
Vagy támogatni." Az asztaltársaság, melynek a 
máramarosi kir. s.-tanfelügyelőn s tollnokon 
kívül 12 állami, 3 ev. ref. és 2 róm. kath. 
tanító tagja van, kartársi szeretetre való össze-
jövetelét hetenkint tartja. — Tanfolyam hibás 
beszédűek részére. A vallás- és közoktatásügyi 
minister elrendelte, hogy a siketnémák váczi 
orsz. kir. intézetében dadogók és egyéb beszéd-
hibában szenvedők számára beszédgyógyító 
tanfolyam létesíttessék. A tanfolyam folyó évi 
márczius 1-én kezdődik és egyhuzamban 4 
hónapig tart. Fölvétel végett mindkét nembeli 
hibás beszédűek személyesen vagy levélben 
jelentkezhetnek az intézet igazgatóságánál. 
A felvett növendékek mindnyájan tandíj-
mentességet élveznek, a vidékiek azcnban a 
tanfolyam tar tama alatt maguk kötelesek 
gondoskodni ellátásukról. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Csépes Tivadar áll. tanító, Dubrinics 
(részesjegyre) 50 K ; Márkovits Lajos, Boronka 
(50 K részesjegyének első részlete) 10 K ; 
Marschalk Hugó, Yédeny (t. díj 1903-ra) 3 K ; 
Varga Lajos, Sárköz 3 K, gyűjtése 11 K 60 f 
(ehhez já ru l tak : Schaurek Jaroszláv 1 K, 
Spáner János 1 K, Beszdics Vilmos 1 K, 
Kerekes Ágoston 1 K, Lázár Dezső 1 K, 
Brendl Adolf 1 K, Tima Sándor 1 K, Giszvájn 
István 40 f, Gábel Antal 40 f, Szabó Károly 
40 f, Péchy István 1 K, sárközi iskolx gór. 
kath. növendékei 2 K 10 f = 11 K 60 f ) ; 
Körtvélyessy László (Vácz) gyűjtése 37 K 60 f 
(ehhez járultak : Körtvélyessy László 2 K, 
Bernes Mária 1 K, Obzovik Jánosné 40 f, 
Szobola Jánosné 1 K, Lukács Andrásné 1 K, 
Patrik Pál 20 f, Határ Ferencz 20 f, Hever 
Miklós 1 K, Parti Jánosné 60 f, Dobrovics 
Anna 1 K, Parti Györgyné 6 K, Szabó 
Mihályné 20 f, Kovács János 20 f, Kovács 
Sándor 1 K, Rucska Ferenczné 2 K, Zsóka 
János 60 f, Pajor Márí 1 K, Hírős István 2 K, 
Bónafert Istvánná 1 K, Bélák József 1 K, 
Bolha József 1 K, Kircliberger István 1 K, 
Krenedits Sándor 2 K, Flórián Erzsébet 2 K, 
Pikács Lajos 20 f, Kurdi Eszter 1K, Mihálovics 
belépek az Eötvös-alap tagjai közé", írja ne-
Pál 2 K, Fazekas Ferencz 1 K, Gaál András 
1 K, Prága József 2 K, Buzicska Ferenczné 
40 f, Fábián András 60 f = 37 K 60 f ) ; 
Peczár Mihály, Upor („régi óhajomhoz képest 

künk) 3 K ; Wolf Arthur, Torzsa (tags, díja 
1903-ra) 3 K ; Kovács Ferencz, Zsigárd (tags, 
díja 1903-ra) 3 K ; Kocáts Gizella (t. díja 
1903-ra) 3 K ; Morvay Matild (t. díja 1903-ra) 
3 K. — 2. Tanítók Házára: farkasdi ev. ref. 
énekkar (a ref. tanítók közreműködésével febr. 
1.-én szavalattal egybekötött dalestély és táncz-
mulatság jövedelméből) 25 K. — Ebből a 
kimutatásból is látszik, hogy az érdeklődés 
Eötvös-alapunk iránt újabb időben élénkebbé 
vált ; különösen örvendetes az, hogy — hála 
vidéki kartársaink buzgóságának — nem-tanítók 
is adakoznak a mi alapunkra, mely már a társa-
dalom figyelmét is magára vonta. Ily örvendetes 
jelenségek mellett azok a támadások, melyek-
ben az Eötvös-alapnak is része van, csak 
szomorú inczidensek. A nálunk befolyt pénzt 
befizetési lappal átutaltuk az Eötvös-alap 
pénztárához. 

— Halálozások. Szilvay János szinevéri 
gör. k. kántortanító folyó évi január 31.-én 51 
éves korában jobblétre szenderült. A megbol-
dogult 30 évig működött a tanítói pályán s 
ezen idő nagyobb részét az ország e határszéli 
községében áldásos és odaadó munkássággal 
töltötte el. — Id. Podhorszky Antal fenyőházai 
m. kir. kincstári tanító, a liptói kath. tanító-
egyesület világi elnöke s a liptómegyei róm. 
kath. tanítók özvegyeit és árváit gyámolító 
egyesületének pénztárosa, életének 68-dik, ál-
dásos tanítói működésének 41-dik évében folyó 
hó 10.-én Fenyőházán meghalt. — Sándor 
Ermolae dolovai áll. ig.-tanító buzgó tanítói ö O 
működésének 10-dik évében 32 éves korában 
meghalt. — Stenczél Lajos szikszói róm. kath. 
kántortanító, életének 52-ik s működésének 
30-ik évében meghalt. — Dévai Bálint tasolyai 
(Ungm.) állami tanító 18 évi tanítóskodás után 
meghalt. — Beregi Mihály makói gazdasági 
szaktanító f. évi február hó 13-án délelőtt 
23-éves korában hirtelen elhunyt. Áldás emlé-
kökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők. Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : Schmidt 
Béla lakik VII. ker., Wesselényi-tcza 52. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalcm : Új tanterv. — Napközi otthonok a 
székesfővái-osi iskolákban. Gööz József dr. — A téli 
szünidő. (Hozzászólások.) — A fiuk hadserege. — 
Sztinóra : Mike-Dorozsma foltja. Vértesy Gyula. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázati hirdetmény. 
Budapesten tartandó gyilmölcsészeti tanfolyamra. 

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) folyó 
évi márczius 30-tól április 6-ig gyümölosészeti tan-
folyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamnak : 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő lelkészekben a gyümölcs-
tenyésztés iránti érdeklődés felköltessék és azok abban 
szakszerű kiképeztetést nyerjenek ; 

bj hogy a lelkészek a fatenyésztésnek, nemesítésnek, 
a gyümölcs értékesítésnek föltételeit, módját és 
természetes követelményeit megismerve és megked-
velve e hasznos és nemesítő foglalkozásnak az élet-
ben mívelői, tanítómesterei és buzgó terjesztőivé 
valljanak. 

Ezen tanfolyamra csakis 12 lelkész fog az állam 
költségére fölvétetni, a kik egyenkint 32 korona uti-
átalányban és napi 4 korona ellátási díjban fognak 
részesíttetni. 

Fölhivatnak mindazon községi lelkészek, kik ezen 
tanfolyamban részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a melyben lak-
helyük (vármegye és község) életkoruk, nyelvisme-
retük, valamint azon körülmény is, hogy vidékük a 
gyümölcstermelésre kedvező-e fölemlítendő a folyó 
évi márczius hó 7-ig bezárólag közvetlenül hozzám 
terjes/szék foi. Ezen határidőn túl beérkező kérvé-
nyek nem fognak figyelembe vétetni. Oly lelkész, ki 
már ily tanfolyamban résztvett, nem pályázhatik. 
Segédlelkészek nem vétetnek föl. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő lelkészeken 
kívül föl fog még vétetni e tanfolyamra 3—4 föld-
birtokos és gazdatiszt is, a kik azonban állami ellá-
tásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kérvényeiket 
szintén folyó évi márczius 7-ig ugyancsak hozzám 
küldjék be. 

Budapest, 1903. évi február hó. 
(5 h-I-1) M. kir. földmívelésügyi minister. 

S38G 
IV. 4. BZam" 

Pályázati hirdetmény. 
Keszthelyen, Kolozsmonostoron és Kfssaebenben 

tartandó gyüinölcsészeti tanfolyamra. 
Kisszebenben az állami faiskola területén folyó évi 

márczius 30-tól április 8-áig. 
Keszthelyen (a m. kir. gazdasági tanintézetben) 

márczius 16-tól 25-éig, 
Kolozsmonostoron (a m. kir. gazdasági taninté-

zetben) márczius 23-tól április 1-éig gyümölosészeti 
tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamoknak : 
aj hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő faiskola kezelő tanítók, a 
a faiskola kezelés és gyümölcstenyésztésben tígy 
elméletileg, mint gyakorlatilag szakszerű kiképez-
tetést nyerjenek ; 

h, hogy a tanfolyamot sikerrel végzett faiskola 
kezelő tanítók közül a községi faiskolákhoz alkalmas 
járási felügyelők legyenek a vármegyék által kisze-
melhetők ; és végül : 

cj hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó föld-
birtokosoknak alkalom adassék arra, hogy a gyü-
mölcsfa nemesítés, kezelés és ápolásban kellő útmu-
tatást nyerhessenek: 

Az egyes tanfolyamokra csakis 20 tanító fog az 
állam költségére fölvétetni ; a kik egyenkint 30 ko-

rona utiátalányban és napi 3 korona ellátási díjban 
fognak részesíttetni. Oly tanító, ki már ily tanfo-
lyamban részt vett, vagy a ki faiskolájáért földhitel-
intézeti pályadíjat nyert nem pályázhatik. A fölvé-
telnél azok részesülnek előnyben, kiknek járásából 
még egy tanító sem volt ily tanfolyamon. 

Fölhi catnak azon községi faiskola kezelő néptanítók, 
kik ezen tanfolyamon részt venni óhajtanának, hogy 
t koronás bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a mely-
ben lakóhelyük (vármegye és község) életkoruk, 
nyelvismeretük s a faiskolában töltött eddigi műkö-
désük, valamint a kezelésükre bizott faiskolának 
térfogata is fölemlítendő és ezen körülmények köz-
vetlen iskolai hatóságuk által is igazolandó, folyó évi 
márczius hó 7-ig kizárólag közvetlenül hozzám ter-
jeszszék föl. Ezen határidőn túl beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő faiskola 
kezelő tanítókon kívül mindegyik tanfolyamra föl 
fog még vétetni 3 —4 földbirtokos és gazdatiszt is, a 
kik azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez 
utóbbiak kérvényeiket szintén folyó évi márczius 10-éig 
ugyancsak hozzám küldjék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümölosészeti ministeri biztos jelenlé-
tében elméleti és gyakorlati vizsgálatot tesznek és 
ennek eredményéről bizonyítványt nyernek. 

Budapesten, 1903. évi február hó. 
(5/h-I-l) M. kir. földmívelésügyi minister. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Állandó vagy nyári menedékház vezetőnői állást 

keresek jeles bizonyítványnyal K. czímro, Zsély. 
Nógrádmegye. (120/a—III—3) 

B a g y a n (Hontm.) ág. h. ev. egyház tót magyar, 
kántortanítói állásra a pályázat február 20-ig meg-
hosszabbíttatik azzal, hogy a fizetés a lapok 2-ik 
számában megjelent 200 korona helyett 400 korona. 
Szluka János, lelkész. (140—II—2) 

Érettségizett izr. ifjú, elmenne nevelőnek jó család-
hoz, — szerény igényei vannak. Czím : Post. Rest. 
„Nevelő." Forgácsfa lva . Gömörm. (141 —IV—2) 

A f e l ső lövői ág. hitvallású evang. népiskolánál a 
középosztály tanítói állomása betöltendő. Évi java-
dalma szabad lakáson kívül 620 korona, tandíj 
(minden tanulótól 2'10) átlag 120 korona, termények 
170 korona értékben, 10 öl tüzelő fa, melyből a tan-
terem is fütendő. Kántori jövedelem 200 korona 
készpénzben, termények 50 korona értékben és egy 
öl fa. Az ismétlő-iskolások tanításáért 50 korona-
Jelentkezések márczius 15-ig az evang. lelkészi hiva-
talhoz Felső-Lövőre küldendők. (148—II —2) 

Csokva-Omány borsodmegyei róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat. Díjlevele : egyesektől 220 
véka rozs, 90 korona párbér, tűzifáért 160 korona, 
mindennapi tankötelesektől 160 korona, (ismétlőktől 0,) 
ez idővel ketté oszlik, 160 korona készpénz nyug-
tákra, páronkint 30 filléres bucsuztatós stólákból 80 
korona, kétszobás új lakás, mellette 8 köblös prima 
szántóföld, 3 köböl buza, 2 köböl tavaszvetés feles, 
egy hold rét, legelőilletőség, temetőbővítésért répás-
kert, 2 vékás házikert. Kívántatik oklevél — orgona-
játék — tanítói működésről jó bizonyítvány, lelkésztől 
családi állapotkimutatás. Határidő márczius 3. Sze-
mélyes megjelenés nincs kikötve. Pósta : Sáta, 
Borsodm. Isko'aszéki elnök. (149—11—21 

A m á t y u s i ref. egyház okleveles tanítót, esetleg 
tanítónőt vagy óvónőt keres 656 korona államsegély, 
144 kor. tandíj fizetéssel. Lakás nincs. Pályázatokat 
február 15-ig fogad el Illyés Mihály lelkész. U. p. 
Nagy-Lónya. (150-11—2) 
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Jobb állásra történt megválasztatás folytán ürese-
désbe jött duna-szekcsöi magyar-német tannyelvű 
iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdet a róm. kath. iskolaszék. Évi jövedelme 900 
korona havi előleges részletekben. Kötelessége egy 
osztályt önállóan vezetni, ismétlősöket kartársaival 
felváltva oktatni, nemkülönben a kántort bármikor 
helyettesíteni. Pályázati határidő február 22 ; az 
állomás márczius l én foglalandó el. Az oklevél 
csak eredetiben vagy hitelesített másolatban fogad-
tatik el. A megválasztott állását csakis kántor-
tanítóvá való megválasztatása esel én hagyhatja el. 
Kérvények róm. kath. Iskolaszék Duna-Szekcső 
(Baranyam.) intézendők. (ICO—II—2) 

Tardoson Komárommegye róm. kath. magyar-tót 
nyelvű iskolánál osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik f. hó 15-ig. Javadalma : 800 korona, 40 
korona lakpénz, 10 korona kertilletmény. Dunkek 
János, iskolaszéki elnök. (144—11—2) 

Pályázati hirdetés a lemondás folytán megüresedett 
rákos-csabai ev. reform, kántortanítói állásra. 
Fizetés : 1200 kor., melyből terményekre csak 200 
korona esik, a többi ké>zpénz. Pályázati határidő 
márczius hó 5-ike. Hivatal elfoglalás április 24-ike. 
Pályázatok alulirthoz küldendők. Rákos-Csaba, 1903 
február hó 6-án. Törő Lajos, ref. iskolaszéki elnök. 

(159-11—2) 
Tanítójelölt, ki jeles működési bizonyítványnyal 

rendelkezik ; ajánlkozik tanító vagy nevelőnek. Tanító-
jelölt Modor, Posztós-utcza 7 sz. (Pozsonymegye.) 

(186-1—1) 
A nagymartom (Sopromegye) községi elemi isko-

lához tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 
fizetés 800 korona ; lakbér 160 korona, fűtés 36 kor. ; 
kézimunkatanításért 40 korona ; kertilletmény 10 kor. 
Határidő 1903, február 20. Tannyelv : magyar-német. 
Iskolaszéki elnök. (162—II—1) 

A mátra-szeie i (Nógrádm.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra márczius 12-ére pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása mint kántornak : 70—80 kiló rozs, — 
42-48 hektl., - 40—50 szekér fa, — 170-180 fő 
káposzta, 2 hold föld és fél telek utáni erdő és legelő 
használata, — pénz 14—16 korona, — stóla 20—30 
korona. Mint tanítónak tandíjból 140 - 160 korona. — 
A községi pénztárból 270 korona. — A kérvények a 
kazári plébániai hivatalhoz (u. p. Kis-Terenne) inté-
zendők. Grantner Antal, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 187 -1 -1 ) 
A bátai (Tolnavármegye) róm. kath. jellegű IV. 

sorsz. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi fize-
tés : 1. két szoba-, egy konyha-, pincze-, présház-, 
kocsiszín-, padlás-, istálló-, sertésól és udvarból álló 
lakás (160 korona); 2. a hitközségi pénztárból 600 
korona havi előleges részletekben ; 3. meszelési áta-
lány czímén 10 korona; 4. 10.800r -öl szántóföld 
haszonélvezete (270 korona) ; 5. három méteröl puha 
hasábfa, melyet a község a tanító udvarába szállít 
és fölrak (43 kor. 20 fill.) ; 6. az ismétlő iskolások 
oktatásáért 42 korona a község pénztárából ; 7. 
gazd. ism. iskolához szaktanítóvá való megválaszta-
tása esetén évi 100 korona a községtől. Tannyelv a 
magyar. Okmányokkal fölszerelt kérvén- k folyó évi 
márczius hó 10-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

( 190 -1 -1 ) 
Németladi (Somogy) kántortanítói állásra f. évi 

február hó 23-ára pályázat hirdettetik. Lakás 3 
padlós szobával minden benső szükséges helyiségek-
kel és gazdasági épületekkel. Jövedelme : az 1000 
koronát meghaladja és biztos évi 200 korona mellékes 
Nagy kert. Az isteni szolgálat magyar és német 
nyelven felváltva tartatik. Személyes megjelenés 
kéretik a délelőtti órákban. Németladon, posta hely-
ben p. Szigetvár. Osvald Péter, esperes-plebános. 

(161-1-1) 

Pályázati hirdetés. A lemondás folytán megürese-
dett ertarcsai ev. ref. kántor-tanítói állásra. Fizetés : 
Lakása : két szoba, konyha, kamara, melléképületek-
kel. Okleveles tanítónak 250 korona államsegély. 
Korpótlék az államtól biztosítva. Húsz korona kész-
pénz, 18 köböl rozs, 50—60 tanköteles után járó 
egy-egy véka rozs és 1 kor. 60 fillér tandíj. — 16 hold 
jó szántóföld. —2 öl tűzifa beszállítva. Stóla az egyh.-
ker. határozata szerint. Gazdasági ismétlő iskola és 
közs. faiskola kezeléseért közs. pénztárából 100 kor. 
tiszteletdíj. Földek után járó adót egyház fizeti. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. A kellően fölszerelt 
folyamodványok február hó 28-ig küldendők Molnár 
József isk.-széki elnökhöz. Ér-Tarcsa. (Biharmegye.) 

(188-1—1) 
Alulírott a kántorságban önállóan működni képes, 

jó hangú segédet keres. Évi fizetése 240 korona s 
ágyneműn kívül teljes ellátás. Az állás azonnal el-
foglalható. Kunszentmárton, 1903 február 6-án. 
Mezey István, főkántor. (175—III—1) 

Felsö-Zsemberre tótul tudó ág. hitv. evang. 
kántortanító kerestetik. Fizetése különféle czímen 
965 korona. Jelentkezhetni Derzsenyén (u. p. Bát) 
Bernáth Sándor ev. lelkésznél. (174—I—1) 

Zakameno-klini (Árvám.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra f. é. márczius 9-ére pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : 1. Készpénzben 400 K. — 2. A 
tanterem fűtésére minden mindennapi iskolába járó 
gyermek után 80 fillér. — 3. Stóla czímén körül-
belül 120 K. — 4. Olfertorium czímén körülbelül 
16 K. — 5. Búcsú alkalmával a község pénztárából 
14 K. — 6. 7 mérő árpa à 6 K. = 42 K. — 7. 40 
p. mérő zab à 3 K. 60 f. — 144 K. — 8. 7 mérő 
vegyes gabona • à 3 K. 60 f. = 25 K. 20 f. — 9. 40 
mérő burgonya à 1 K. 60 f. = 64 K. — 10. 40 mázsa 
szalma a 1 K. 80 f. = 72 K. — 11. 320 csomó len, 
darabja 20 fill. = 6 1 K. — 12. Koleda czímén kész-
pénzben körülbelül 32 K. és ezen alkalommal össze-
szedett körülbelül 10—12 mérő zab à 3 K. 60 f. = 
36 K. — 43 K. 20 f. — 13. 8 öl puhafa saját haszná-
latára, a község által a kántor udvarába befuvaroz-
tatva à 10 K. = 80 K. — 14. Egy 800 J-ölnyi kertnek 
haszonélvezete, a melyben a szántás-vetési munkát a 
község végzi. 15. 2 drb. marha számára szabad legel-
tetés vagy pedig 10 K. a község pénztárából. 16. Sza-
bad lakás, gazdasági épületekkel. Kellően fölszerelt 
kérvények Vojticsek József zakameno-klin-i plébános-
hoz, mint ker. tanfelügyelőhöz küldendők. 

(147-1 -1 ) 
A Szt.-Mihályűri (Nyitramegye) kántortanítói 

állomás betöltése végett márczius 5-ére pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: a községtől 308 korona: 4'/a 
k. hold szántóföld, k. t. jöv. 45 korona ; átlag 30 
pmérő rozs = 150 korona; stóla 160 korona; misék-
ből stb. 76 korona, államsegély 61 korona. Fizetés-
javítás kilátásban. Nyelv magyar és tót. A sz.-mihály-
úri r. k. iskolaszék. Hoits Márton, plébános. 

(153—1—1) 
A mramoráki (volt határőrvidék) községi német-

magyar tannyelvű elemi i skr Iánál üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 800 korona készpénz, 120 korona fa- és 
szalmaváltság, 4 korona 20 fillér irószerátalány ; 
szabad lakás, esetleg szabályszerű lakbér (200 kor.) 
Csak ág. hitv. ev. vallásúak pályázhatnak. Fölhivat-
nak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a 
temesvármegyei közig, bizottsághoz czímzendő, 1 kor. 
bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodványukat 
folyó évi február hó 28-ig közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelőhez nyújtsák be. Az ágost. evang. val-
lású pályázók előnyben részesülnek. Temesvár, 1903. 
évi február hó 7-én. Temesvármegye kir. tanfelügyelője. 
Sebesztha. (4,h—I—1) 
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Heréd (Nógrádvármegye) r. kath. másod kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 800 korona 
12 m.-mázsa kőszén, egy szobás bútorozott lakás, 
kert helyett 10 korona. Kötelessége IV—Y—VI. osz 
tály s a fiú ismétlők oktatása, kántorságban segéd-
kezés. Ezen állomásra nőtlen okleveles tanítók pályáz-
hatnak. Kérvények főtisztelendő Genzor József plébános 
iskolaszéki elnök úrhoz f. évi február 20-ig kül-
dendők be. (164—1—1) 

A ny lrábrányi (Szabolcsmegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Jövedelme : két 
szoba, konyha, kamra és pinczéből álló lakás, istálló, 
sertés- és baromfiól, nagy kert, a községhez közel 
25 magyar hold szántóföld és rét, párbér, stóla, 
készpénz. A jövedelem összértékben díjlevél szerint 
1040 korona 20 fillér. Kérvények — keresztlevéllel, 
házasságkötésről szóló anyakönyvi kivonattal, illetőleg 
szabad állapotot igazoló lelkészi bizonyítvány nyal, 
tanképesítő oklevéllel s mindazon helyekről, hol a 
pályázó alkalmazva volt, működési és erkölcsi bizo-
nyítványnyal fölszerelve — alulírotthoz küldendők. 
Választás február 26-án délelőtt. Posta, vasút helyben. 
Dr. Kovacsóczy Kornél, lelkész. (177—1—1) 

Zsi tvafödémesi róm. kath. fiúiskolánál tanítói 
állásra. Javadalmazás : 2 szoba, zárt konyha, kamra, 
pincze, istálló, fakamra, 700 Q-öl kert, egy része 
faiskolául szolgál, melyet a tanító köteles kezelni, 
Községtől 600 korona, esetleg korpótlék, havi elő-
leges részletben ; 3 hold szántó, 2 hold rét (bérlet 
esetében 280 korona) ; szántó és rét körüli munkát 
hivek végzik ; kert helyett '/a hold szántó, esetleg 
30 korona bérlet; 10 p. m. rozs, 10 p. m. árpa; 
8 méter tűzifa. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-
iskolai tanulók tanításán kívül szorgalmi időben 
isteni tiszteletek alatt orgonálni szokásos díj elle-
nében, vasárnapi, ünnepi litániák alatt díj nélkül. A 
választás határideje február 24 délelőtt 10 óra. Sze-
mélyes jelentkezés szükséges. Az állás márczius 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények február 21-ig 
fogadtatnak el. Eözdqghe u. p. Zsitva-Födémes, 
Klacsánszky József, iekolaszéki elnök. (170 -I—1) 

Ref. tanítójelölt, ki orgonázik, szolgálati bizonyítvá-
nyokkal ; idén, esetleg jövő évben képesítőzik, ajánl-
kozik tanítónak. Szives keresések „Tanító" czímen 
Siklósra küldendők (Baranya, poste restante). 

(182 -II —1) 
Sár-Szent-Miklósra (Fejérmegye) ref. tanítót, 

tanítónőt keresnek. Fizetése : az egyháztól 600 kor. ; 
államsegély kiegészítésül 200 korona oklevelesnek ; 
lakás, kert. Pályázatok a lelkészhez küldendők. 

(184—1-1) 
Kassai egyházmegye. A hernád-petri róm. kath. 

hitközség okleveles helyettes kántortanítót keres a 
következő föltételek mellett. A helyettes kántortanító 
kap havonta 50 koronát és lakást és semmi egyebet 
junius 15-ig, azután ha meg fog felelni, meg lesz 
választva rendes kántortanítóul a következő fizetésre : 
Tanítói járandóságok : 1. 5 k. hold 222 P -öl szántó-
föld haszonélvezete, melynek kataszteri tiszta jöve-
delme 23 korona 28 fillér. 2. Szabad legelő 2 darab 
marhára 8 korona. 3. Tandíj minden tanulótól 80 
fillér, egy véka zab, egy csirke, egy-egy gyermek 
után pénzértékben 2 korona 70 fillér, öt évi átlagos 
számítás szerint 81 korona. Kántori járandóságok : 
4. 6 katasztrális hold 974 (1 -öl szántóföld, 724 öl 
rét, melyeknek kataszteri tiszta jövedelme 35 korona 
34 fillér. 5. Párbér fejében 12 köböl rozs 120 korona. 
6. Stólából 40 korona. 7. 3 darab marhára szabad 
legelő 12 korona. 8. 27 méter tűzifa 81 korona. 
9. Ostyasütésért 23 korona 60 fillér. Állami segély 
354 korona, összesen tehát 800 korona. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények Szekerák Károly 
plébános úrhoz küldendők Hernád-Petribe (u. p. 
Hernád-Vécse, Ai aujvármegye). ( 194—1—1) 

A dráskovecz l (Muraköz) r. kath. népiskolánál 
üresedésben levő tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Évi fizetése : 800 korona, egy szobából álló lakás és 
két öl tűzifa. Kötelességé : a felsőbb osztályok veze-
tése és az ismétlők egy részének tanítása. Pályázati 
határidő február hó 25. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Az elnökség. (195-1 1) 

A lomnál (Árvám.) róm. kath. tanítói állomásra 
f. é. márczius hó 6-ára pályázat hirdettetik évi 
400 K. a községtől és 400 K. az államtól járó fize-
tés-el. A folyamodványok főt. Vojticsek József ktan-
felügyelő úrhoz Klin-Zakamenére küldendők. 

( 1 6 3 - 1 - 1 ) 
A Lel le somogymegyei községi iskolánál lemondás 

folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A kántortanító javadalma : 3 szobából 
álló lakás, gazdasági melléképületekkel, 16 köbméter 
tűzifa, a házhoz szállítva, minden szőllősgazdától 
6 régi itcze (5'09 liter) bor, 10 hold 989 Q]-öl szántó-
föld, 1323 Ql-öl rét, 404 [ -öl kert, 1600 • - ö l beül-
tetett 5-éves szőllő haszonélvezete, volt úrbéresektől 
páronkint fél pozsonyi mérő, házas zsellérektől egy 
fölöntő, házatlan zsellérektől egy fucsi rozs, malomhoz 
4 ízben fuvar, féltelek utáni legelő illetőség, féltelek 
megm inkálása, készpénzben 293 korona 16 fillér, 
stóla dijak, mely járandóságoknak díjlevél szerinti 
értéke 1795 korona 70 fillér. A kellően fölszerelt 
pályázati kérvények 1908. évi márczius 7-ig bezá-
rólag adandók be, az iskolaszék elnökéhez Lelle 
Somogymegye, később érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. A pályázók csak róm. kath. vallásúak 
lehetnek. Választás határnapjáról, pályázók külön 
értesíttetnek. Lelle, 1903 február 14-én. Lőwensohn 
Jenő, iskolaszéki elnök. (191—I—1) 

A Lel le somogymegyei községi iskolánál, lemondás 
folytán megüresedett osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Az osztálytanító javadalma : évi 800 ko-
rona készpénzfizetés, havi előleges részletekben, a 
törvényszabta korpótlék, egy egészséges száraz szo-
bából álló lakás, fűtéssel és tisztogatással. Köteles-
sége : az I. és 11. vegyes osztály és az ismétlő-iskola 
leánynövendékeinek szakszerű oktatása. Az állásra 
pályázhatnak okleveles tanítónők is, kik a választásnál 
előnyben részesülnek. A pályázóknak római kath. 
vallásuaknak kell L nni. A kellően fölszerelt pályá-
zati kérvények 1903. évi márczius 7-ig bezárólag 
adandók be, az iskolaszék elnökéhez Lelle Somogy-
megye, a később érkezett kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Választás határnapjáról pályázók külön 
fognak értesíttetni. Lelle, 1903 február 14-én. 
Lőwensohn Jenő, iskolaszéki elnök. ' (191—I—1) 

Nagydorogon menház vezetőnői állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetési évi 240 korona, évnegyedes 
részletekben. Lakásul 1 szoba, egy konyha. Köteles-
sége a 2-ik számú menházban a kis gyermekek 
gondozása és a menház naponkénti tisztántartása. 
Kérvények Gr. Széchenyi Domonkos, iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (193—1—1) 

Baranya-Szopok-1 r. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem : 3 szobás lakás, 2 
konyha, melléképületek — mind jó karban ; — konyha-
kert, — 1. 340 korona készpénz. 2. Gabona járandóság 
a párok után 196 korona értékű. 3. 27 '/a méter 
tűzifa, behordva;" 110 korona ért. 4. 2 hold kitűnő 
rét haszonélvezete, vagy helyette 160 korona bér. 
5. 3 hold szántóföld haszonélvezete hitközségi munká-
lattal. 6. Stóla. A fizetés kiszolgáltatása pontos s 
panaszra okot nem ad. A kántori teendők németül 
végzendők. Helyben templom és orgona. Évente 15 
rendes mise. Határidő február 27. Kérvények iskola-
széki elnökhöz intézendők Baranya-Szopokra, u. posta : 

I Magyar-Szék. Nyugdíj-igény 900 korona. Tisztán 
I kántori díjazás ca 120 korona. (180—1—1) 
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Az érdi plébániához tartozó B a t t a fiók egyház 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Ezen állomás 
évi jövedelme: 1. Készpénz fizetés 800 kor. 2. 
12 méter tűzifa, értéke 144 kor. 3. lakás, értéke 
120 kor. 4. 2 hold föld 44 kor. 5. stóla körülbelül 
60 kor. Pályázni kivánó tanférfiak kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat a kerületi esperes-plébánoshoz, 
Érd, Fehérm. f. é. márczius 2-ig küldjék be. 

(192 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

óhajt, Erdély egyik kies városában működő állami 
tanítónő. Czím B. J. Ipoly-Pásztó (Hontmegye) 

postrestante. (167—II—2) 

Méhészek kedves, képes szaklapja 
utólagos fizetés mellett is megrendelhető. Kívá-
natra mutatványt küld a „Széttekintő Méhész" kiadó-

hivatala Nagylak (Csanádmegye). 
(176—II—1) 

Erőteljes méhcsaládok 
egyes és többes kaptárokban eladók. Posta Lajos 
ev. ref. tanítónál Fekete-Gyarmaton (u. p. Nagy-

Zerind, Aradmegye). (170—1 — 1) 

Ingyen és bérmentve 
küldöm kívánatra bárkinek legújabb szövetmintáimat 
mértékvételi utasítással együtt. Mérték után 12 frtért 
finom, 15 frtért legfinomabb gyapjú szövetekből készit, 
férfi-öltönyt, vagy felöltőt Tímár Lajos férfi szabó 
mester, Budapest, Vili., Gyöngytyúk-utcza 9, A. 

(189-1-1) 

Csak 3 korona 
50 gyönyörű, jobbára új Mária-ének, válasz-
tékos orgona - kísérettel, egyházilag jóváhagyva. 

Zámbó Károly, Szeged 6. 
( 2 4 - Y I - 6 ) 

Áz irvaolvasás új tanmódja. 
1 korona. Tóth Lajos, ref. tanító Szent-Endre. 

(131-111—2) 

S T O W â S S E R J . 

Magyarország legnagyobb réz-, fa-, fuvó- és 
vonósbangszerek gyára 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
BUDAPEST, 

II. kerület, Lánczhld-utcza 5. szám. 
Összes hangszerek legjobb minőségben, 

szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 
Árjegyzék : összes hangszerekről , 

Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—27) 

ü i i , . -1 szállítja a minis; erileg ajánlott s 
1 1 t i l l LU többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar szár dó, tartós és használatkész 

Iskolatábla - mázat. 
Egy Vi bádogszelencze 6/4 klg. 

3/4 
kor. 7.— 

» 3.60 
drb isk.-táblamáz- eset „ 1 60 
píczk. If. hig. piros vonal ozófesték ecsettel „ —.70 

Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új mázolás i és vonalozási utasítással 

(118—III —3) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 

Az amerikai eottage-orgonák 
königgrätzi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-m BUDAPEST, 
VIII., József-körút 15. sz. 

ajánlja európai szerkezetű harmo-
niumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Arn I2n koioiiitl.il fttl-\ i<•*»H kuronri« i'ésy-h'. lekben ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi jótállás. 

(475—52—29) 

Szülök figyelmébe! 
Intézetünk fo lyó évi január 1-től lehetővé teszi 
minden szülőnek, különösen a kisiparosoknak, kis-
kereskedőknek, köz- és magánhivatalnokoknak és a 
munkáscsaládoknak, hogy külön biztosítás nélkül 
a maga és gyermekei jövőjéről a legalkalmasabb és 

legolcsóbb módon gondoskodhassék. 
1 6 - é v c s é v t á r s u l a t a i n k 

ogykoronás heti befizetésekkel alkalmasak, tekin-
télyes tőke gyűjtésére és kitűnő befektetésre. A 
gyermekbiztosítás minden neme, leány- és llú-
biztosítás, kiházasítási és katonai szolgálat esetre 
való biztosítás, valamint a család ellátására és 
nyugdíjélvezetére szóló biztosítás helyett, a legme-
legebben ajánlható a tőkegyűjtés ezen módja, mely 
mellett a tag az intézet egész hasznában részesül és 
befizetett pénzének teljes összegét kamutokkal, 
illetve nyereséggel együtt föl mondás mellett bár-
mikor fölveheti, sőt olcsó törlesztése» hitelben 
részesül. — Tagjaink ezenfölül megbízásaik alapján 
egy előkelő hazai életbiztosító társaságnál kiilöu 
díj fizetése nélkül halál esetre is biztosíttatnak akként, 
hogy halál esetén a további fizetés megszűnik, a 
kedvezményezett azonban az egy üzletrész teljes 
értékét, körülbelül 1200 koronát kapja meg. A 
biztosítási díjakat intézetünk fizeti a sajátjából. — 

Prospektussal szívesen szolgál a 

Budapest Székesfővárosi 
Takarékszövetkezet 

V I . Iter., T e r é z - k ö r u t 6 . SMtin. 
Tanító urak, kik képviseletre reflektálnak, 

fordulja ak az igazgatósághoz. 
(56 VI—6) 

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KEB., OSTROM-l'TCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 

éisiratolcat n e m adxi i i l t v i s s z a . 

Az elemi iskolai rajztanítás 
reformja. 

Az 1900. évi párisi világkiállítás 
óta, a hol a művelt nemzetek kultú-
rájukat összemérték, Európa-szerte lázas 
tevékenység tapasztalható az iskolai 
ügyek reformálása terén is. Nálunk 
különösen egyes tanítási módok meg-
javítása kőiül buzgólkodnak. 

Az ipariskolák s általában a rajz-
oktatás terén mutatkozik erős hullámzás. 
Az amerikai iskolák rajzoktatásának 
iránya — úgy látszik — hódít az 
egész világon. Az amerikai gyermek, 
úgy szólván, folyvást rajzol. Az iskolák 
tele vannak fekete táblákkal, a tanító jó-
formán mindig kezében tartja a krétát, 
hogy minden újabb mondanivalóját, ha a 
tárgy természete megengedi, egy-két 
vonással rajzban is szemléltesse. A gyermek 
jó korán rendkívüli ügyességre tesz 
szert a rajzolásban, mert ő is hozzá van 
szokva ahhoz, hogy néhány jellemző vonással 
a tanult tárgyakat megrögzítse, azoknak 
lényegét megjelölje. 

Németország már erősen alkalmaz-
kodik a rajzoktatás amerikaias irá-
nyához. Pontos értesítéseket szereztek 
az amerikai rajzoktatási rendszerről és 
irodalmi téren is terjesztik ezeket az 
ismereteket. 

Minálunk eddig a rajzoktatásnak az 

elemi iskolában igen mostoha szerep 
jutott . Nyilván azért, mert közgazda-
ságunk iránya túlnyomólag földmívelési 
volt s az ipar nehezen lendült. Ma már 
azonban égető szükséggé vált, hogy az 
iparfejlesztés terén is nagy erőfeszí-
téseket tegyünk, mert a külföldi vi-
szonyok s vámszerződéseink rendkívül 
megnehezítik jövedelmeink fokozását; 
kiadásaink, szükségleteink pedig roha-
mosan emelkednek. Ez a körülmény az 
iskolai oktatás reformálására is hatással van. 
Helyenkint már érezhető a törekvés, 
nemcsak az ipar föllendítésére, hanem 
az ipari oktatás javítására is. Értesülésünk 
szerint a székesfőváros elemi iskoláiban is 
nagy reformok várhatók a közel jövőben. 

„Egységes tanítási módom" kidolgozá-
sánál ezen általános európai áramlatra 
is nagy figyelemmel voltam s meg-
próbáltam az amerikai rajzoktatás alap-
elveit már az elemi iskolai I. osztályban 
„játékos rajzolás" czím alatt meghono-
sítani. „Útmutató" czímű vezérkönyvem-
ben, mely néhány nap múlva kerül ki 
sajtó alól, kiegészítő részül a jítékos 
rajzolást teljesen magyar széllemben kidol-
goztam. Ezzel irodalmi úton reformkísér-
letet teszek mai elemi iskolai rajztanítás-
módunk megjavítására. 

Egységes tanítási módom talán leg-
több jelentőséget mutat az olvasás-irás 
tanítás módszerének ujjáteremtésében. De az 
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elemi iskolai rajzoktatás kérdésére is 
nagy gondot fordítottam. Meggyőző-
désem az, liogy kellő pedagógiai tapin-
tattal meglepő eredményt érhetünk el ezen 
a téren is. Az I. és II. osztálynál nem 
rendszeres, hanem a mint én elneveztem, 
játékos rajzolást értek. Megbecsülhetetlen 
eszköz ez a tanuló önállóságának fejlesz-
tésére, gondolkozó ereje foglalkoztatására s a 
népiskola számos tantárgya tanításának sike-
resebbé tétélére. 

JReformkisérletembol Ízelítőül ime itt közlök 
egy részt a játékos rajzolásról. Nem kell 
ezen tárgy iránt bizalmatlansággal visel-
tetni. Én az utóbbi években a vezetésem 
alat t levő iskolában látom: mily sikert 
érhetünk el igen szegény körülmények 
között élő családok gyermekeinek rajzok-
tatásában s mennyire föl lehet használni 
ezt a jövendőbeli kenyérkeresetük eszközeinek 
megteremtésénél is. Nem akarom ezt a 
kérdést erőszakolni ; de olyan termé-
szetesnek, olyan könnyűnek tartom a 
megoldást, hogy bátran lépek a nyilvá-
nosság elé kísérletemmel. A „Néptanítók 
Lapja" szerkesztésünk ideje alatt számos 
kérdést vetett föl már a tanítóság előtt 
tisztázás végett. A megfontolásra, meg-
szívlelésre érdemes reformkérdések közé 
való a játékos rajzolásnak magyar nemzeti 
alapon leendő kidolgozása is. Én meg-
tettem a kísérletet, jóakarat vezetett szán-
dékomban, ha reformirányú munkám 
ez a része nem is találna köztetszésre, 
nem fog vádolni a lelkiismeret. Erős 
a meggyőződésem, hogy a jövő igazat 
fog nekem szolgáltatni. Magyarország 
tanítóságának kritikájába és támogatá-
sába ajánlom alábbi soraimat. 

A vezetésem alatt álló iskolában 10 
éves tanítványainkkal — kik azelőtt 
még sohasem rajzoltak, tehát szintúgy 
kezdők, mint az elemi isk. I-ső osztá-
lyosok — mi már próbáljuk ezt az új 
irányt is abban a hitben, hogy evvel 
rendkívüli módon emeljük tanulóink 
önállóságát. 

Az alább közlött photographiai ké-

peket kérésem folytán Zöld Károly 
tanítótársunk iskolánkban készítette. 
Azért közlöm ezeket, hogy annál inkább 
szemléltetővé tegyem lapunk utján ezt a 
nagyfontosságú új kérdést. 

Kiindulási pontul L. Tadd phila-
delphiai igazgató hamburgi kiadású nagy-
szabású művét használtam. Ez oly buz-
dítással volt rám, hogy kidolgoztam az 
elemi iskolai rajzoktatás alapvetését, mindig 
szem előtt tartva, hogy ezt a kérdést a 
nemzeti nevelés szempontjából is kell meg-
oldani, de sokkal hatásosabban, mint 
edddig történt. 

A magyar nemzetnek karaktere, moz-
dulatai, ruházata, szokásai, gyermek-
játékai, ipari készítményei, népies motí-
vumai mind-mind a mellett szólnak, 
hogy a rajzoktatásnak alapja az amerikai 
körvonal, kerekidom legyen! Erre a mi 
nemzetünk talán legjobban rátermett az 
egész világon. Meggyőződtem arról, hogy 
a gyermek egyenes vonalakai sokkal 
nehézkesebben végzi rajzait, mint kerek 
idomokkal. A köralakú idomok szabadkézi 
rajzolásánál az emberi törzs nyújt biztos 
támasztó pontot. A kar természetes sugara a 
körnek, a karlenditést a sugár vagyis a kar 
hossza szabályozza. Százszorta könnyebben 
tudunk karlendülettél köralakot leírni, mint 
15—20 cm. egyenes vonalat biztosan húzni. 
Az egyenes vonalaknál tétovázik a szem, 
a kéz, mintegy lámpa-lázban van a 
gyermek. A körlendül eteknél, ha gya-
korlati alapon, a mint én neveztem 
„cselekvő szemléletekkel" kötjük össze taní-
tásunkat, játékos könnyűséggel fog 
haladni biztos irányban. Amerikában a 
4 éves gyermek is rajzol köralakokat. 

Eme közleményemben: a) általános útba-
igazítást adok azokról az alapvető kézmozdu-
latokról és rajzfigurákról, melyeket elemi 
iskolai reformálandó rajzoktatásunk fundamen-
tumának tekintek, h) Aztán annak igazolásaid, 
hogy mennyire alkalmas nemzeti sajátságunk 
emez új irány kifejlesztésére: közlöm az elemi 
iskola első osztályában az elsőiléten való tanítás-
módomat. Mint első magyar kísérletet irodalmi 

1 úton s általában nyilvánosság előtt. 
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AJ Ál ta lános útba igaz í tásom. 
Főkellék : Szabadon fiiggő fekete tábla a 

falon vagy állványon. A dűlt táblán, vagy 
padra fektetett táblán nehezebb rajzolni, mert 
ráfekszik a kéz. A gyermek is támasztva 
használja tábláját. 

Rajzolási előgyakorlatok. 
A kéz szoktatása járásra, lendületre. Minden 

érában tíz pereznyi gyakorlat. A kéznek 
könnyedséget ad ennek a módnak gyakorlása. 

Neki biztatjuk a gyermeket édes szóval. 
„Jár a baba, j á r ! " „Jár a kezünk, jár, jár!" 
Keringőzzünk ! Forogjunk a krétával ! Pöndö-

l-ső ábra. 

rítsük a kerekhálót ! Szaladgáljunk körbe az 
udvaron, mint a kötélen a kis csikó ! Két csikó 
szaladgáljon körbe. Két kézzel forgassuk, 
tánczoitassuk meg a krétát ! Hadd forogjon ! 
Hadd pöndörödjék ! 

Más alakokat is lehet előgyakorlatokul kez-
detben használni s kezdeni, csinálni játékszerűen. 

Egy-egy ilyen kezdetleges begvakorlási 
forma a gyermek előtt kiindulási pont lesz 
más rajzaiban is. Ez az alap. Erre támasz-
kodik, erre hivatkozik visszaemlékezésében. S 
ez már serkentőleg hat reá, hogy van mire 
támaszkodjék. Válaszszon is a tanító többféle 
formákat a természet után. Adjon alkalmat 
arra a tan ítványoknak, hogy egyéni kívánsá-
gukat, tetszésüket, vágyukat kifejezhessék s 
ennek áldó zhassanak. Ez jobban sarkalja őket. 

Az i t t közlött alakjainkat tekintse a tanító 
önmagára is kiinduló pcntnak, irányadó fonal-

nak. Önmaga is tegyen hozzá megfelelő kiegé-
szítő alakot, formát. Ennek folytán az ő munkás-
sága is kellemesebb leend s nem egyhangú. 

A rajzoláshoz szükséges olcsó szerekre 
vonatkozó gyakorlati jó tanácsokat Útmutató 
cz. könyvemben találják meg az érdeklődők. 

Szoktatni kell a tanulót arra, hogy minden 
vonala helyt álljon magáért. Tehát nem törül 
nyakra-főre s nem támaszkodhatik a tanító 
kiigazítására. 

Szoktatja ez az új tanítási módunk a tanulót 
a lendületes, szabad mozgásra, a görcsös, rán -
gatódzó, kapdosó vonalhuzás, toldás-oldás-féle 
rajzolás helyett. 

Amerikai példák 
szerint három-négy 
éves gyermekek is 
kedvvel gyakorol-
hatják már jól ki-
nyújtott kézzel a le -
hetölegnagyobb kör 
rajzolásokat. Mint-
ha pamutot gombo-
lyítanának. Vagy 
kerekes kút kere-
két forgatnák. Hat 
éves gyermekeink-
nek is ez váló alap-
gyakorlatul. Meg-
kedveltetése végett 
50-nél több gya-
korlati „cselekvő 
szemléletet" vagy 
legalább szembe-
szökő köznapi pél-
dát, hasonlatot szed-
tem össze magyar 
gondolkozással, ma-
gyar közéletünkből. 

Csattanós bizonyíték ez már az elemi iskola 
első osztály első heti tanítására. Olyan ez, az 
én játékszerű rajzolás kezdetem, mintha az 
apa, anya, vagy tanító két léczszöget (drót-
szöget) vesz elő, meg egy méter hosszú spárgát. 
A madzag két végét szögre köti, a két szög 
feje alatt. Egyik szöget beszúrja a földbe. A 
másikat kihúzza addig, a meddig a madzag ér 
s körben járva, karczolja a szög hegyével a 
földet. A gyermekeivel is ezt próbáltatja. Egy-
egy körfordulásra egy-egy karikát karczolnak a 
földbe. Egy helyből minden kör mélyebbre hatol. 

Karikarajzolásnál a gyermek törzse a közép-
pont, mely szilárdan áll, mint a madzag egyik 

! végén földbe szúrt drótszög. Helyét nem 
változtatja. Kinyújtott kar pótolja a kifeszített 

, madzagot. Kezében hegyes kréta van a másik 
(karezoló) szög helyett. Barázdálás helyett a 

I körrajznál a kréta nyoma marad ott. 

10* 
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Kezdetben kisebb körökkel kell megelégedni, 
később fokozatosan nagyobbat kell rajzoltatni. 
Három különböző nagyságú gyermek, helye-
sebben, három különböző hosszú karú gyer-
mek három különböző karika rajzolása ilyen : 
(Lásd: 1-ső ábra.) 

BJ Rajzolás osz tá ly tan í tás sa l együttesen. 
Időt nyerünk, erőt kímélünk, ha az egész 

osztályt együtt rajzoltatjuk. Mintha beszéd és 
cselekvési gyakorlati órán karban felelnének, 
iitenyezésre, karlökést, fölállást, leülést muto-
gatunk. Időnkint minden tanuló figyelmét egy 
és ugyanazon tárgyra irányozzuk. Ilyenkor a 
nagy táblára előrajzolt nagy alakokat együt-
tesen rajzolják kicsinyítve papírra. Rajzoló 
fekete papirtáblára — Nem baj, ha a gyermek 
sohasem tanult az előtt rajzolni. Figyelni fog 
reánk s engedelmesen követ bennünket. 

Első főtörekvésünk az legyen, hogy a gyer-
meket könnyedségre szoktassuk. Rávezetjük, 
rászoktatjuk, hogy karja hűségesen engedelmes-
kedjék lelke parancsának, akaratának. Ne ütőd-
jünk meg rajta, ha az első kisérletek dara-
bosak, idomtalanok. Sőt inkább bátorítsuk, 
biztassuk a tanulót. Mondjuk, hogy elég jó. 
Később majd jobb lesz! Arra azonban szok-
tassuk reá, hogy minden vonala helyt álljon 
magáért. Minden lendítése helyénvaló legyen, 
a mennyire csak lehet. 

Első pillanattól fogva különösen ügyeljünk 
a rajznak megfelelő testtartásra, távolságra, 
szab ul mozgásra, stb. Szinte gépiesen fogja 
csinálni rövid idő múlva a karikákat. Gyönyör-
ködni fog benne, mint a csintalan fiú a tűz-
kigyók rajzolgatásában. Karja, úgyszólván, ma-
gától lengeni fog, mint a vederrel lefelé 
megindult lánczot tartó kerekes kát kereke. 
Vagy mint az alátámasztott tengelyen kene-
getés alkalmával magától jó darabig forog as 
egyszer körben lendített kocsikerék. A mint írni 
megtanult a gyermek, szinte gépies utánzás 
alapján ; ugyanúgy megtanul rajzolni is. Szinte 
gépies pontosságúvá válik később karja moz-
gása . . . . Épp úgy mint azoké a játszó 
gyermekeké, a kik kifeszített s körbe forga-
tott karjukkal a szélmalom kerekét utánozzák, 
szinte öntudatlanul, a mint belemerül karjuk 
a körforgatásba. 

Az Írásnál, a betűk rajzolásánál, a szóforma 
papirra vetésénél, egy pillanat alatt meggon-
dolja a gyermek : mit akar leirni. Aztán 
elkezdi s tétovázás nélkül öltögeti egymásba 
az áthajló, kacskaringós vonásokat. Egy izom-
szál mozdulata sem árulja el arczán, hogy még 
csak gondolkoznék is munkáján. 

Ügy látszik, folyik az önmagától míg csak 
végire nem ér. Sohasem kapdos szakadozott 

vonalakkal ide-oda. Mintha lendítő-kerék haj-
taná a karját, mozog az megszakítás nélkül. 

A karikarajz-szerű előgyakorlatoknál se kell 
kipontozva, mankózva kezdeni a huzogatást. 
Hanem neki kell indítani a lendítő kereket, 
ha az agy kigondolta a rajzolandó fxgurá'. 
Nem kell tehát nyeggetni a gyermeket avval, 
hogy kipontozásők után kipontozásokból — a 
pontokat összekötve, fejleszsze dirib-darab tégla 
egyberakísa módjára a szakadatlanul folyó 
vonalakat, görbületeket. FI kell vetni a vázla-
tozó elôrajzot. A tapogatódzó járást. Neki kell 
indítani a gyermeket a járásnak, a merészebb 
mozdulatnak. Mint a hintát a lengésnek. A 
többi aztán, úgyszólván, majától megy. 

II. 
Rajzolásunk fokozata a k ö v e t k e z ő l e sz : 
A) Elő gyakortatokát végzünk a) A kéz 

hajlékonyságának kifejlesztésére; b) az „0, Ca 

görbületek; c) álló, fekvő, vízszintes, függő-
leges, jobbra dült, balra dült; d) a magyar 
vitézkötés és dolmányon a gombsornál lévő 
zsinórzat alakjának megismertetésére, begya-
korlására. Mintegy 13 fő kézmozgás elsajátítá-
sára van szükség az elemi iskola 6 éve alatt. 
A többi munkánk ennek alkalmazása. 

Mindent természeti tárgyon szemléltetve, a 
czélt időre kitűzve, hogy a gyermek, tisztában 
legyen vele: mit akarunk? mi a czélja? 

Lehetőleg mindent nemzeti motívumokból 
szemléltetünk. Szoktatjuk a magyar népies-
hez, nemzeti formához, nemzeti jelleghez. 

Minden gyakorlatot először jobbra, azután 
balra kezdve ugyanazon ábrán fölváltva kétszer-
kétszer végeztetünk. így jobban kiigazodik 
a rajz, 

B) Kör- (karika,) alakú rajzolás jobb kézzel. 
Tányért szembi fordítva mutatunk a gyer-

meknek. Körülhuzatjuk ujjával a táni/ér 
kerek szélét. így éreztetjük a kirikaf ormához 
szükséges k írlenditést, kézmozgást. Pohár szélén, 
talpán; kerék, csupor, vagy virágtartó cserép 
felső szélén és alján szintén körülhuzatjuk 
ujjaikat kétszer háromszor. Aztán e közben 
hirtelen elveszszük előlük mintaedényt, hogy a 
lendületben levő kar a nehézség törvénye 
szerint önkéntelenül is tovább rajzolja a ka-
rikát a levegőben. Aztán próbáltatjuk ugyanezt 
szándékosan kezdve a levegőben. Majd krétával 
a táblán. Mindig jobb kézzel. Engedjük, hogy 
kétszer-háromszor csinálja egymás tetejébe s 
mellé a körrajzot, míg az aránylag tűrhető 
köralakot el nem találja. 

Milyen nagy legyen a karika? 
Eleinte legföljebb tányér nagyságú. Később 

olyan nagy, melynek a gyermek teljesen ki-
nyújtott karja a kör átmérőjének a fele, a kör 
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sugara. Vagyis a milyen nagy kört csak bír 
rajzolni, teljesen kifeszített karjával, olyant 
rajzoljon ! 

Milyen magasságban rajzolhatunk? 
Mindig úgy, hogy a kör központja körül-

belül a gyermek szája irányában legyen. 
Első rajzoknál a kör alja a gyermek ajakával, 
a kör felső görbülete a gyermek szemöldökével 
egy vonalban helyezkedjék el. A testtartás 
egyenes, függőleges legyen. Inkább feszes, 
katonás, mint pongyola. A vállmagasságra 
különösen ügyelni kell. A kar teljesen sza-
badon mozoghasson a test előtt. Az arcz ne 
bújjék a tábla elé. Kellő távolságban maradjon. 

a - i l i á b r a . 

C) Köralaku rajzolás balkézzel. 
A hatéves gyermekek egy hit alatt rászok-

tathatok a balkéz használatára. Kezdetben 
naponta minden órában 10 perczig gyako-
rolják a balkézzel való rajzolást. Az amerikai 
gyermekek a balkézzel is épp oly tökéletesen 
rajzolnak, mint jobbkézzel. Sőt párhuzamos 
jobb és baloldali figurák ábrázolásánál szinte 
könnyebb a karlendítés, ha egyszerre rajzolnak 
jobb és balkézzel. Megszokják, elsajátítják a 
szükséges könnyedséggel való karforgatást, 
kézhordozást. Oly könnyen bánnak karjukkal, 
mintha nem is függne össze testükkel. 

A legszükségesebb 12 kézmozgás a magyar 
elemi iskolában. 

Új meg új tárgyakat keressen a tanító 
ugyanazon formák szemléltetéséhez, rajzoltatá-
sához. így nem lesz unalmas a taiiítá-.a. Foly-
vást gyakoroltassa jó ideig a következő hatféle 

kézmozgást: a) körrajzolás jobbkézzel fölülről 
jobbra kezdve, b) körrajzolás jobbkézzel fölülről 
balra kezdve, e) körrajzolás balkézzel fölülről 
balra kezdve, d) körrajzolás balkézzel fölülről 
jobbra kezdve, e) mindkét kézzel kifelé fölülről 
jobbra kezdve, f) mindkét kézzel kifelé fölülről 
balra kezdve, előbb a levegőben s aztán a 
táblán rajzoltatva. (Lásd: 2-ik ábra.) 

Testgyakorlás kedvéért (mint mozgást) is 
érdemes ezt a 6-féle mozgást naponta több-
ször ismételni, gyakoroltatni. Épp úgy mint a 
zongorálók folyvást játszanak kézügyesítő 
gyakorlatokat. Nem baj, hogy eleinte nem 
irnak pontos körrajzot. A gyakorlat folytán 

tökéletesedik a rajz 
pontossága. 

D) Hetedik kéz-
mozgás az egyenes 
vonalak rajzolása. 

Először a levegő-
ben gyakoroltatjuk 
azt, hogy a gyermek 
kinyújtott a) jobb, 
b) balkezével, maga 
előtt, fölülről lefelé 
erélyes lendítéseket 
csináljon. Mintha fát 
vágna, tőkén fát aprí-
tana s a balta foly-
vást függélyesen csa-
pódnék le a fába. 
Vagy mintha pamut-
fonal, czérna, drót-
szálak csüngenének 
egymás mellett. 

Aztán krétával 
mintegy fél méter 
hosszú egyenes fo-
nalat (vonalat) raj-

zoljon fölülről lefelé húzva a táblán. 
Csak a kéz és kar mozogjon ezen vonalak 

rajzolása közben. A test többi része ne mo-
zogjon se előre, se hátra, se jobbra, se balra. 

Másodszor vízszintes vonalakat, mint ke-
resztben a függőlegesen, huzogattatunk. Szabad 
mozgása legyen a kéznek jobbra, balra, mintha 
pamutfonál feküdnék egymás fölött. 

Harmadszor jobbra dült vonalakat huzogat-
tatunk. Nem baj, ha egymás mellé kerül is s 
nem egymásra. A huzogatás olyan, mintha 
krétát, tollat próbálgatunk, jól fog-e? 

Negyedszer balra dült vonalakat. 
Együtt is próbáltaíjuk mind a négy irányt. 

Előbb azonban szemléltessük ezt az összeté-
telt: a) 50 czmnyi hosszú darabokra vágott 
drótszálakkal, melyek a hajszálakra emlékez-
tetnek, b) pamutszálakon, czérnaszálakon és 
c) ha van kéznél, a kukoriczacső végén lévő 
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hajszálakon- vagy pedig a gyermek fején lévő 
hajfonaton lecsüngő hajszálcsomókon. 

Mintha csillagot ábrázoltunk volna a négy 
irányba fektetett vesszőcskéken, kirakó pal-
czáikon, mindegyiket elébb jobbra, s csak 
azután balra gyakorolva. (Lásd: 3-ik ábra.) 

E) Nyolczadik kézmozgás a függélyes vonal 
mellett rajzolt S görbület és a hozzá csatlakozó 
fordított S görbület 
nyújtott 8-as nagy 
alakban. Mintha os-
tort fonnánk két szál 
madzagból. 

Nagyon ügyelni 
kell itt a függélyes 
irány megtartására, 
mertatanuló —való-
színűleg a dült be-
tűkhöz szokva — 
könnyen átcsap a 
dült irányba. Mind-
két görbület alul-
fölül egyenlő legyen. 
Ugy kezdjük, mindha 
kis 1 betűt akarnánk 
irni. Aztán fonjuk 
tovább, mintha ma-
gyar vitézkötést kun-
korgatnánk zsinór-
ból. (Lásd 4-ikábra.) 

F) Kilenczedik 
kézmozgás. 

Ugyanezen kéz-
mozgás két alakot 
egymáson kereszt-
be fektetve, mintha 
négyszirmu virág 
lenne. Ügyelni kell 
arra is, hogy egyen-
lők legyenek a gör-
bületek. 

Ily díszes zsinó-
rozást gyakran lát-
hatunk magyar ru-
hákon. Mint díszes 
keresztet örömmel 
rajzolja a gyermek. 

G) Tizedik kéz-
mozgásul megkettőz-
tetjük a négyes gör-
bületet,minthadupla 
virág kelyhe volna. 
Ezt esetleg későbbre 
is hagyhatjuk s meg-
elégedhetünk azzal, 
ha kettős és négyes 
formát jól rajzol-
nak tanítványaink. -+-ik: ábra. 

A kettesből nem a hármasba megyünk át, 
hanem gyakorlatot végzünk az írott kis „e" 
féle felső görbület a) jobbra, b) balra. 

H) Tizenegyedik kézmozgás a hármas görbület. 
Lóhere alakú zsinórozás. Fölül jobbra kezdjük, 
áthuzzuk alul balra, visszakanyarítjuk kereszt-
ben jobbra s onnan föl a kezdő szálig. A 
hármas lóhere jusson itt eszünkbe. 

3 - i l ï á b r a . 
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I) Tizenkettedül kézmozgás. Négyes görbület. 
1. Felül jobbra kezdjük kanyarítva, át balra 
alul. 2. Visszakanyarítjuk s le alulra a kezdő-
vonalnak átellenében. 8. Innen szintén — 
mintha tojást rajzolnánk — vissza föl s át 
jobbra ; átellenben a balra már fölrajzolt 
tojásdad-görbülettel. 4. Innen föl balra a 
kezdővonalhoz s azzal tojásdad alakban össze-
kötni. (Lásd 5-ik ábra) 
\ \ J ) Tizenharmadik kézmozgás a kettes tojásdad 

görbületet függélyes alakban a) jobbra, aztán 
b) balra. Rajzoljuk, aránylag mindig kisebbedő 
formákkal. Végső szálakat kihagyva, mintha a 
fonalon csombókot kötöttünk volna. 

- i K~ 1 > i 'a. 
III. 

Játékos rajzolás az e lemi i skola első 
osztályában. 

Első hét. Cselekvő szemlélet alapján a kerek, 
karika, kör fogalma. 

Kivezetjük a gyermeket az udvarra. Az 
egész első osztályt fölállítjuk az iskola mellett 
sorban. Magunk az élőkre állunk. Megfogjuk 
az első gyermek kezét, hogy magunk után 
vezessük. A többi gyermek is összefogódzkodik. 
Utolsó gyermeknek meghagyjuk, hogy hely-
ben maradjon. A többi gyermek kövessen 
bennünket. Karika alakban fölsorakozunk s 
arczczal a közép rész felé fordulva kört for-
málunk. Kiigazítjuk a kört. Egy kis idő múlva 
megindulunk, hogy 

1. Körben járjunk ! Ezt kétszer-háromszor 
megcsináljuk. A kört jobbról balra kezdjük. 

Harmadik körbenjárás után megállunk 

Arczczal befelé fordulunk. Tanító a kör köze-
pére áll. S figyelmezteti őket: milyen szépen 
állnak körben. Mint egy nagy karika. Mint 
egy nagy abroncs. Tanító bácsi a körnek 
közepén áll. 

2. Mi most körben állunk! A gyermekek 
a körnek szélén. 

8. Megjelölik a kör közepét. Ha földes az 
udvar, akkor a tanító lába előtt megkarczolja 
a földet. Ha kavicsos, egy pár összemarkolt 
kavicscsal jelöli meg : hol van a kör közepe ? 
Egy gyermeket kiszólít a körből. A többi 
összefogódzik. A kiszólított gyermeket kétszer 
körüljáratja a kör belsejében. Aztán kétszer 

a körön kívül. A 
többi gyermek figyel 
reá. A tanító mond-
ja: Nézzétek: János 
most körülmegy ! 

4. Körben jár ! 
Körön kívül jár ! 
A merre János jár, 
ott van a kör széle. 
Melyik szélén j á r ? 
Először, a körbehő 
szélén. Aztán a kör 
külső szélén . . . 

Nézzétek, meg-
mutatom karommal 
magam előtt,hogyan 
jár körben János? 

5. így ni! ahogyan 
kinyújtott ujjammal 
körben mutatom. 
Mutassátok ti is így 
jobb kezetekkel. S 
mondjátok a köz-
ben: János így jár 
körben ! 

Mégegyszer: János így jár körben! 
6. Forgassátok körben a jobb karotokat, 

mint a hogy a kocsi kereke forog. No még 
egyszer! Ugy ni! Sebesebben forgassátok. így 
ni ! Kezdjétek ! Elég ! 

7. Forgassátok körben a bal karotokat. 
Forgassátok kétszer egymás után ! Forgassátok 
többször, sebesebben. Járjunk kétszer körben, 
a (Hporos vagy homokos az udvar, azt is mond-
hatjuk': Tapossuk le körben a homokot, a földet ! 

8. Nézzük, meg, hogy tapostuk le körben 
a homokot? 

9. János ! fogd meg ezt a vastag madzagot-
En a másik végét tartom itt a kör közepén. 
Húzd ki jól, a meddig tudod. El ne ereszd !' 
No most jár j körben én körülöttem a madzag-
nál fogva. 

így járatják pányván, kötélen a csikót meg 
a katonalovat. 
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Ha a báránykát kikötik egy czövekhez, 
karóhoz a gyepen, a füves helyen, meddig 
mehet a karótól ? A meddig a kötél ér. Legeli 
körben a füvet a karó körül. Körben legel, 
így jártatjuk körben a lovat nyomtatáskor. 

10. Péter! jöjj ide te is ! Fogódzatok össze. 
János majd a madzag végét fogja. En meg 
a másik végét tartom. Ketten járjatok egyszer 
körbe ! Kétszer menjetek körül ! Kétszer kör-
ben ! Lássátok : ilyen a kör ! 

Lányoknál. Erzsi! Állj ide a körbe! Fordulj 
egyszer jobbra, a sarkodon ! Nézzétek, hogy 
forog körben a ruhája ! Jertek ki hárman 
négyen. Zsófi ! Kati ! Anna ! Mari ! Álljatok 
körben. Forogjatok egyszer-kétszer! Harmad-
szor! Menjetek vissza helyetekre. 

11. Mindnyájan forogjatok körben a sarka-
tokon. 

12. Gyors lépéssel járjatok körben. Mint-
ha szaladnánk. Első gyermek ! Jobbra indulj ! 
No még egyszer! 

13. Fussatok körben ! Jobbra indulj ! 
14. Fussatok körben balra! 
15. Itt van egy gombolyag madzag! Jáno?, 

fogd meg a madzag végit ! Menj a kör belső 
szélén s mindegyik fogja meg sorba a madzagot. 

A második gyermek a madzag végét tartja. 
Te meg utána ereszted a madzagot a gombo-
lyagról, mikor körben jár a kezed. Ugy ni! 

16. Tegyétek le belül körben a madzagot. 
Nézzétek csak meg! Milyen nagy kört csinál-
tatok a madzaggal ! 

17. (Ha homokos vagy földes az udvar) 
Végy egy pálczikát, vagy egy karót, vagy egy 
botot! Karczold meg a földet! (homokot) a 
körben fekvő madzag mellett ! Ugy ni ! Nézzé-
tek : milyen nagy karikát vagy kört rajzolt 
a földre ! 

16. (Ha kövezett az udvar !) Rakj le János 
kavicsokat (kövecskéket) a madzag mellett! 
Ha elég kavicsod (kövecskéd) van, minden 
gyermek mellé tehetsz egy-egy kavicsot (kövecs-
két). Ugy ni ! Nézzétek, hogy kirakta kör-
ben a kavicsokat (kövecskéket) ! Kört rakott 
ki kavicsokból (kövecskékből). 

19. Menjetek szanaszét! Kis pálczikával 
(vesszőcskével) karczoljatok karikát (kört) a 
homokba. (A földre)! Többet! sokat! Egyet 
jobbra kezdve karczoljatok, másikat balra 
kezdve ! 

(Ha kövezett az udvar :) Rakjátok ki a 
karikát kavicsokból (kövecsekből) ! 

20. Ássatok a homokba kerek gödröt ! Vájja-
tok a földbe hegyes fadarabbal kerek alakú 
gödröt ! Valami vermet ! Pinczét. 

21. Menjünk az iskolába! Üljetek helyre! 
Mutassatok gombot a ruhátokon ! Húzzátok 
körül ujjatokat a gomb szélén ! Milyen alakú 

ez a gomb ? Kerek ! A gomb kerek vagy 
gömbölyű. így könnyen lehet begombolni vele 
a ruhát. 

22. Itt van egy tányér ! Péter húzd körül 
a szélén az ujjadat ! Milyen alakú ez a tányér ? 
Ugy e kerek? Olyan mint egy kör. Mond-
játok mindnyájan: A tányér kerek. Hát ez a 
fillér milyen alakú ? Ez is kerek. Hát ez a 
tintatartó ? Ez is kerek. 

23. Mi ez a mit mutatok? Rézkarika? Hát 
ez ? Drótkarika ! Hát ez ? Vesszőkarika ! Hát 
ez ? Kis kocsikerék, gyermekkocsi kereke. 
Húzd körül az ujjadat a réz karikán s mondd 
milyen ? Te meg a drótkarikán ! Milyen a 
drótkarika? Hát ez a gyermekkocsi kereke 
milyen? Hát ez a vesszőkarika? 

24. Ráfektetem ezt a sárgaréz karikát a 
táblára. A széle körül a táblára nyomva húzom 
a krétát. Mikor körülhordoztam, elveszem a 
sárgarézkarikát s kérdem, rámutatva a kréta-
rajzra, mi ez ? Igen, karika. Kör. Krétával 
rajzolt karikavonal. Körvonal. Körrajz. 

25. Vegyétek ki a padból — vigyázva — 
a tintatartót, meg a táblátokat. Állítsátok a 
tintatartót a táblátokra! Rajzoljátok körül a 
tintatartó alja, feneke körül. Tegyétek helyre 
a tintatartót. Milyen vonal támadt rajzolás 
közben a táblátokon ? Karikavonal, körvonal, 
kör. Hány kör az ? 

26. István, jer ki a táblához! Vedd elő a 
krétát. Nyomd a krétát kinyújtott kezeddel 
ide ni, a tábla felső széle felé a közepére. 
Fordítsd a kezedet jobbra, úgy kogy a kréta 
mindig a táblán húzódjék. Húzd a krétát a 
meddig a karod ér, jobbra, aztán lefelé, most 
balra, fölfelé. így ni ! A mint én mutatom a 
másik krétával. Vissza addig, a hol kezdted a 
rajzolást. Hadd érjen össze a körvonal. Mintha 
egy kígyó a farkába harapna. Vagy mintha 
fonalat gombolyítnál vagy mintha a pelyhes 
libatopp virág szárából lánczszemet csinálnál. 

27. Álljatok fel! Nyújtsátok előre a 
jobb karotokat. Mutassatok az ujjatokkal 
előre, mintha krétát, rajzónt tartanátok a keze-
tekben. Forgassátok a karotokat jobbra kezdve. 
Mint a hogy a szélmalom kereke forog a 
szélben. Meg a hogy a szélkalap forog némely 
ház tetején. Vagy a szellőztető bádog az abla-
kon ! Ügy ni ! Mégegyszer. Erősen lendítsétek ! 
Hadd karikázzék, mint a kerekes kút kereke, 
mikor vizet húznak rajta ! 

28. Nyújtsátok előre a balkarotokat ! Mutas-
satok a bal mutató újjatokkal! Forgassátok 
balra ! Sebesebben ! Mintha fonalat motollál-
nátok! No még egyszer! Ugy-e jó testgya-
korlat ! Kihúzódott a karod ! Sebaj úgyis 
mindig összezsugorítva tartjátok. 

29. Nyújtsátok mind egyszerre mindakét 
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karotokat. . . . Mutassatok előre a mutató 
uijatokkal ! Rajzoljatok egyszerre jobbra és 
ba 'ra! Jobb kézzel jobbra, balkézzel balra 
kezditek a forgatást, így ni, még egyszer! 

30. Itt van egy méter hosszú madzag. Rá-
kötöttem egy zsindelydarabot. Gyere Miska 
fogd a kezedbe aztán erősen forgasd körben. 
Hadd brúgjon ez a brugató! Te is próbáld 
Sándor ! Háromszor-négyszer egymás után ! Jó 
erősen! Hallod, hogy zúg? így forgatják a 
parittyáí is, ha dobni akarnak vele. 

31. Álljatok föl! Láttátok-e hogyan repül a 
varjú meg a lúd? Hogyan forgatja mindakét 
szárnyát maga alá ? így ni ! A mint én muta-
tom ! Mindkét kezemmel. Mintha a kezem 
madárszámy volna ! Mutassátok ti is ! Hogy 
repül a lúd ? Hát a varjú ? Hát a galamb ? 
Melyik repül sebesebben ? A lúd vagy a galamb ? 

32. Itt van ez a karika czérna. Gombolyítsnk 
rá erre a másik karikára. Kössük rá az egyik 
végét. Nézzétek : Hogyan gombolyítom ? Hogy 
jár a kezem a czérnaszállal körben. Mire csavar-
tam, mire gombolyítom a czérnát? Karikára. 

33. Jer ide Sándor! Nyújtsd ki előre a 
két karodat! Fogd a jobb kezedbe ennek a 
kert madzagnak vagyis ruhaszárító kötélnek 
a végét ! vagy ezt a hosszú pántlikát ! Gömbö-
lyítsük fel ! Te csak tartsd jó egyenesen a 
karodat. Én majd körben jártatom s gombo-
lyítom. így ni! Megvan! Vegyük le vigyázva 
a kezedről a pántlikát, hogy össze ne keve-
redjék . . . : Nézzétek, milyen szép karika az 
is! Ha a czérnát egy darab fácskára vagy 
papírdarabra fölgombolyítjuk : annak a neve 
czérnagombolyag. Egy gombolyag czérna. 

34. A leányka haját így tudja kezére csavarni, 
gombolyítani, mint én ezt a pántlikát, s a 
•drótostót is így gombolyítja karikába a drótot. 
Hogy hívják akkor a drótot? Karikadrót. 

35. Sütött-e már anyátok pereczet? Mily 
alakú volt az a perecz ? Mutassátok : hogy 
sodorintotta, hajlította a kinyújtott tészta-
darabot, mikor pereczet csinált belőle. Ki 
csinált már közületek sárból pogácsát ? Milyen 
alakú volt az a pogácsa ? Hát pereczet melyik 
csinált közületek sárból ? Kemenczében sütötte 
meg ? Igaz, a Nap is megsüti. Megszárítja. 
Mutassátok ujjatokkal : milyen kerek volt az 
a pogácsa ? Hát a perecz milyen volt ? 

36. Sütött-e már anyátok kerek kenyeret? 
Mibe rakta, hogy kerek legyen a tésztája? 
Milyen alakú volt az a szakajtó ? Hát kerek 
kalácsot kinek az anyja sütött? Mutasd meg: 
milyen nagy volt az a kerek kalács ? 

37. Pali! Hadd látom a kalapodat. Tyüh! 
milyen szép kerek kalap! Nézzétek! milyen 
magyaros ! Pörge kalap ! Csárdás kalap ! A 
magyar nóta ilyenről szól, mikor azt mondja: 

Csárdás kis kalapot veszek, 
Mellé rozmaringot teszek . . . . 

Vagy ez a nóta: 
Kerek az én kalapom, 
Kerekebbre szabatom . . . . 

Melyiteknek van még kerek kalapja? Ez a magyar 
kalap ! Nézzétek ezen a szemléltető képen ! 

38. A magyar földmíves - ember leányai 
kerek aljú szoknyát viselnek. Nem hosszú 
nyúlós aljút, hogy seperje a földet. Tánez-
közben csak úgy pöndörödik a kerek aljú, 
magyar szoknya, mint a hogy kerekvető háló, 
a pöndör-háló karikaalakban elterül a víz 
szinén, mikor beledobja a halász. 

A magyar menyecske fejkötője, kontya is 
kerek. Nem czikk czakkos, nem hosszúkás, nem 
hegyes, mint valami túrós-zacskó, vagy valami 
hegyestetejű süveg, báránybőr sapka. Kerek a 
magyar sarkantyú taréja is. 

39. A magyar ember arcza is kerek. Gyermek 
korában majdnem gömbölyű, mint egy alma. 
Szögletes kiálló csontú arczot magyar emberek 
közt ritkán lehet látni. Teste zömök, kerekded. 
Karja izmos, szintén kerek. 

Kerek az én anyám karja, 
Ölel engem, ha akarja. 

40. Melle erős, kerek formájú. Domború 
kerek virágokat fest díszítésül bútorzatára. 
Granátalmát, tulipánt, rózsát. 

41. Kerekszáju a magyar sallangós dohány-
zacskó. 

42. Kerek formájú a magyar kulacs. A 
csikóbőrös magyar kulacs. 43. Kerek a rosta, 
meg a szita. Kerek a hordó, kád, dézsa, vödör, 
fazék, tál feneke. 45. Kerek alakú a magyar 
ökör feje, homloka. 46. Kerek a napraforgó-
virág. A tányérrózsa. 47. Kerek a talyiga-, 
kocsi-, hintó kereke. Még a neve is kerek 
kerék. 48. Kerek a gyűrű, ezért hívják karika-
gyűrűnek. 49. Kerek a zsemlye. Kerek az 
égbolt. Kerek a nap. Kerek néha a holdvilág. 
50. Kerekalakú a legtöbb madár fészke is. A tyúk 
kerekalakúra igazítja fészkét. A veréb szintén. 
Hát ti mit láttatok még, a mi kerekalakú ? Lát-
tátok* e már a czigánygyermeket, hogyan hányja 
a czigánykereket ? Kerek órát láttatok-e már ? 

Tudjátok-e azt a magyar mondókat a kerék-
gyártó mesteremberről? „A kerekes kerekét 
kereken kerekíti kerekre !" No már ennél 
kerekebb semmi sincs a világon. Mi hát a leg-
kerekebb ? A kerekes kereken kerekre kere-
kitett kereke. Ezt mondjátok utánam, ha le-
gények vagytok! Pedig úgy igaz, látjátok, a 
hogy mondom. Képben is meg tudom mutatni. 
Hogy kerekíti a kerekes a kocsikerek agyát 
melyet egy nagy kereken forgat, — kerekre, 
íme itt a kép ! Nézzétek ! Mennyi kerek ! 

(Budapest.) Gööz József dr. 
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A tanulók hallása. 
Az 1868. XXXVIII. törvényczikk 3. fejezet 

4. pontja a felekezetek által fölállított nép-
iskolák fölszerelésére a következőképen rendel-
kezik : „hogy az iskola táblákkal, a mennyire 
lehet, földgömbökkel, térképekkel, természet-
rajzi ábrákkal s általában a legszükségesebb 
taneszközökkel föl legyen szerelve". Az 5. feje-
zetben pedig, a hol a községi iskolának szab 
törvényt,az iskola fölszerelésére nézve így szól: 
„30. §. A község tartozik az iskolát föld-
gömbbel, térképpel, táblákkal, természetrajzi 
ábrákkal s minden szükséges és elegendő tan-
eszközökkel fölszerelni." A népiskolai törvény 
tehát a népiskolai oktatásban a szemléltetést 
elengedhetetlennek mondja. 

Az a tanító, a ki nem tanít szemléltetve, 
megszegi a törvényt; nem a pedagógia törvé-
nyeit, hanem a nemzet és a király által szente-
sített országos törvényt. De magyar tanító 
törvénytisztelő, tehát szemléltet. Megmutat 
mindent, a mit csak mutathat és a természet-
rajzi dolgokat nem ábrákon, hanem valóságos 
természeti mivoltukban a gyermek látáskörébe 
hozva szemlélteti. így hát többet tesz, mint a 
mennyit a törvény tőle követel. Azonban meg-
állania még itt sem szabad. 

Mert nem áll ám meg a tudomány sem, 
különösen fejlődik az utóbbi évtizedekben a 
lélektan, vele együtt az élettan és mindenek-
fölött a fejlődéstan. Ma már ott vagyank, 
hogy szemléltető oktatásnál lehetőleg az összes 
érzekeket figyelembe kell vennünk, a szemen 
vagyis a látáson kívül a halk'sra, a tapintásra 
és érzésre is kell hatnunk. A fiziológiai lélektan 
kiderítette, hogy akárhány fogalom nem is 
juthat a szemidegek közvetítése útján a tudatba : 
hideg, meleg, nehéz, könnyű, finom, durva stb. 
stb. a köznapi életben szerzett tapasztalatból 
még kis gyermek is tudja, hogy ezeket más 
érzékkel veszszük észre, mint a szemmel. 

De azt már nem tudja mindenki, hogy 
például a mennyiség a tapintás által tudato-
sabbá válik, mintha csak a szem szemléli. A 
szemléltető oktatás ma már tágabb értelmű, 
mint a minő régente volt. Különösen mióta az 
iskola orvosok a tanulókat embertani és élet-
tani szempontok szerint megvizsgálják, sok 
elrejtett igazság kerül napfényre. Ujabban a 
„Krankenpflege" czímű folyóiratban Dr. Brühl 
a tanulók hallására nézve közöl igen érdekes 
adatokat ; ezekből az Alig. d. Lehrerzeitung a 
következőket közli : Mindenekelőtt vegyük 
fontolóra azt az állítást, hogy a gyermekek 
hallását nagyon, de nagyon is ritkán vizs-

gálják meg. Maguk a szülők is minden teke-
tória nélkül megejthetnek ilyen vizsgálatot. 
Alkalmazzák erre nézve a susogó beszédet. 
Ép hallású az olyan gyermek, a ki mind a két 
fülével 8 méternyire is megérti a susogó be-
szédet. Egészen ép (normális) fül még 20-
méternyi távolságban is megérti a s,usog(> 
beszédet; de a 8 m. távolságra hallással is 
jól beéri a mindennapi életben. 

Azonban a tanuló gyermekek meglepő nagy 
számánál ezen legcsekélyebb hallási képesség: 
is hiányzik. Több városban (Rigában, Stuttgart-
ban) megejtett orvosi vizsgálat kiderítette,, 
hogy a tanulók negyed része fogyatékos hal-
lású, nagyot hall, fülbajos. Fülkatarrkusból 
lassacskán kifejlődik a nagyothallás, sőt süket-
ség is. Eleintén, míg a baj kicsiny, még segít-
hetne rajta a szakértő orvos, de idült bajnál 
már nem használ semmi. És mekkora vesz-
teség ez nemzetgazdaságilag véve. O o o o 

A gyermekeknél jórés'.t a gyermekbeteg-
ségek következtében is eredhet fülbetegség, a 
ragályos betegségek ártalmassága különösen a 
fülben marad meg. A fülbajoknak dr. Brühl 
szeiint elejét vehetjük, ha a fülben vattát 
hordatunk és a czélszerűtlen orrfuvástól vissza-
tartjuk a gyermeket — egy izben, vagyis 
egyszerre csak az egyik orrlikat szabad kifújni, 
de mindakettőt egyszerre nem szabad — 
azután a tornatanításnál a fülbajos gyermekre 
különös tekintettel kell lennünk, a pofonütést 
pedig már a fül megsérthetése szempontjából 
is mindenkor és teljesen mellőzni kell. (Más 
szempontból is ajánlatos ennek a „mellőzése" I 
Szerk.) Beiratások alkalmával a gyermekeket 
a hallás tekintetében is meg kellene vizsgálni, 
szintúgy az év végén is." Eddig az orvos. De 
a hallást tudomásom szerint még máskép is 
rontják az iskolában. Rontja ezt először is az 
a tanító, a ki torkaszakadtával tanít. Néme-
lyik tanító kiáltozása 100—200 méterre is 
hallszik. Ezt a gyermek megszokja, dobhár-
tyája a halkabb beszédre nem fejt ki műkö-
dést (nem reagál). A pedagógia már a leg-
régibb időkben intette a tanítókat: hogy ne 
tanítsanak zajosan, lármásan — de csak a 
fegyelem föntartás okából mondta, egészségi 
tekintetekről nem tudott. Rontja a gyermek 
hallását az ordításszámba vehető éneklés : néme-
lyik tanító azt hiszi, hogy annál szebb az éneklés, 
minél harsányabb, pedig ez nem áll; esztéti-
kailag is rút dolog az ordítozó ének, nem 
fejleszti a jó Ízlést, sőt rontja és a helyett, 
hogy szelidítené a kedélyt — a mi pedig az 
éneklés föladata — vaddá, féktelenné teszi ; 
egészségi szempontból pedig több okból kárho-
zatos; sérti, rontja a fület; hiszen a hang-
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rezgés anyagi erő! Izgatja a gégét és a tüdőt 
és mert az éneklés rendesen a tanítás befeje-
zője, a gyermekek izgatott állapotban mennek 
az iskola meleg levegőjéből a hideg utczára 
és sok mindenféle bajt szereznek, a miről sem 
az orvos, sem a szülő nem tudja, honnan 
származik. 

Hallásrontó még a karban mondatás is. A 
karban mondatás kényelmes módszere külö-
nösen az alsóbb osztályokban honos ; tehát 
ott, a hol a hallóidegek mesterséges módon 
indítódnak fejlődésre. A szülői házban, az 
utczán, a játszón mindig csak egy-egy em-
bernek a hangját hallj i a gyermek vagy leg-
fölebb 2—3 emberét, de megszakítással, 
közbeeső teljes csendességgel, az iskolában 
30—40 perczig folytonos hangrezgés bántja a 
hallóidegeket, melyek gyengébb természetű 
gyermekeknél ennélfogva kell, hogy meg-
sérüljenek. A karban mondatásra is fegyel-
mezési tekintetek viszik a tanítót. Önvédeke-
zési szempontok szorítják erre. Ha az iskola 
a mostani rendszerét folytatja, idők multán 
egész más szervezetű embereket fog fejlesz-
teni. Szerencse, hogy a kormány és a tudo-
mány a gyorsan rontó hatá-oknak lehetőleg 
élét veszik. De hány iskola van még, a hol a 
kormány csak kisebbik ujjával tapogathat a 
sebek elevenjére, a tudománynak pedig 
tilalomfa mutatja :„Tilos a bemenet." Szeren-
cse, hogy a tanítók nagyobbrészt hazafiságból, 
de emberszeretetből is gondolkoznak azon, 
mikép lehetne a jelentkező bajnak a fejét 
leütni ; sokszor a legnemesebb indító érzéseiket 
félre magyarázzák. Hogyha ma alkotnák vagy 
módosítanák a népiskolai törvényeket azt a 
34. §-t, a melyik azt mondja: „Egy tanító 
80 növendéknél többet rendesen nem taníthat. 
Rendkívüli esetekben az illető iskolai felsőség 
adhat reá engedélyt" — bizonyára nem vennék 
föl a törvénybe. Mostanság a rendkívüli esetek 
a rendesek, de a törvény rendes esetei sem 
állnak arányban a tudomány mai követelé-
seivel. 80 gyermeket nem taníthat egy ember 
egyidőben úgy, hogy azok egészség dolgában 
kárt ne szenvedjenek Képzeljük esik el, mily 
idegbomlasztó hatású 80 gyermek által értelem-
nélkül való elkiáltása valamely beszéd- és 
értelemgyakorlati hős mondásnak vagy ripegős-
ropogós üresbelü versikének. A hallás kimélé-
seért hadd beszéljenek a tanulók egyenkint, 
feleljenek egyenkint és ne felejtsük, hogy a 
tiszta fogalmak szerzésére a hallásnak még 
font.osabb a szerepe, mint a látásénak. A fül is 
közege a szemléltetésnek! 

(Budapest.) Schön József. 

Népiskolai anyakönyvek. 
Lapunk f. évi 4-ik számában művelődési 

viszonyainkra nézve igen fontos jelentőségű 
közlemény jelent meg Kozma László tollából. 

Kozma igen gyakorlati oldaláról világítja 
meg a dolgot, mert — hisz első sorban, 
minden iskolaföntartónak kötelessége, hogy 
minden növendék részére biztosítsa ama jogot, 
melyet 6, esetleg 9 évi — az ő életükben 
elég hosszú idő — szorgalom után szereztek 
meg; továbbá az iskola fejlődésének történe-
tében az egyes iskolai évek anyakönyvi adatai 
mind egy-egy lánczszemek, melyek nélkül 
soha, semmi körülmények között nem lehet 
megállapítani a fejlődést és haladást az igazság 
mérlege szerint. 

Sajnos, mit tapasztalunk ? Azt, hogy igen 
sok iskola van, hol anyakönyvyezetésről szó 
sincs, vagy, lia van is, hiányos. Állíthatom ezt, 
mert két iskolánál gyűlt már meg vele a 
dolgom. 

Egyik a tornyai állami iskola volt. 1898-ik 
év őszén a róm. kath. hitfelekezet átadta 
iskoláját az államnak s így az iskolai anya-
könyvek is átadattak. A rendezésnél is kitűnt, 
hogy voltak évek, melyekben egész pontos-
sággal voltak vezetve az anyakönyvek, voltak 
olyan évek, melyekről teljesen hiányoztak s 
végül voltak olyan évek, melyekről hiányosan 
voltak vezetve. 

A másik a gyantai állami iskolánál volt. 
1901-ik év szeptember hó 1.-én az addig ev. 
ref. felekezeti jellegű iskola államivá lett. A 
tanítókat nem találtam itt. Az állam egyet 
sem vett át. Az ev. ref. lelkészt, ki addig 
iskolaszéki elnök volt, kértem — hogy szíves-
kedjék ideadni a talán meglevő iskolai anya-
könyveket, mert ime megkezdődött a beirat-
kozás s a növendékeket az előző évben tett 
előmenetelük szerint kell az egyes osztályokba 
beosztanom. Hej uram ! — mondja az ev. ref. 
lelkész — „Nincs itt egy sor irás sem; nem 
tudták a mi tanítóink, hogy mi az anyakönyv ; 
el voltunk mi itt hagyatva ; ma-holnap elvesz-
tünk volna, ha az állam nem segít rajtunk. 
Végezze kérem a hogy tudja, a meggyőződése 
és lelkiismerete szerint." Ez volt irányadóm, 
útmutatóm. Nem volt mit tenni, mint a 228 
beiratkozásra jelentkező növendék közíil. a kik 
már jártak iskolába, mind kikérdeztem, vagyis 
185 felvételi vizsgálatot ejtettem meg. 

A két iskolánál 5 év alatt 16 esetben kért 
25—35-éves ember iskolai bizonyítványt s 
hosszas utánjárás, taaulótársai jegyzőkönyvi 
kihallgatása után is csak két esetben adhat-
tunk bizonyítványt, de csak általános alakban. 

Sok helyen felekezeteknél úgy segítenek az 
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anyakönyv hiányán, hogy a lelkész állít ki 
találomra általános alakú bizonyítványt; ez is 
törvénytelen, de még is megjárja, ha ő volt 
iskolaszéki elnök akkor, mikor az illető iskolába 
járt ; de — hogy adhat ilyen általános alakban 
is bizonyítványt az a lelkész, a ki nem volt 
iskolaszéki elnök akkor, mikor a bizonyít-
ványt kérő iskolába járt? Pedig ilyen eset is 
sok van! 

Az iskolák anyakönyvének nem léte vétkes 
mulasztás mind a tanító, mind az iskolát fön-
tartó, mind pedig az iskolát, illetve a tanító 
munkáját ellenőrző közegek részéről. 

Sokszor van reá eset, hogy a tanító hibás, 
de még több esetben az iskolaföntartó ; mert, 
hasztalan kér nyomtatványt a tanító, eluta-
sítják azzal a megszokott sablonnal: „Van 
elég kiadás, ne álljon e!ő mindig újabb meg 
újabb fölösleges és elkerülhető követelésekkel." 
A tanítót vezeti buzgósága, megint megkísérli 
a kérést; ismét elutasítják, de most már 
fenyegetéssel s így végkép elhallgat. 

A községi és állami iskoláknál az anya-
könyvvezetés pontos és felelősségteljes elvég-
zése az „Utasítások" odavonatkozó §-aiban 
körülményesen megjelöltetett. 

Erre vonatkozólag csak az az óhajom, hogy 
jó volna, ha a gondnoksági és iskolaszéki 
iskolalátogatók, valamint a kir. tanfelügyelők 
az iskola anyakönyvét minden egyes iskola-
látogatásuk alkalmával megtekintenék, mert 
igen sok esetben találnának rendetlenséget és 
hanyagságot. Ez szomorú, de való tény! Mái-
második iskolánál vagyok megbízva, mint igaz-
gató s mindenik helyen volt a tantestületben 
olyan tanerő, a ki népünk művelődésére nézve 
nem mint szükségest, hanem csak az igazgató 
„okvetetlenkedésének" tekintette az iskolai 
anyakönyvek pontos és lelkiismeretes vezetését. 

Nagyon megszívlelendő és komoly meg-
fontolás tárgya ma már a népiskolai anya-
könyv vezetése. 

Véleményem erre vonatkozólag az : 1. hogy 
minden iskolaföntartó köteleztessék a szükséges 
nyomtatványok beszerzésére; 2. a tanítók — 
eltekintve, hogy milyen az iskola jellege — 
felelősséggel tartozzanak annak pontos vezeté-
séért és megőrzéséért s úgy az iskolaszéki, 
mint a gondnoksági iskolalátogatóknak, vala-
mint a kir. tanfelügyelőnek iskolalátogatás 
alkalmával — kérés nélkül is — kötelesek 
legyenek bemutatni s a kir. tanfelügyelő az 
iskolalátogatás alkalmával fölveendő jegyző-
könyvben erről is tegyen megemlítést ; 3. min-
den iskolánál egy leltári lap nyittassák az 
iskolai anyakönyvek évről-évre leendő bejegy-
zésére s a tanító bármikor felelősséggel tar-
tozzék érte. 

Nagy fontossága lesz ennek, különösen a 
tanító-változásoknál, mert a gyakorlat azt 
bizonyítja, hogy az iskolai anyakönyvek — 
föltéve a hol volt — legtöbb esetben ilyenkor 
kallódnak el. 

így vélem megoldhatónak azt a kérdést, 
hogy népiskolai anyakönyvünk vezetése áltxlá-
nosíttassék s minden egyes egyén művelődési 
viszonyaira vonatkozó följegyzés megőriztessék. 

(Gyanta.) Veress Károly. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(6899/1903. s z . ) 

A községi iskolaszékek, valamint a községi 
elemi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanítói 
számára az 1902. évi október hó 21-én 
44.246. szám alatt kiadott Utasítás némely 
szakasza a szabad királyi és törvényhatósági 
joggal fölruházott városokban a következőképen 
nyer alkalmazást: 

a) 2. §. Az igazgató-tanítók, a mennyiben 
a tanítótestületnek nem volnának egyszersmind 
megválasztott képviselői, a saját iskolájukra 
nézve előadói ugyan az iskolaszéknek, de 
szavazati joggal nem bírnak. 

A községhez tartozó tanyai iskolák tanító-
személyzete a község belterületén levő tanító-
személyzettel egy tanítótestületet képez és ez 
van jogosítva az iskolaszékbe a képviselőtagot, 
illetve tagokat megválasztani. 

b) Az Utasítás II. fejezete az iskolaszék 
teendőit az elemi népiskolák anyagi ügyei 
körül szabályozza. Ugyanezen fejezethez tar-
tozó 32. §. zárópontjában ki van mondva, 
hogy a törvényhatósági joggal fölruházott és 
rendezett tanácsú városoknak joguk van a 
községi iskola összes költségeit közvetlenül 
házipénztárukból fedeztetni. Ennélfogva mind-
azon városoknak, a melyek a községi iskola 
föntartása felől a városi közköltségvetésben 
gondoskodnak, szabadságukban áll ezen gya-
korlatot ezentúl is föntartani. Minthogy pedig 
ezen városok maguk gondoskodnak az iskola 
szükségletei felől, egyszersmind maguk álla-
píthatják meg az iskola jövedelmeit is, ezek 
között a tandíjak és fölvételi díjak mennyi-
ségét, azok elengedhetőségét, — a tandíjkezelés 
díjazását, — a magántanulók tandíját stb. 

Az ilyen városokban a községi elemi nép-
iskola tantermeinek és egyéb helyiségeinek nem 
oktatási czélokra való átengedése az eddigi 
gyakorlat szerint történik. 

c) Mindazon városokban, a hol külön városi 
szabályrendelettel iskolafelügyelői állás van 
rendszeresítve, az iskolafelügyelőnek, mint 
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iskolaszéki tagnak kormányhatósági szabály-
rendelettel körülírt hatásköre érintetlenül ma-
rad. Szintúgy érintetlenül marad a városi 
szabályrendeletnek más, p. o. iskolaszéki irat-
tárosi állás rendszeresítésére vonatkozó rendel-
kezése. 

d) A 16. §-nak az iskolaszolgák fölfogadá-
sára vonatkozó rendelkezése mindazon váro-
sokban, a hol ez ügyben a városi szabályrendelet 
másként intézkedik, nem nyer alkalmazást. 

e) A hol a tanítók helyettesítése felől akár 
külön helyettesítő tanítók alkalmazása által, 
akár más módon a város a saját erejéből 
gondoskodik, ott a helyettesítések iránt az 
iskolaszék (iskolafelügyelő) saját hatáskörében 
gondoskodik. 

f ) A községi tanítók választásánál a sza-
vazás módjára nézve (63. §. 8. és 9. pont) 
az eddigi gyakorlat, illetőleg a városi szabály-
rendelet idevonatkozó rendelkezése az irányadó. 

g) A 105. §-ának az osztályok és osztály-
tanítók beosztására vonatkozó rendelkezése a 
szabad királyi és törvényhatósági joggal föl-
ruházott városokban akként nyer alkalmazást, 
hogy az erre vonatkozó javaslatokat az iskola-
szék hagyja jóvá. 

Budapesten, 1903. évi február hó 11-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : 
Köszönetét nyilvánította : Pallavicini 

Sándor őrgrófnak, a ki Mindszenten 50.000 
korona költséggel kisdedóvodát építtetett s 
föntartására 40.000 korona alapítványt tett, 
továbbá a mindszenti Vöröskeresztegyletnek, 
a mely 600, a mindszenti takarékpénztárnak, 
a mely 2000 és Mindszent közönségének, a 
mely hasonló czélra szintén 2000 koronás ala-
pítványt tett ; Pranczfeld község közönségének, 
a mely a helybeli szegény tanulók fölrukázá-
sára 219 koronát adományozott; a maros-
ujvári „Erzsébet nőegyesületnek" azon áldozat-
készségeért, melylyel az ottani áll. iskolába 
járó szegény növendékek segélyezésére 830 
koronát fordított; báró Szentkereszthy Béláné-
nak, a ki az árkosi áll. el. iskolába és óvodába 
járó gyermekek részére karácsonyfát állíttatott 
egyszersmint 230 korona értékű játék, tanszer 
és a női kézimunkához szükséges anyagot is 
adományozott. 

Kinevezte: Tarkó János és Karlik József 
oki. tanítókat a szentleányfalvai áll. el. nép-
isk.-hoz rendes tanítókká ; Konecsny Irén oki. 
tanítónőt a vriczkói áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Baumanné-Nagél Mária okleveles 
tanítónőt a fehértemplomi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé ; Marcsi Aranka naszódi áll. el. 

isk. h.-tanítónőt a naszódi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Görög János oki. tanítót a 
volfsbergi volt határőrvidéki közs. el. isk.-hoz 
ideiglenes minőségben r. tanítóvá; Sághy 
Sándor Géza oki. tanítót a bácsfai áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Terziu Miklós oki. 
tanítót a valisorai (volt határőrvidéki) községi 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dahmer Karola oki. 
óvónőt a zurányi áll. óvodához óvónővé. 

Áthelyezte : Fábián Anna verespataki áll. 
el. isk. tanítónőt a marosujvári áll. el. isko-
lához jelen minőségében ; Mersin Sefron 
kallinai áll. el. isk. tanítót a padina-mateji 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Jóváhagyta : a békés-bánáti ev. ref. egyház-
megyei tanítóegyesület alapszabályait ; a „ Bars-
vármegyei Népnevelők Egyesülete" alapsza-
bályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Plaviits Pál 
pomázi munkaképtelen gör. kel. szerb tanító 
részére évi 1000 koronát; Molnár Mihály 
gelenczei munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 780 koronát; Kis Ferencz mező-
túri ev. ref. tanító részére évi 1460 koronát. 

Segély-, i l l . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Grünivald Gusztáv nagyági áll. el. isk. 
tanító özv.j szül. Vallér Mária részére évi 620 
koronát; néh. Márkus László ippi nyug. gör. 
kath. el. isk. tanító özv,, szül. Szilágyi Mária 
x-észére évi 300 koronát; néh. Pohánka Gyula 
lubinai áll. elemi isk. tanító özv., szül. Sas s 
Gizella és két kiskora árvája részére #6GD 
koronát; néh. Horvát József nyug. volt anti 
ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. Kálmán Ilona 
részére évi 510 koronát; néh. Becker Jakab 
apatini közs. el. isk. tanító özv., szül. Fink 
Erzsébet részére 550 koronát; nah. Szalay 
Alajos volt zsirai róm. kath. kántortanító özv., 
szül. Borossag Ilona és négy kiskorú árvája 
részére 500 koronát; néh. Terentyák Márton 
bereg-szőllősi nyug. volt gör. kath. tanító özv., 
szül. Roslcovics Mária részére évi 359 koronát ; 
néh. Petrik Ábrahám kecskedágai nyug. volt 
gör. kel. tanító özv., szül. Zsik Zsófia részére 
évi 350 koronát ; néh. Simkó Győző ó-soóvei 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Benne Szidónia 
részére 660 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szives tudomásul. Százával érkeznek hoz-

zánk levelek állami tanítóktól, melyeknek írói 
fizetési ügyben kérnek fölvilágosítást. Kijelentjük 
azt, a mit azoknak, a kik czímzett levelező-
lapot mellékeltek, külön-külön is megírtunk, 
hogy a beterjesztett törv.-javaslat alapján az 
utalványozásokon most dolgoznak a ministerinm-
ban s mihelyt a javaslat törvényerőre emelkedik, 
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azonnal ki fogják küldeni az utalványokat. Mi 
nem érezzük magunkat sem hivatva, sem nem 
vagyunk fölhatalmazva arra, hogy fizetési ügy-
ben fölvilágosításokat adjunk. Azt általánosság-
ban üzenhetjük, hogy a szerzett jogokat tiszte-
letben fogják tartani és rövidülést senki sem 
fog szenvedni. Községi és hitfelekezeti tanítók 
is sokan fordulnak hozzánk fizetésrendezési 
ügyben; nekik azt üzenjük, hogy az ő fizetési 
ügyük még egyelőre nincs napirenden. Név-
telenlevelekre választ egyáltalán nem adunk. — 
H. Ö.-né Eger. Nem. (Ugy látszik, nem igen 
szokott tanügyi lapokat olvasni !) — Felső-
Szent-György. A 2. korpótlékért újra kell 
folyamodni. — P . M. Y. 1. Ha 98-ban mint 
okleveles tanító már rendszeresített álláson 
működött, úgy nyugdíjjogosultságát is ettől az 
időtől fogva kell számítani. Ha nincs így, 
folyamodja meg. 2. Korpótléka is ez alá a 
beszímítás alá esik. 3. Csak használja föl azt 
a befolyást! — B. L. Igen, 56.247. számú 
rendelettel törölték a nyugdíjintézet tagjai 
sorából, de folytatólagos fölvételét kérheti. — 
Cs. >1. Száldobágy. Folyamodjék nyugdíjigény-
helyesbítésért : beszámítják. — R. K. Kőszeg. 
Kérdéseire kimerítő választ talál „Tanítók 
Tanácsadója" cz. utmutató könyvünkben, mely 
nálunk rendelhető meg. (Fűzött p. ára : 2 K 
60 f ; kötött p. ára 3 K.) — M. M. Veszverés. 
I. Ha — mint írja — alapos ok van r á : 
kérje a kiigazítást és a nyugdíjigény föleme-
lését. 2. A kérvényt, a ministerre czímezve, a 
ki rf tflnfelü gyei őségnél kell beadni. (Mellék-
letekről stb. „Tanítók Tanácsadója" czímű 
utmutató könyvünkben talál fölvilágosítást.) — 
Y. Az ilyen dolgokat mindig a méltányosság 
és a lehetőség szempontjából kell elbírálni. — 
Róni. kath. iskola. Tisza-Nána. 1. Ha a 
ministertől engedélyt kap r á : nyithat. 2. A 
kérvényt a kir. tanfelügyelőségnél kell beadni. 
Kérvényre 1 K, mellékletekre 30—30 filléres 
bélyeg. — Y. F. Marton. Csak pályázatra 
bocsátott állásokra fogadnak el kérvényt. — 
T. György. 1. Ha az alsó gimnáziumról van 
bizonyítványa, úgy a felső osztályokról kell 
osztályvizsgálatot tennie s ha ezeket letette, 
mehet csak érettségire. 2. A szerző megnevezése o O 
nélkül nem tudhatjuk. 3. Gazd. szaktanító csak 
a 2 évi tanfolyam elvégzése után lehet. — 
Gy. M. Kanak. Négy gimnáziumi osztályról 
lévén bizonyítványa, a felső négy osztályról 
oszt.-vizsgálatot kell tennie. Megengedik össze-
vontan is 2—2 osztályból. Engedélyt az illető 
főgimnázium igazgatósága út ján a ministertől 
kell kérnie. — H. M. Erd. Csak pályázatra 
bocsájtott állami iskolai állásokra fogadnak el 
kérvényeket, még pedig csak az illetékes kir. 
tanfelügyelőség útján. — Sz. H. Babócsa. 

Hogy helyesen cselekedett-e, midőn, ha nem 
is tagja, résztvett a „S. Alt. Tanítóegyesület" 
gyűlésén? Természetesen, hogy helyesen csele-
kedett s az önre, mint leányra „homályt" (?) nem 
vethet. Ugyan, ugyan ! — Kohn tanító. Nincs 
tudomásunk arról, hogy a magyar állam taní-
tókat küldene Amerikába. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— XIII . Leó pá,pa uralkodásának huszonöt-

éves jubileumát nagy fénynyel ünnepelte febr. 
hó 20.-án a katholikus egyház és a székes-
főváros közönsége. A templomokra, zárdákra, 
iskolákra és az egyetemi épületekre kitűzték a 
nemzeti lobogót. A templomokban hálaadó 
istentiszteleteket tartottak, melyeken a hiva-
talos világ képviselőin kívül nagy számban 
jelent meg a közönség. Az összes iskolák 
katholikus növendékei pedig testületileg vettek 
részt az üunepi miséken. A hivatalos főisten-
tisztelet délelőtt tíz órakor volt a budavári 
koronázó Mátyás-templomban, a hol megje-
lentek József Ágost kir. herczeg és Auguszta 
kir. herczegnő, a kormány tagjai, a képviselő-
ház és főrendiház elnökei, számos országgyű-
lési képviselő, a ministeriumok főtisztviselői stb" 

— Nagy alapítvány tanítóknak. A mult 
héten elhunyt Budapesten Wechselmann Ignácz 
épitész, a ki három millió 800 ezer K alapít-
ványt tett. Első sorban 2,400.000 koronát 
hagy hátra egy alapítványra, a melyet a 
magyarországi tanítók és tanítónők nyugdíj-
alapja kap. Föltételül a következők vannak 
kikötve : felerészben izraelita, felerészben ke-
resztény tanítók és tanítónők részesítendők 
ebben a jótéteményben ha 25 évig szolgáltak 
és ha semmiféle antiszemita vagy szocziálista 
mozgalomban nem vettek részt. Másodszor 
1,400.000 koronát hagy egy intézet fölépíté-
sére és föntartására, a hol ötven vak gyermek 
(fele izraelita és fele keresztény) helyezendő el 
és tartandó fönn. A nagy emberbarát sziléziai 
származású volt, de, Budapesten letelepedvén 
s az itteni nagy építkezéseknél óriási vagyont 
szerezvén, lélekben is magyarrá vált, a mit 
nagy alapítványa is hirdet. Wechselmann Ignácz 
nagyszabású jótékonysági tervével már két év 
óta foglalkozott s egy izben fölkereste Wlassics 
Gyula ministert, hogy mi módon tehetné meg 
alapítványát a nélkül, hogy neve nyilvános-
ságra jöjjön. Végtelen szerénysége akadályozta, 
hogy ily értelmű intézkedését még életében 
megtegye. Havel Lipóttal, a ki építési irodája-
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ban huszonhat év óta volt alkalmazva, közölte 
tervét, de alapítványának ilyen nagyságáról 
Havelnek sem volt fogalma. À nagy ember-
barátot, a ki életében is sok jótékonyságot 
gyakorolt s a ki a III. oszt. vaskorona-rend 
lovagja volt, folyó hó 19.-én temették el s a 
temetésen jelen volt dr. Wlassics Gyula vallás-
és közoktatásügyi minister is. 

— Lapunk mai számából tér szűke miatt 
a jövő számra maradt a tárcza-czikk és több 
más közlemény közt a tanácsadó rovat nagy 
része, mintegy 6 hasáb. 

— Az Eötvös-alap köréből. A „Szombat-
hely-egyházmegyei r. kath. Tanítóegyesület" a 
„Ferencz József Tanítók Házában" saját czí-
raére 4000 K-ás szoba-alapítványt tett. Az 
említett egyesület részéről Barabás György 
elnök és Mórocz István jegyző jártak ez ügy-
ben f. hó 19-én Budapesten s ez alkalommal 
a 4000 K-át is befizették az alap pénztárába. 
Hála a Gondviselésnek, lassan, de folyton 
gyarapodik a mi Eötvös-alapunk! Ezt jelenti 
Miskolczról az „Eötvös-alap" elnökének Pál fi. 
Péter kir. segéd-tanfelügyelő is, a ki azt irja, 
hogy a „Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R. 
T. Ozdi kerületi tanítótestülete" külön alapít-
ványt létesít a Tanítók Házában s erre a 
czélra az említett testület tagjai a fárad-
hatatlan Kallay István igazgató-tanítóval élü-
kön, már 1000 K-t gyűjtöttek részint az 
évzáró vizsgálatok alkalmával rendezett ünne-
pélyek belépti díjaiból, részint a Casino, a 
Fogy. Szövetkezet s a Társláda adományaiból ; 
a gyűjtést addig folytatják, míg eléri a 3000 
K-t. Az Eötvös-alap ügyét különben a borsod-
megyeiek lelkesen fölkarolták, a miben nagy 
érdeme van Gebe Endre helyi bizottsági elnök-
nek és Pálfi Péter kir. s.-tanfelügyelőnek. 
Eddig az Eötvös-alapnak Borsodmegyében 134 
tagja van s ez a szám, mint nekünk írják, a 
f. év végéig el fogja érni a 200-t. Ha mindenütt 
így buzgólkodnának alapunk érdekében, az 
Eötvös-alap ügye eddig nem tapasztalt lendü-
letet venne a tanítóság végtelen nagy hasz-
nára! — Az Eötvös-alap vagyonánik keze-
léiét az elnökség a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár-Egyesületre bízta, melynél az eddig 
takarékpénztárban kezelt készpénzből 35 ezer K-t 
folyószámlára helyezett el. A takarékpénz-
tárilag kezelt többi készpénzen (mintegy 
90 ezer K-án) értékpapírokat fog vásároln\ — 
A „belépési nyilatkozatok" már elkészültek és 
az „Eötvös-alap" elnöksége ez úton közli mind-
azokkal (egyesületi, j írásköri elnökökkel, igaz-
gató-tanítókkal stb.), a kik ilyen „belépési 
nyilatkozat"-lapokra taggyüjtés czéljából reflek-
tálnak, hogy ez iránt lev. lapon szíveskedjenek 
Kapy Rezső titkárhoz (VII., Rottenbiller-utcza 

66. sz.) fordulni, megírván azt is, hogy hány 
„belépési nyilatkozat" - ra van szükségük? 
„Vessünk vállat-vállhoz, írja nekünk az elnök-
ség, mert máskülönben „Eötvös-alapunk" nem 
fog megfelelhetni annak a nagy kötelezett-
ségnek, melyet két Tanítók Háza föntartásával 
magára vállalt. Gyűjtsünk mennél több tagot 
alapunknak!" — A tagoknak megyénként való 
kimutatása már részint szétment, részint most 
küldetik szét a kir. tanfelügyelőségekhez. Az 
Eötvös-alap vezetősége ettől az akcziótól sokat 
remél, mert meg van róla győződve, hogy, 
ha a kir. tanfelügyelő urak fölkarolják az 
Eötvös-alap ügyét, az eredmény nem marad-
hat el. Több tanítóegyesület elnöke azon 
óhajtását fejezte ki, hogy tájékozódás és a tag-
gyűjtés akcziójának sikeresebbé tétele végett 
nekik is küldessék meg ez a kimutatás. Az 
„Eötvös-alap" elnöksége szívesen eleget tesz 
ennek a kivánságnak, mivel azonban a tagok név-
sorát költségkímélésből nem nyomatta ki, az csak 
egy példányban van meg, de hajlandó — megyék 
szerint — a tanítóegyesületek vagy járás-
körök vagy akár egyesek számára lemásoltatni 
megyénkint egy-egy K készkiadás ellenében. 
A ki tehát ily megyénkint való kimutatásra 
reflektál, küldjön be postautalványon 1 K-t 
Kapy Rezső titkárhoz, a ki az illető megye 
tagjainak névsorát le fogja másoltatni s a meg-
rendelőnek béi-mentesen megküldeni. 

— A plionomimika vitájához. Figyelem-
mel kisérve a phonomimikáért folytatott vitát, 
a Munkácsi Antal úrnak újabban kifejezett 
állításai az igazság érdekében a következők 
kijelentésére kényszerítenek : Tomcsányiné 
Czukrász Róza akkori kartársnőnk a phono-
mimikai módszert 1895/96. tanév novemberé-
ben teljesen kidolgozva mutatta be az itteni 
tanügyi világ és meghivott kartársai előtt. A 
bemutatáskor minden hangnak meg volt a O O 
megfelelő jele és betű hasonlata. Ugyanezen 
a mi jelenlétünkben is bemutatott kidolgozást 
vettük át mi és vették át mások tőle kézirat-
ban, majd a kézirattal teljesen egyező lito-
grafált jegyzetből, mely változatlanul kétszer 
is megjelent, s a mely Tomcsányiné Czukrász 
Róza később megjelent munkájának első nyomta-
tott kiadásával a b betűt illető rész kivételé-
vel teljesen egyezik. A b-nél ugyanis a lito-
grafált jegyzetben az eredeti franczia után, 
— melyet szintén bemutatott — a borjú 
szarvát mutatta és bögését utánozta, a nyomta-
tott kiadásban azonban egyik kartársunk 
gúnyolódó megjegyzései folytán az abroncs 
pattanásával cserélte föl. Benne volt abban a 
kéziratban és jegyzetben a betűknek újság-
papir darabokon való kikerestetésére szóló 
utasítás is, mi azonban sem nem Tomcsányiné, 
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sem nem Munkácsi úr találmánya, mert az 
itt, a tapasztalt tanítók régi gyakorlata; s 
benne volt mindazon előny, a mely a Phono-
mimikai előgyakorlatok első kiadását oly 
kedveltté tette s annyira elterjesztette. Ezek 
a puszta tények. Kolozsvár, 1903 február hó. 
Szentgyörgyi Lajos, népisk. igazgató. Nagy 
Kálmán, I. közs. isk. igazgató. Péter Emilia, 
I. közs. isk. tanítónő. Márton Ilona, közs. 
tanítónő. Graef Mitild, ev. ref. tanítónő. 

— A debreczeni ev. ref . egyházmegyei 
tanítóegyesület mult évi gyámintézeti és 
egyesületi közgyűléséről szóló jegyzőkönyv 
szerint a nevezett egyesület tagjai részére 
külön gyámintézet áll fönn, melynek pénztár-
vagyona 56.680 K ; a folyó iskolai évre ki-
osztható összeg 3597 K. A pénzt, úgy lát-
szik, jó részben kölesönadással kamatoztatják. 
Az 1902/903. évre összesen 59 tanítói özvegy 
vagy árva segélyezését irányozták elő. A tanító-
egyesületnek 1830 K ösztöndíjalapja is van. 
Érdekes tanácskozás folyt az állami elemi 
iskolai gondnoksági utasításról, melynek czélja, 
mint az egyesületi előadó elnök : Bitoók István 
megjegyezte „a más jellegű népiskoláknak 
követendő példányképül szolgálni." Hangsd-
lyozzák egyebek közt, hogy az Utasítás máso-
dik részét úgy lehet tokinteni, mint a tanítói 
függetlenség proklamálását. A tanítót az iskola 
lelkének nevezi és tekinti az Utasítás. Miután 
ezen ref. egyesület tanítóira kötelező a tiszán 
túli ev. ref. egyház által kiadott népiskolai 
szervezet, ezért abban állapodtak meg, hogy 
ezen népiskolai szervezetet követik ugyan, de 
minden olyan esetben, melyre nézve nincs 
világos rendelkezése a népiskolai szervezet-
nek — figyelmüket az „Utasításra, mint egye-
dül tájékoztató és útbaigazító forrásra fogják 
fordítani". Az ifjúsági egyesület fölállításának 
kérdését is tárgyalták. Szóba kei ült az 
is, hogy czélszerü volna az iskolában jól szer-
kesztett illemtant tanítani, a mely a nevelés-
tannak kiegészítő része. Figyelemreméltó az 
értekezések közt Bitoók István elnöknek a 
szülői és tanítói tekintélyre vonatkozó beszéde. 
Hangsúlyozza, hogy sem a tudományt, sem a 
jó erkölcsöt nem lehet pálczával beverni a 
gyermekbe. Ma a tanítónak tekintélyt ad 
műveltsége, társadalmi állása és hivatalában 
való buzgó Ikodása. Dr. Tom Béla orvos szin-
tén érdekes előadást tar tot t „a balesetekben 
való első segítségről", Uray Gyula pedig az 
ifjúság erkölcsi neveléséről értekezett. Ez 
egyesület is buzgólkodik a „Tanítók Háza" 
ügyében s mint a jelentés tudatja, erre az 
1000 K harmadik részletét be is fizette. 

— Rövid liirek. A Trencsénmegyei Ált. 
Tanítóegyesület az egyetemes tanítógy ülést 

folyó évi augusztus 17. és 18.-ra kivánja 
egybehivatni Kolozsvárra s tárgyaiul a követke-
zőket jelöli meg : 1868. évi népoktatási tör-
vény revíziójának kérdése, tanítói nyugdíj-
törvény revíziójának megsürgetése s a 35 évi 
szolgálati idő melletti állásfoglalás, községi és-
felekezi tanítók fizetésrendezése. (Ez utóbbit 
illetőleg azt kivánják, hogy a községi és fele-
kezeti tanítók alapfizetése 1000 K legyen, öt 
szolgálati év után 1200 K s minden öt év 
után 100—100 K pótlék.) Yégül : a járási 
tanfelügyelői intézmény életbeléptetése. — 
A siketnémák és vakok jolsvai intézetét folyó 
évi szeptember 1.-én fogják megnyitni. A meg-
nyitandó első osztályba 15 növendéket vesznek 
föl s ezekre a helyekre most hirdetnek pályá-
zatot. A kérvényeket az intézet igazgató-
ságához kell küldeni mielőbb. — A Nép-
nevelők Lapja, mely folyó évi 6. szá-
mában támadást intézett az Eötvös-alap ellen, 
orsz. segély-egyesületünk gyűjtő és kezelő 
bizottságának nyilatkozatára, melyet lapunk 
mult számában kivonatilag közöltünk, kijelenti, 
hogy a „jótékonyság konyháján való kana-
lazást" nem vonatkoztatta sem az Eötvös-alap 
vezetőire, sem tisztviselőire, sem a gyűjtő és 
kezelő bizottságra. Tehát másokra értette, 
a mi ellen az Eötvös-alap vezetőinek bizonyára 
nem lesz kifogásuk. 

— Adakozás . Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Kollventz Ferencz, Nagy-Marton 
(második részlet az 1371. számú részesjegyre) 
20 K ; Szijj Laura, Tapolczafő (tags, díj 
1903-ra) 3 K ; Stefámk József küldeménye a 
felsőattraki tánczmulatság tiszta jövedelméből 
3 K; Bndaházy József küldeménye (a Fekő-
Szinyén f. hó 8-án megtartott „Kurucz-zene-
estély" tiszta jövedelméből) 17 K 70 f ; Kubinyi 
József, Hodrusbánya (új tag, t. d. 1903-ra) 
3 K ; Pápes István, Komárom-Szemere (t. d. 
1903-ra) 3 K. Átutaltak az Eötvös-alap pénz-
tárába. 

— Halá lozás . Mácza István tornaújfalusi 
r. kath. tanító 32 évi tanítóskodás után 56 
éves korában elhunyt. Mintegy 60 ezer K t 
érő vagyonát, melyet szorgalmával és taka-
rékoskodásával mint tanító szerzett, hír szerint 
iskolai czélokra hagyta. — Baumgarten Simon 
miskolczi izr. tanító, f. hó 14-én élete 72-ik 
évében meghalt. Áldás emlékökre ! 

Tartalom : Az elemi iskolai rajztanítás reformja. 
Gööz József dr. — A tanulók hallása. Schőn József. — 
Népiskolai anyakönyvek. Veress Károly. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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k i t a n í t o k l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljárósági bizonyttványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja'* szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, i l . KEK., OSTIiOM-UTCZA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TEß S. 

Késciratolcat nem adianlc vissza. 

Gyermekvédelem. 
A magyar kormány jelenlegi elnöké-

nek a gyermekvédelem ügye körül nagy 
érdemei vannak, a melyeket most azzal 
tetézett, hogy a gyermekvédelemről 
intézkedő 1901. évi VIII. és XX. t.-cz. 
végrehajtására oly tervezetet dolgoz-
ta to t t ki, mely alkalmas arra, hogy ezt 
a fontos kérdést helyesen és véglegesen 
megoldja. 

A tervezet, illetőleg szabályzat alap-
gondolata az, hogy 15 éves koráig minden 
gyermekről az állam köteles gondos-
kodni, ha nincs más, a ki róla gondos-
kodjék, sőt joga van ehhez az ország 
területén levő 15 éven aluli elhagyott 
külföldi gyermeknek is. Nagyon helyes 
intézkedés ez nálunk, Magyaroszágon, a 
hol annyira kell kímélnünk az „ember-
anyagot", hogy Széchenyi István ismert 
mondása szerint még „az apagyilkosnak 
is meg kellene bocsájtani." 

Az elhagyottá nyilvánítást a szabály-
zat az árvaszékekre bízza (eddig a rendőr-
hatóságok hatáskörébe tartozott), mint 
a melyeknek törvényben előirt köte-
lessége a kiskorúak szellemi és anyagi 
érdekeinek megóvása, előmozdítása. De 
minthogy jelenleg az árvaszékek a 
czentralizáczió és az ülési rendszer 
mellett lassabban működnek: ott, a hol 
a gyermekvédelem érdeke megköveteli, 
a menedékre való fölvételt elrendelheti 

járásokban a főszolgabíró, városokban a 
polgármester, Budapesten az elöljáróság és 
ezeken kívül minden menedék igazgatója is. 

Nagyon helyes intézkedés az, a mely 
minden község elöljáróságát arra kötelezi, 
hogy védje az elhagyottnak látszó 
gyermeket s egyben kimondja a sza-
bályzat, hogy ha azután az elhagyott 
gyermek az állami gyermekmenedékre 
fölvétetik, a községnek az állam megfizeti 
az előleges védelem költségét. Ezzel hatha-
tóssá lesz az előleges községi gyermek-
védelem is, a mitől azért féltek eddig 
a községek, mert költséggel járt. 

A folyó év folyamán az állam körül-
belül 18 menedék-intézetet fog építtetni 
az országban arányos beosztással s a 
menedékhelyek területén a szükséghez 
képest megfelelő számú állami gyermek-
telepeket fognak alakítani. A mene-
dékeket ki fogják egészíteni a szakok-
tatásra és szigorúbb nevelésre berendezett 
internátusok és gyermekszanatóriumokra. 

A menedékek intézeteit — a buda-
pesti kivételével — egyelőre mindenütt 
igazgató főorvosok vezetik, míg az inté-
zetek pénzkezelését a gondnokok végzik. 
Hogy az adminisztráczió lehetőleg olcsó 
legyen s hogy az egész vonalon ne 
tisztviselő-kezekben gyűljön meg, a sza-
bályzat a megbízottak intézményét is 
kontemplálj cL kik nem tisztviselők s 
a tennivalókat tiszteletdíj mellett lát ják 
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el. Az állami gyermekmenedékek s az 
azokkal kapcsolatos intézmények igaz-
gatásának s egységes működésének 
helyszíni ellenőrzésére szervezték az 
országos fölügyelői állást. 

A gyermekek fölvétele rendszerint az 
intézetben történik. Ott azonban, a hol 
a távolsági viszonyok, az időjárás, a 
gyermek egészségi állapota vagy egyéb 
körülmények a gyermeknek a mene-
dékre való szállítását meg nem enged-
nék, a gyermek a menedék telepén is 
fölvehető és elhelyezhető. Nemcsak 
közköltségen lehet valakit a menedékre 
fölvenni, hanem árvaszéki intézkedésre, 
avagy egyesületek kérésére is. Az ily gyer-
mekek azonban, a kiknek az állami 
gyermekmenedék védelmi körébe való 
fölvételét sajátos körülményeik meg-
okolttá tették, ha mindjárt saját vagy 
egyesületek költségén vannak is a 
menedéken : az elhagyott gyermekekkel 
egyenlő elbánás alá esnek. 

A gondozás rendszere az, hogy a 
gyermekek az állami gyermektelepekre 
nevelőszülőkhöz adatnak ki. A szopós gyer-
mek azonban kiadható az anyjának is 
és elhelyezhető valamely családnál is. 
Hogy uralkodó elv a nevelőszülőknél 
való elhelyezés, annak oka az, hogy a 
legszélesebb körű gyakorlati megfigyelés 
minden körülmények közt arról győ-
ződött meg, hogy a szó valódi értelmé-
ben gyermekvédelemről csak akkor 
lehet szó, ha a nevelőszülőknél való 
elhelyezés elvét viszik keresztül. A 
szopós gyermekekre a kivételt fontos 
egészségi és etikai szempontok köve-
telik s különösen a szopós gyermek 
kivételes elhelyezése az anyjánál, meg-
bízható, munkás családoknál számtalan 
esetben az anyának nagy, erkölcsi meg-
javulására vezetett. Sajátos elhelyezési 
rendszer még az úgynevezett családi 
telepek rendszere is. 

A nevelésre vonatkozólag a szabályzat 
azt az elvet mondja ki, hogy a gyer-
mekek ugyanolyan életviszonyok közt 

nevelődjenek, a melyek közt rendszerint 
maradni fognak életük egész folyamán. 
Serdültebb gyermekeknél a nevelés 
iránya szoktassa őket kitartó munkára, 
hogy azután munkájuk, kiképeztetésük 
a kenyérkeresetüket, megélhetésüket 
jövőben biztosítsa. 

Az elhagyott gyermek 15 éves koráig 
marad az állami gyermekmenedék köte-
lékében. Mielőtt azonban ezt a kort 
elérné, az igazgató kötelessége minden 
rendelkezésre álló uton-módon közben-
járni, hogy a 15. életévet elért gyermek 
biztos állást nyerjen valamely család-
nál, gazdaságban, ipari, kereskedelmi 
vállalatnál, avagy jótékony intézetnél, 
egyesületnél. A kiváló tehetségű gyer-
mekek pedig a különböző állami tan-
intézeteknél levő ingyenes ellátási he-
lyekre fognak fölvétetni. 

Eléggé nem helyeselhető a szabályzat 
ama törekvése, hogy a gyermekvédelem 
érdekében a társadalmi tevékenységet mun-
kába állítsa. íme, milyen nagy és nemes, 
milyen nemzet-mentő föladat hárulna 
a „népnevelési egyesületek "-re, ha azok 
— dr. Makay Béla fölolvasása értelmé-
ben — megvalósulnának ! És milyen 
nagy érdemekre tehetnének szert az 
általános tanítóegyesületek, ha a „nép-
nevelési egyesületek"-et kivált a gyer-
mekvédelem szempontjából létesít-, nék, 
illetőleg létesítésökre a kezdeményezést 
megtennék s a helyi társadalom veze-
tőinél szorgalmaznák! 

A fönnebb ismerhetett szabályzatot 
Széli Kálmán ministerelnök a jövő hó-
napban szaktanácskozás elé terjeszti, 
mely bizonyára örömmel és megelége-
déssel fogja azt elfogadni. 

= A M. T. Orsz. Bizottsága február 22-én 
tartott igazgató-tanácsi üléséből „kérelmet" intéz 
a „magyar társadalomhoz s a törvényhozás tagjai-
hoz". „A hazai tanítóság, olvassuk e „kérelem-
ben", egy szebb és boldogabb jövő hajnalát látja 
abban, hogy a tisztviselői illetmények újabb 
szabályozásáról az országgyűléshez beadott 
törvényjavaslatban az állami tanítókról is 

1 gondoskodás történt s a javaslat az állami 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

tanítót állami tisztviselőnek jelenti ki." De kéri az 
Orsz. Biz. a nemzet törvényhozóit, hassanak oda, 
hogy a javaslat tárgyalásánál a segédtanítói 
intézményre vonatkozó tervezet töröltessék 
s megvalósíttassák a magyar kormányhoz és 
a képviselőházhoz már régebben benyajtott 
emlékiratában kifejezésre jutott ama kérelem, 
„hogy az állami tanító fizetése és előléptetése 
annyi és olyan legyen, mint a mennyit és a 
milyen előléptetést az állami tisztviselők XI. 
és X. fizetés osztálya részére a törvényhozás 
meg fog állapítani." Az Orsz. Biz. második 
kérelme oda irányul, hogy a más jellegű isko-
láknál töltött szolgálati idő úgy a tanítóknak, 
mint az óvóknak a fizetés megállapításakor 
teljesen beszámíttassék. Gondoskodásba ajánlja 
végül az Orsz. Biz. „a javaslatból kimaradt 
tanítói árvaházák nevelőinek, val trnint a kincs-
tári iskolai tanítók ügyét is, a kik pedig az 
állam tisztviselői voltak eddig is." 

Magyar szé a magyar iskolában. 
23 éve törvényes kötelezettséggel küzdünk 

a magyar nyelvnek a magyar népiskola által 
leendő terjesztése érdekében s nem rég szük-
ségesnek tartotta ministerünk, hogy ezen tör-
vény végrehajtását megsürgesse. 

Ugyan, lesz-e ezen sürgető rendeletnek 
várható foganata? 

A helyett, hogy e kérdésre választ adnék, 
elmondom a következőket. ítéljen s adjon a 
fenti kérdésre választ ki-ki a maga Ítélete szerint. 

Hivatásszerű foglalkozásom közben azon 
„nemzetiségi" tanítóképzők egyikének Értesí-
tőjét vettem kezembe, a melyek magyar nem-
zeti irányú működése ellen a legkevesebb 
kifogást tehetnénk. 

Az Értesítő elején a „magyar nyelv mód-
szeres tanításáról" van egy értekezés, a mely 
elismeri, hogy a „ministeri rendeletre tényleg 
nagy szükség volt", de elismeri azt is, hogy 
ezen szükségesség oka nagyrészt a tanítókban 
rejlett. Csakhogy nem a kötelességtudás hiá-
nyában vagy a munka nagyságában, vagy a 
honfiúi lelkesedés hiányában, hanem abban 
keresi ennek okát, hogy „nincs kiforrott, meg-
állapodott módszerünk, nincsenek megfelelő 
módszeres tankönyveink." Továbbá hogy: „a 
természetszerű mód azt rendeli, hogy az anya-
nyelv tanításának meg kell előznie minden 
más nyelv tanítását s az írás, olvasás és a 
nyelvtani fogalmak nyújtása csak az 
anyanyelven kezdődhetik." — Es még tovább: 
„ Az első osztályban tehát még nem lehet helye 
a magyar nyelv tanításának; itt minden csak 
.az anyanyelven tanítható." 

Tehát a midőn ministerünk elrendeli, hogy 

a magyar nyelv tanítására Magyarország 
minden népiskolájában a tanítási időnek leg-
alább fele a magyar nyelv tanítására fordí-
tandó, akkor egy tanítóképző, talán csak pár 
héttel később kimondja, hogy a magyar nyelv 
tanításának az első osztályban nem lehet helye. 

Van azonban ezen értekezésnek más része 
is, a mely nem a ministeri rendelettel szem-
ben helyezkedik bizonyos álláspontra, hanem 
az iskola munkájáról beszél és ezzel már kriti-
kával kivánok foglalkozni. 

Egy egészben helyes elv is húzódik végig 
az értekezésen, hogy t. i. a magyar nyelv 
tanítása által a tanítás eredménye szálhat alább. 

Természetes, hogy ha a magyar nyelv taní-
tása érdekéből más tárgyak tanítási ide-
jéből elveszek, akkor alább száll azon más 
tárgyban elérhető eredmény. Csakhogy: 

1. A magyar nemzetet alkotó anyagnak 
magyarsága iegelsőrendű, tehát nem alá-, 
hanem fölérendelt kérdés. 2. Ne tessék a 
magyar nyelv tanítására más tárgyak tanítá-
sától az időt elvenni, hanem szegődtessük a 
magyar nyelvet minden más tárgy tanításának 
a szolgálatába. 

Ez utóbbi követelményt pedig úgy fogjuk 
legkönnyebben és leghamarébb elérni, ha — 
eltekintve az óvodáknak éppen e téren eléggé 
nem méltányolható hivatásától — már az első 
osztályban teljes erővel látunk a magyar nyelv 
tanításához, mert az itt czélul szolgáló alaki 
képzésben nem hátráltat a magyar beszéd, 
mert annál inkább megtanul a gyermek ma-
gyarul gondolkozni, minél előbb szoktatjuk a 
magyar beszédre, mert az első osztályban elért 
siker mértékénél fordított arányú nehézséget 
találunk a felsőbb osztályok tárgyainak akár 
anyanyelven, akár a magyar nyelven való 
tanításában. 

És ha így cselekszünk, akkor nem kell attól 
tartanunk, hogy „egy meglevő alapot kelljen 
figyelmen kívül hagynunk, vagy azzal szakí-
tanunk, hogy egy másik nyelven folytassuk a 
szellemi fejlesztést." 

Természetes azonban, hogy így nem „a 
magyar ajkú gyermekek részére írt ABC-ből és 
olvasó- és egyéb tankönyvekből tanulják a 
gyermekek a magyar nyelvet és a többi t an -
tárgyakat", hanem szemléltetéssel kapcsolatos 
beszédgyakorlatokkal a nélkül, hogy „az úgy-
nevezett direkt módszer gyötrő volna tanítóra 
és tanulóra egyaránt". 

Gyötrő csak úgy lehet a direkt módszer, 
ha nem a beszédgyakorlat a főeszköze, vagy 
ha „a beszédgyakorlatot csak az anyanyelven 
lehet tanítani". így, ha a beszédgyakorlatot 
nem engedjük a magyar beszéd tanításának 
eszközévé tenni, akkor csakugyan „bénító, sőt 

10* 
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végzetes következményekkel járhat a magyar 
nyelven való előhaladásra" a mi nyelvi okta-
tásunk. 

Még arra a megjegyzésre kell reflektálnom, 
hogy a magyar nyelv tanításának későbbre 
halasztásával . . . . „nem idegeníti el magától 
(a magyar) a nemzetiségükre féltékeny nemze-
tiségeket s ez által ápolja (?) az egyetértést, a 
hazaszeretetet, mert megóvja a tanulók termé-
szetesjogát az által, hogy anyanyelvüket ápolja". 

Tanítóságunk bizonyára meg fogja találni 
annak módját, hogy az anyanyelv jogának 
megsértése nélkül elsajátíttassa a népiskola 
tanulóival a magyar beszédet mielőbb, hogy 
magyarul gondolkozván, bármely tantárgy is 
magyar nyelven legyen az iskolában tanítható. 

Es ez lehetséges. 
Egyik tanító tanítványom évekkel ezelőtt 

egy bányatelepen volt alkalmazva, a hol a 
bányamunkások vagy hétféle anyanyelvet adhat-
tak gyermekeiknek a maguk nemzetisége szerint. 

A tanító elszörnyűködött, a midőn a német, 
eseb, oláh, szerb stb. nyelvű gyermekeket 
iskolája népévé sorozta. Azután ezt gondolta: 
a magam kétféle nyelvével ezt a hétfélét 
sehogy se győzhetem ; nem fogok tehát mást, 
mint magyar szót használni iskolámban. 

Es másfél év múlva küldött nekem ez a 
derék hazafi az ő iskolája különböző osztályú 
tanulóinak fogalmazó füzeteiből többet azon 
kijelentéssel, hogy azok nem a legjobbak 
közül valók. Nyugodt lélekkel mondhatom, 
hogy hálát adhatnánk Istennek, ha minden 
magyar anyanyelvű gyermek ennyire vinné a 
magyar fogalmazásban ! 

Hallottam, hogy szülőknek örömöt szerzett, 
hegy gyermekeik már a népiskola első osztá-
lyában, sőt az óvodában megtanultak magyarul 
imádkozni. Láttam magam is több szülőnek 
arczárói a megmérhetlen boldogságot lesugár-
zani, a midőn gyermekeik az évzáró vizsgá-
laton magyarul folyékonyan elmondták a 
földrajzból tanultakat. 

Soha sem tapasztaltam, hogy a szülő ne 
örült volna annak, ha gyermeke megtanulta a 
magyar nyelvet sőt bátran mondom, hogy a 
maguk nemzetiségére, vagy nyelvére félté-
kenyek sem azért haragusznak, mert az ő 
gyermeküket tanítják magyar szóra, hanem 
azért, mert mások gyermeke is elsajátítja a 
magyar beszédet. 

A szülők nem is ellenzik a magyar nyelv 
tanítását, hanem az „apostolok", a kikre 
nem kell hallgatnunk, a kikkel nem kell 
törődnünk, mert ők mindennek ellenségei 
a mi magyar. De igenis törődjünk a szülők, 
a család igényeivel. Meg ne sértsük ezek 
féltékenységét. 

Egy fürdőhely melletti községben járván, 
föltűnt, hogy a gyermekek folyton német 
szóval köszöntöttek. Később összekerülvén a 
tanítóval, e miatt való elégületlenségemnek 
hangot adtam. A tanító csak annyit mondott, 
hogy ő — hite szerint — eleget tesz köteles-
ségének. De távozásomkor elkísért. 

A hol csak egy gyermekkel találkoztunk, 
mind megszólította — magyarul. 

A gyermekek értelmesen feleltek kérdéseire 
és velem is majdnem kivétel nélkül, egészen 
jó magyarsággal beszélgettek minden fölhozott 
tárgyról. 

Midőn elbúcsúztam a tanítótól és örömömet 
fejeztem ki a tapasztaltak fölött, egész szeré-
nyen, de — éreztem — büszke önérzettel 
mondotta : nem adok a külsőségekre ; csak 
arra törekszem, hogy magyarul érezzen és ma-
gyarul gondolkozzék. 

Es ez időtől fogva vallom és kivánom, hogy 
minden tanító vallja: ne vegyünk el a gyer-
mektől semmit se, de tanítsuk meg őt ma-
gyarul érezni, magyarul gondolkozni. 

(Baja.) Nuyel Sándor. 

Ifjúsági egyesületek. 
Hogyha honfoglaló atyáinknak bár régi 

elszántságukkal és bátorságukkal, de régi 
fegyvereikkel is, ma kellene hazánkat meg-
hódítani, a mostani modern hadi fölszereléssel 
szemben bizonyosan vereséget kellene szen-
vedniük. 

Tagadhatatlan ugyan, hogy az államalaku-
lásban, mint annak föntartásában a hadi tudo-
mánynak ma is nagy szerepe van, de oroszlán-
része mégis az iskolát illeti, mert a katona a 
csatasorban, a polgár pedig az életben csak 
akkor fogja hivatását betölteni, ha a még 
zsenge korában, tehát az iskolában s annak 
továbbképzése folytán belé oltott haza- és király-
szeretet kötelezettségének teljesítésére serkenti. 

Bizonyára így vélekedett ministerünk is, 
midőn a 15-ik életévöket betöltött ifjak 
továbbképzését biztosítandó az „Ifjúsági Egye-
sületek" alakítása ügyében kiadta a 21.015 902. 
számú nagyhorderejű körrendeletét. 

Hogy idézett körrendeletnek mi a czélja, 
arról a „Néptanítók Lapja" már több izben 
megemlékezett, de ha e? meg sem történt 
volna, meg vagyok győződve, hogy a hazafias 
magyar tanítóság ezzel teljesen tisztában van. 

Ezúttal állításom igazolására csak arra 
kivánok rámutatni, hogy nemes gárdánk meny-
nyire megértette ministerünk szavait s mily 
serényen látott a munkához. 

Ez idő szerint jóváhagyott alapszabályokkal 
! a következő községekben alakult „Ifjúsági 
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Egyesületek" kezdték meg és folytatják áldásos 
működésüket : 

a 
N Cö H O «3 

Megye Község 

1 Abauj-Torna 
t 

Jászó-Mindszent 2 Abauj-Torna 
t Alvincz 

3 Alsó-Fehér Maros-Ujvár 4 Lőrinczréve 
5 Ujpanát 6 Arad Arad-Szent-Márton 
7 ( Kisvarjas 8 Bács-Bodros* Ó-Palánka 
9 Bars Vihnye-Peszerény 10 Bars Bars-Kovácsi 

11 í Radna-Borberek 12 Besztercze-Naszód j Teles 
13 ( Szálva 14 Fogaras Fogaras 15 Hajdú Haj iu-Böszörmény 
16 Dálnok 
17 K ily én 
18 Szacsvá 
19 Alsó-Csernáton 20 Háromszék < Albis 
21 Oroszfalu 
22 Papoloz 
23 Kökös 
24 Szárazajta 
25 Egeres 
26 j Alsó-Felsőszovátk 
27 Magyar-Bikal 
28 Nagyalmás 
29 

Kolozs 
Kolozs 

30 Kolozs Bánft'yhunyad 
31 Kide 
32 
33 

Hidalmás 
Szucsák 

34 Kajántó 
35 Gyerövásárhely 
36 Maros-Torda Görgény-Üvegcsür 
37 1 Rovenszko 
38 1 Kuzmicz 
39 Nyitni { Berencsváralja 
40 Nyitni { Verbó 
41 Vág-Vecse 
42 i Szobotist 
43 
44 Pest-Pilis Kispest 

Kecskemét-Helvetia-telep 
45 Somogy 

1 

Almamellék 
46 

Somogy 

1 Vámfalu 
47 Szatmár Nagysomkúfc 
48 Szatmár Misztótfalu 
49 ( Kapnikbánya fel. telep 
50 Szolnok-üoboka Szász-Csegő 
51 Ságh 
52 Buziás 
53 Temes < Varadia 
54 Új-Bessenyei 
55 V Székelykeve 
56 
57 Tolna Ózsák 

Ózsák-Puszta 
58 1 Felső-Muzslya 
59 Csősztelek 
60 Torontál < Nagy-Becskerek 

Torontál-Szecsány 61 
Nagy-Becskerek 
Torontál-Szecsány 

62 . Ujpécs 
63 Zala Perlak 

Tárgyalás alatt áll 74 s így összesen alakult 
eddig 137 ifjúsági együsület. 

A szám nem nagy, de hiszen a kezdet-
kezdetén vagyunk s én nem hiszem, hogy a 
kipróbált magyar tanítóságunkon múlnék, 
hanem talán inkább annak tulajdonítandó, 
hogy a nép mint minden újítást, az „Ifjúsági 
Egyesület" eszméjét is tartózkodóan fogadta. 

De ha tanítóink megértetik a néppel, mily 
nagy befolyással van ilyen egyesület úgy az 
ifjúság erkölcsiségének nemesítésére, nem-
különben a nép hasznos ismereteinek gyara-
pítására, meg vagyok győződve, hogy az 
„Ifjúsági Egyesületek" létesítése a legrövidebb 
időn belül hatalmas lendületet fog venni s 
akkor Wlassics Gyula ministerünk és Halász 
Ferencz min. osztálytanácsos büszkén vall-
hatják majd, hogy a magyar nemzeti állam 
kiépítése fundamentumához oly alapkővel já-
rultak hozzá, mely nevüket a kultúrtörténetben 
örökké fogja hirdetni. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
(Budapest.) L. li. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításáról. 

(Hozzászólás.) 

Röviden körül sem irható s egyhamar ki 
sem számítható hasznos szolgálatot teljesített 
Körösi Henrik kir. tanfelügyelő úr, a midőn 
a beszéd- és értelemgyakorlatok mikénti taní-
tása tanulmányozására szánta magát s e czél-
ból a szászországi (külföldi) iskolákat is meg-
látogatta s tapasztalatait — tanulmányát — 
a Magyar Paedagogiai Társaság gyűlésén elő-
adta s ez alapon legelső szak egyesületünk 
figyelmét e fontos népiskolai tárgyra irányí-
totta. 

Reíűk — néptanítókra — nézve azért fon-
tos és lekötelező K. H. úr eljárása és fárad >-
zása, mert a tanulmány a fölolva ás után 
mindjárt a mi lapunkban : a Néptanítók Lapjá-
ban jelent meg s így nemcsak fölhívta figyel-
münket e tárgyra, hanem alkalmat adott a 
mi körünkbe tartozó dologról gondolkozni és 
ahhoz hozzászólni. 

Mielőtt a tárgyhoz hozzászólnánk, jó lesz 
tájékozásul megjegyezni és tudni, hogy a tan 
felügyelő úr először a mi — hazai — állapo-
tainkat tanulmányozta iskola-látogatásai alkal-
mával Újpesten és Hevesmegyében, mint a 
központból kiküldött isk.-látogató s csak 
azután ment a külföldre. Magából a tanul-
mányból is látszik, de azonkívül is észrá-
vehető, hogy a tanfelügyelő úr a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításának módszerét, ki-
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vitelét és hiányait jól ismeri hazánkban, de a 
tárgy fontosságát ismerve, már előre gondja 
van, hogy minő helyet foglaljon el a tanterv 
revíziója alkalmával a többi tantárgyak között. 

A midőn azonban ez örvendetes körül-
ményeket fölsorolom, nem hagyhatom említés 
nélkül azon szerény megjegyzésemet, — és ez a 
tanulmánynak hiánya, — hogy úgy hazánkban, 
mint Szászországban a tanfelügyelő úr csak 
városi iskolákat tanulmányozott. Pedig úgy 
itthon, mint ott, egészen mások a viszonyok 
és az állapotok a falusi iskolá iban e tárgyat 
illetőleg is. Mások ott, hol az iskola mellett 
óvoda van és a hol nincs. 

Ezen előzmény után rátérhetünk magára a 
tárgyra, a tárgy tanításánál megkivántató igé-
nyekre stb. Nem kell hosszasan indokolni, 
— hisz köztudomású dolog —, hogy e tárgy 
nehéz s a tanítóság jó nagy része nem szíve-
sen — jobban mondva — nem szeretettel 
foglalkozik e tárgy tanításával. A nehézséget 
itt én a világért sem abban találom, hogy a 
tanító vagy tanítónő a tárgyat ne ismerné, a 
vele való eljárást ne tudná, hanem abban, 
hogy a tanító részéről a tárgyat illetőleg 
rendkívül széles ismeretet, közvetlenül szerzett 
tapasztalatot, a növendékeket illetőleg sok 
pszichológiai és fizológiai ismeretet kíván. P. : 
Egészen máskép tárgyalom az üveggyártást, 
a só bányászását stb. ha azt magam is láttam, 
mintha csak olvastam arról, viszont másképen, 
ha azt növendékeim is látták, mintha egyikök 
sem látta. 

Ezen ismeretek mellett is a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításánál okvetlen szük-
sége van a tanítónak egy iránytűre és egy 
korlátra. Az iránytű vezeti, hogy a kitűzött 
czélt mely irányban és mi módon érheti el, 
a korlát megszabja, hogy meddig menjen. 
Nézetem szerint az iránytű is, a korlát is 
egyesíthető egy jó vezérkönyvben, a melyet 
igen természetesen gyakorlati tanítók imának 
s ilyenek is bírálnák meg. 

Ezek szerint tehát a tanító föl lenne fegy-
verezve a tananyagot il'etőleg, de azért mégis 
hátra van a legnehezebb föladat, a tanítvá-
nyokkal való közlés oly alakban és oly mó 
don, hogy azok azt ne csak megértsék, hanem 
azzal kedvvel és szívesen foglalkozva maradan-
dólag is értékesítsék azt. A pszichológiai 
ismeretek értékesítésének valódi helye a beszéd- és 
értélemgyakorlatok kezelésénél (nem tanításánál) 
van. Ezek helyes alkalmazásával oldja meg 
valódi feladatát a beszéd- és értelemgyakorlat 
akár mint önálló tárgy, akár más tantárgy 
szolgálatában állva. 

Ha csak ennyiben is végezhettünk e tárgy 
pedagógiai és didaktikai legfőbb igényeivel, 

azután rátérhetünk arra a nemzetközi és még 
el nem döntött kérdésre, hogy: „külön tárgy-
ként szerepeljen- e a tanítástervben a beszéd-
és értelemgyakorlat, avagy más tárgy szolgá-
latában álljon?" 

Határozott álláspontom és feleletem e kér-
dést illetőleg az, hogy a tanítástervben okvet-
len külön tárgyként szerepeljen s neki meg-
felelő óraszám biztosíttassék, de tananyaga fel-
ölelje a közismereti tárgyak alapelemeit s így 
azokra mintegy észrevétlenül előkészítsen. 
Ilyen forma irányt követ a Nagy L. „Beszed-
és értelemgyakorlat "-a és többi magyar vezér-
könyvünk is. De így igényli ezt a gyermek 
egyéniségére való tekintet is, mert pl. midőn 
a hat-éves gyermek az iskola küszöbét át-
lépte, olyan csekély ismerettel bír, különösen, 
ha óvodába sem járt s oly korlátolt szóbősége 
van, s a mi van is, olyan rendezetlen, olyan 
öntudatlan, ingatag, hogy arra építeni nem 
lehet. Biztos alapot kell tehát keresni s föl-
használva a gyermek korlátolt ismeretkörét is, 
abból kell kiindulni. Ezt az a^pot a népisko-
lában csakis a beszéd- és értelemgyakor-
latok helyes alkalmazásával teremthetjük meg. 

E tárgy tanításánál soha és semmi körül-
mények között sem szabad szem elől tévesz-
teni azt, hogy mindig a növendékek többsé-
gének ismeretköréből kell kiindulni. Ezt az 
alapot tájékoztató kérdésekkel a gyakorlati 
tanító hamar föltalálja, s ha megkapta, tudja is, 
hogy mi módon egészítse ki és fejleszsze úgy, 
hogy az a különböző igényeket is kielégítse. 

Sem pedagógiai, sem didaktikai szempon-
tokból nem helyes a szászországi iskolákban 
dívó azon irány, melyet a nyúl bemutatásánál 
s talán más tárgynál is követnek, t. i. hogy 
nem a növendék ismeretköréből indulnak ki. 
Azok a kérdések, melyek a közleményben föl 
vannak sorolva, nincsenek a gyermek ismeret-
köréből véve, ahhoz alkalmazva. Azok egyike 
sem felel meg a 6—7 éves gyermek értelmi 
fölfogásának és értelmi fejlettségének. Ha így 
járunk el, akkor az ilyen tanításra jogosan 
mondhatjuk, hogy „fecsegés, de nem élet.u 

Ha a módszerből tájékoztatóul ennyit is 
bemutatott a tanfelügyelő úr, igen czélszerű 
és helyes lett volna a tárgykört, a tananyagot 
is legalább vázlatosan bemutatni, hogy ezt is 
összehasonlíthattuk volna a miénkkel. Külön-
ben azt gondolom, hogy a mint a módszerben 
nem múltak felül minket, úgy a tárgykörten 
sem haladhatnak olyan messze a külföldiek. 

Hiszem és remélem, hogy K. H. tanfelügyelő 
úr kezébe veszi s nem is engedi félre tenni 
e tárgy kérdését, míg megoldást nem nyer. 
Hazai viszonyaink és a kor követelményei 
figyelembe vételével kell elbánni e tárgygval. 
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Megfelelő helyet ktll biztosítani neki úgy a 
tantervben, mint a többi tantárgyakat illetőleg. 
Nézetem szerint addig is, míg a munkálat 
többi része foly, első teendő lenne a Nagy 
L.-féle vezérkönyv átdolgozása. Ezt 1868-ban 
a közoktatásügyi ministerium adta ki. Ideje is 
lenne, rá is férne, hogy a maiviszonyokhoz és 
igényekhez alkalmazottan átdolgoztassék. 

A kezdeményezés és irányítás Körösi H. 
tanfelügyelő úrra vár. Az anyagi ügyeket illetőleg 
az állami iskolák nagy száma kellő biztosíték. 

Ha ez megtörténhetik, akkor lesz a szász-
országi iskolák meglátogatása sokszorosan 
hasznos magyar hazánk tanügye előbb vitelében 
és emelésében. 

(Torda-Szent-László.) Borbély József. 

Utazás a phonomimika körül. 
Mióta Göőz J . dr. az irvaolvasás reformjáról 

terjedelmes czikket irt lapunkban, nagy kava-
rodás támadt minden oldalról, melynek bizony-
talan szálai mind a phonomimika felé irányulnak. 

Élénken tárgyalják, hogy mi is az a phono-
mimika voltaképen s végre kisütik, hogy 
hazánkban már évtizedek óta alkalmazzák. 

Magam is nagy örömmel s azon eltökélt 
szándékkal fogtam e kérdés tanulmányozásá-
hoz, hogy a phonomimikára rávarrom a 
magyar sujtást. 

Először is Zsurek (most Munkácsi) Antal 
kartársam „Betűboncztanát" vettem bonczkés 
alá, mely 1896-ban jelent meg, s melynek 
szerzője azt mondja, hogy „a phonomimika 
csiráját ő vetette el, melyet először Tomcsányiné 
fejlesztett életképessé". 

Örömem és kedvem csak fokozódott, midőn 
könyvéből olvastam : „ . . . úgy a betűt, mint 
a hangot va!am liez hasonlítani, valamiből le-
származtatni törekedtem." 

Tovább olvasva az érdekes munkát, arra 
az örvendetes, de egyúttal szomorú tapaszta-
latra jutottam, hogy Munkácsi kartársam 
kitűnő tanító, gondolkozó pedagógus, de nem 
phonomimikus. Egészen a Gönczy Pál csapá-
sán halad, melynek még hibáit is átveszi. 

Hogy csinosan szerkesztett s dióhéjba szorí-
tott mintaleczkéibe itt ott megbecsülhetetlen 
tanítói mesterfogásokat olvaszt bele, a melyeket 
részint maga talált ki, részint más kartársak-
tól látott, elvitathatlan érdeme. A phono-
mimika lényegéről azonban még halvány sej-
telme sincs. S ez nem megrovás ; hiszen mun-
kája azon kívül is becses munka. 

Könyvéből ide irom az ő meggyőzésére a 
következő leczkerészletet. 

— Hogy muzsikál a tücsök ? 
— ü-íí, ü-ű. 

— Mit kiált az öreg koldus ? 
— r-i', r-r. 
— Mi az első hang ? 
— ü 
— Mi a második hang ? 
— 1'. 
— Mondjátok ki mind a két hangot. 
— úl. 
Ez nem phonomimika, hanem a syllabizálás 

máiolik és bővített kiadása, melyről Ondrej-
kovics József kartársam a következő jellemző 
történetkét beszélte el: 

Az „óra" szót kellett kiokastatni, a mi 
így történt: 

— Mi az első hang ? 
— <5. 
— Mi a második hang ? 
— r. 
— Mi a harmadik hang ? 
— a. 
— Mondjátok a hármat egyszerre. 
— Bákkanes. 
Most összehasonlítás kedvéért egy példát 

Tomcsányinétól. 
Ha a 'gyermek nevet, szája önkéntelenül is 

elhúzódik s í hangot hallat. Hogy ez a hang 
eszünkbe jusson, jobbkezünk mutatóujját helyez-
zük a szánk végéhez. így ! 

Ha kis kutyámat az ölembe vettem s valaki 
meghúzza a ruhámat, szörnyen haragudott s 
így tett rrr. Hogy eszünkbe jusson, miért 
tesz így a kis kutya, gyengén rángassuk mi 
is a ruháinkat. így, ni ! 

A két hang összefoglalása. 
A tanító a mutatóujját szája végére helyezi, 

a tanulók is hasonlókép cselekeszenek s mond-
ják : í. A tanító aztán az ujját elveszi a szájá-
tól s ruháját gyengén rázogatni kezdi a mel-
lén, mire a tanulók mondják : r s kész az ír szó. 

íme, az óriási különbség. 
Tomcsányiné az r-et a kicsi kutya lekonyult 

füléhez hasonlítja, az í-t pedig az ujjához 
(egyenes vonal), mely fölött pont gyanánt a 
szájüreg szolgál. 

A phonomimika lényege tehát oly személy, 
állat, vagy tárgy hangjának az utánzása, mely 
vagy egészben vagy részben hasonlít ahhoz a 
betűhöz, a melynek hangját utánozzuk. Röviden : 
a phonomimikában a hang, a betű s a vonat-
kozó személy (állat, tárgy) hangja és alakja 
között benső kapcsolat van. 

Munkácsi kar tá junknál ez a belső kapcso-
lat nincs meg sem a koldus „l"-jében, sem 
a tücsök „ű"-jében, következőleg módszere 
nem phonomimika. 

De azért bátran kivágja: „ . . . az én Betüboncz-
tanom is phonomimika, melyet Tomcsányiné 
útmutatóul használt". 

Most lássuk Munkácsi kartársamnak „Képes 
Phonomimika" cz. munkáját,mely 1902-benjelent 
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meg. Ebben többek között azt mondja kar-
társam: „En 13 éve már,hogy phonomimikaiúton 
tanítok; módszerem 1896-ban látott napvilá-
got „Betüboncztan" czímen, melyben a taní-
tást az irott betűkön kezdem. 1896-tói tapaszta-
latom tökéletesbedett . . ." 

Nemcsak a czím: „Képes Phonomimika", 
hanem az önérzetes hang is új reményt öntött 
belém. 

Ez az önérzetes hang azonban sokat veszí-
tett hatásából (legalább előttem sokat) azon 
kijelentése által, hogy „ . . . tanulmányoztam 
Nyneti Sixth Tausand és First Reader By 
Rebecca s Gollárd origonator off The syntetic 
method of teaching reading-féle angol műve-
ket". Azóta a hangok összeolvasásánál képe-
ket használ s így mellőzheti a Tomcsányiné 
által forgalomba hozott taglejtéseket. 

Kár volt a képek eszméjeért Angliába 
menni; hisz ott van, tőle pár puskalövésnyire 
Kotyó Márton öreg kartársunk, ki a lehúzó 
képeket gr áj z 1 e r á j okból, házalóktól s onnan, 
a hol találta, szöszön-borson összevásárolta s 
egybeállított egy pompás gyűjteményt oly 
czélból, hogy idegen ajkú tanítványait zeng-
zetes nyelvünkre megtanítsa. S az kitűnően 
sikerült neki a nélkül, hogy módszerét a 
phonomimika szekere után akasztotta volna. 

Azon javítása által pedig, hogy a taglej-
téseket mellőzi, meg jobban eltávolodik a 
phonomimika lényegétől. 

(Budapest) Sseiityyöryyi Lajos. 

Külföldi tanügy. 
Kérdő-ív egy oroszországi kereskedelmi iskolában. 

Hogy a tanulók lelki és testi állapo-
tának megfigyelése okvetlenül szükséges, a 
felől minden lelkiismeretes néptanító, általá-
ban pedig minden tanító tisztában van; mert 
mentől jobban ismeri a tanító a rábízott növen-
déket, nevelési munkája annál sikeresebb, 
annál gyümölcsözőbb az oktatás. Csakhogy 
mindenképen óvakodni kell a túlhajtástól, mely 
czélhoz nem vezethet. Ilyen túlhajtásvak tart-
juk azt a kérdőívet, melyet a Szamáriai 
(a Yolga mel'ett) kereskedelmi iskola vezető-
sége bocsátott ki, hogy a beérkezendő felele-
tek alapján a tanulók lelkiállapota megismer-
hető legyen. Úgy hiszszük, hogy az alábbi 
40 kérdésre adandó feleletek legtöbbje kevés 
értékesíthető anyagot fog szolgáltatni. A kér-
dések a következők: 1. A család állapota, 
melyből a tanuló származik, az összes család-
tagok korának megjelölésével. 2. A család 
fejének foglalkozása. 3. Hol töltötte a tanuló 
gyermekéveit (falun- e vagy városban ?) 4. Mely 
évben kezdett el járni ? 5. Milyen volt a tanuló 

egészségi állapota életének különböző szakai-
ban születésétől az iskolába belépéseig ? 6. Mely 
évben kezdett el beszélni ? 7. Feküdt-e vörheny-
ben, kanyaróban, hagymázban ? 8. Mikor kez-
dett el tanulni? 9. Tanult-e zenét? 10. Ha 
igen, mely korban kezdett el tanulni? 11. Hol 
tanult eddig? 12. Ha iskolában, melyikben 
és meddig? 13. A család körében él-e a tanuló 
vagy penzióban? 14. Ha penzióban, kinél? 
(Vezeték- és keresztnév és foglalkozás); 15. 
Az a szoba, melyben a tanuló lakik, direkt 
napvilágot kap-e? 16. A hálószobának van-e 
direkt napvilága? 17. Szellőztetik-e ezt gyak-
ran? 18. Milyen nagy a lámpaüveg átmérője, 
mely mellett a tanuló dolgozik? 19. Az asz-
talon áll-e a lámpa vagy a falhoz van erő-
sítve, vagy lógó lámpa-e ? 20. Hány órakor 
ebédel -a tanuló? 21. Sétál-e ebéd után? 
22. Mennyi időt tölt el ebéd után a szabad 
levegőn? 23. Kocsin jár-e, vagy ladikon-e, 
lovagol-e vagy kerékpározik? 24. Tesz-e ott-
honvalamiféle testi mozgást? 25. Foglalkozik-e 
zenével és mennyi ideig? 26. Tanul-e idegen 
nyelveket s melyeket? 27. Beszélnek-e a 
családban idegen nyelveket és melyeket? 28. 
Mivel foglalkozik a tanuló otthon? 29. Hány 
órakor kel föl ? 30. Azonnal kel-e, mikor felköl-
tik ? 31. Hány órakor megy aludni? 32. Hamar 
elalszik-e? 33. Nyugodtan alszik-e? 34. Gyak-
ran megy-e fürdőbe, vagy kádban fürdik? 
35. Fürdik-e nyáron ? 36. Szeret-e olvasni ? 
37. Milyen könyveket olvas ? 38. Vannak-e 
játszótársai a családban vagy ismerősei között ? 
39. Minő foglalkozásoknak és mulatságoknak 
ad előnyt ? 40. Jellembeli sajátságok, melyeket 
a szülők észrevesznek (szórakozottság, kitartás, 

élénkség, vidámság stb.) 
* 

Ipari vándortanítók Ausztriában. 
Nagy hiány mutatkozott ipari vándortaní-

tókban Ausztriában, a kik iparosoknak útmuta-
tással, tanácscsal szolgáltak volna. Az osztrák 
kormány tehát 1901-ben azt az újítást hozta 
be, hogy erre a fontos czélra, saját szakisko-
láiból küldött ki néhány tanítót a faipari 
szakmából, hogy a nagy szünidő alatt egy-egy 
nagyobb kerületet beutazván, az iparosokat oly 
helyeken, a hol erősebben kifejlett ipar van, 
meglátogassák, az üzemeket, a viszonyokat 
behatóan megvizsgálják és mindenütt, a hol 
erre illő alkalom kínálkozik, tanácscsal és 
segítséggel szolgáljanak. Ama körülménynél 
fogva, hogy az egyes iparosok a tartomány 
távolabb fekvő részeiben mindennemű ösztön-
zést nélkülözni kénytelenek, nagyon fontos 
dolog az, hogy a szakiskola, a gazdasági törek-
vés gyúpontja s az egyes iparosok között 
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valamiféle összeköttetés létesül. Az új előállí-
tási módokat, az alkalmas bevásárlási forrá-
sokat, a jó minták közvetítését stb. illető 
tanácsokat senki sem szolgáltathatná jobban, 
mint a szakiskola tanítója, ki úgyszólván 
egész életét annak szenteli, hogy a kér leses 
foglalkozásmód követelményeit tanulmányozza 
s a véghezvitelükre szolgáló eszközöket meg-
javítsa. Az 1901. évi kísérlet bevált s 
1902-ben már az ügynek nagyobb terjedelem-
ben való előmozdítására 25 szaktanítót kül-
dött ki a kormány, kik ezen szünidei szolgá-
latra önként jelentkeztek. 

* 

Tanítói: fizetési törvénye Csehországban. 
Csehországban is rendezték a tanítói fize-

téseket. Az új törvény szerint a tanító kezdő 
fizetése 900 ; tanképesítő bizonyítványnyal bíró 
2. osztályú: 1200; 1. osztályú: 1600; pol-
gári iskolai tanító fizetése 2000 K. A tanító-
képesítés évétől kezdve a népiskolai tanítók 
hat ízben ötödéves korpótlékot kapnak 200 K ; 
a polgári iskolai tanítók 250 K-t. Az egy- és 
kétosztályú iskolák vezető tanítóinak java-
dalma 200, a három-osztályúaké 250, a négy-
osztályúaké 300, az öt- és több osztályú isko-
lák vezetői 400 K-t kapnak. Minden nyilvá-
nos iskola vezetője természetbeni lakást élvez 
az iskolában, mely áll legalább két szobából, 
konyhából s a szükséges mellékhelyiségekből ; 
vagy pedig lakbérátalányt, mely kétezer lakos-
sal bíró helyiségben 200, 4000 lakosig 300, 
10.000 lakosig 400, több mint 10.000 lakossal 
bíró városokban, Prága külvárosaiban s a 
gyógyhelyeken 600, Prágában magában 800 K. 
A tanítóképesítő bizonyítványnyal bíró tanítók 
azonkívül a nyugdíjba be nem számítható 
működési pótlékot kapnak, mely 8000—16.000 
lakossal bíró helyiségekben az alapfizetési5%-át, 
30.000 lakosig 20%-át, 30.000 lakoson fölül 
30°/o-át és Prágában 40%-át teszi. A kisegítő 
tanító fizetése a 2-od osztályú tanító fizeté-
sének 70%-a. Ha a nyugdíjazás szüksége már 
az 5. szolgálati év letelte előtt áll be, akkor 
a tanító egy évi fizetést, az 5—10. szolgá-
lati évig évi fizetésének kétszeresét kapja 
végkielégítésül. Tíz évi szolgálat után a tanító 
fizetésének 40%-át kapja nyugdíjul, minden 
további szolgálati év után, utolsó, beszámít-
ható fizetésének 2%-ját. (ï. z.) 

— Egy székesfővárosi tanítóözvegy nyug-
díjügye czímen, a budapesti tanítótestület 
megbízásából nagy körültekintéssel s a tanítói 
közérdekek iránt nemes fogékonysággal irt 
egy füzetet Bursics Ernő székesfőv. tanító. 
A művet az Eötvös-alap „Wlassics-Arvaalapja" 

javára adta ki özv. Kafka Károlyné (Budapest, 
II. ker., Zárda-u. 44. sz. a.) 40 fillérnyi ár mellett. 
Aktuális kérdést feszeget ez alkalmi röpirat. 
A budapesti községi elemi iskolai tanítótestü-
letnek jelen helyzetét, mely szerint a székes-
főv. külön községi nyugdíjszabályzat alapján 
ez idő szerint az alkalmazott tanítók és 
tanítónők több tekintetben hátrányban van-
nak az orsz. tanítói nyugdíjalap kötelékébe 
tartozókhoz képest. Ez a helyzet főleg abból 
származott, hogy a székesfővárosi kartársakat 
— az 1891. évi nyugdíjtörvényben biztosított 
kedvezményekhez hasonló ellátás felől ma 
semmiféle szabályzat nem nyugtatja meg betü-
szerint. Mint ebből a füzetből olvassuk, özv. 
Kafka Károlyné székesfőv. közs. isk. rendes 
tanítónő, férje elhunytával özvegyi ellátást 
kért, mivel férje székesfőv. közs. el. isk. igaz-
gató volt. Budapest törvényhatósági közgyűlése 
egy pár szóayi többséggel elutasította a kér-
vényt; de elfogadta Göó'z József dr. törvény-
hatósági bízottsági tagnak a kérvény tárgya-
lásakor kifejtett érvei, törvényrendeletekre vonat-
kozó bizonyítékai alapján azt az indítványát, 
hogy a közgyűlés utasítsa a tanácsot, hogy a 
„székesfővárosi nyugdíjszabályzatot sürgősen 
revideálja, azt a mii kor viszonyainak s az 
országos törvények követelményeinek megfelelően 
alakítsa át és javaslatát és az új nyugdíjsza-
bályzat tervezetét 1902. évi szeptember havá-
ban terjeszsze a közgyűlés elé." Ugyanekkor 
a tanács előterjesztésére a közgyűlés kimon-
dotta, hogy fölterjesztést intéz a közokt. min. 
úrhoz a székesfővárosnak az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámpénztárhoz való hozzá-
járulás alól az 1901. évi XLIII. t.-cz. 13. §-a 
alapján leendő fölmentése, úgyszintén annak 
kimondása iránt, hogy a nyerendő fölmentés 
az 1891. évi XLIII. t.-cz. életbeléptetése idejéig 
visszaható erővel bír .. . Ma — miként arról a 
székesfőv. törv. közgyűlése Göőz József bizo-
nyítékaiból meggyőződött — a székesfőv. elemi, 
polg. isk. és óvóintézeti alkalmazottak nyugdíj-
jogok tekintetében több szempontból r jssíabb 
helyzetben vannak, mintha az orsz. tan. nyug-
díjalaphoz tartoznának. A székesfőv. 1891-ben 
nem jelentette be a kormánynál, hogy az 1891. 
évi törvényben kifejezett jogoknál kevesebbet 
biztosítana a tanító s azok hozzátartozói részére. 
Nem is mentetett föl ez alól a kötelezettség 
alól. Ezért kéri özv. Kafka Károlyné is, hogy 
részére, mint igazgató-tanító özvegyének, az 
orsz. tanítói nyugdíjalap intézkedéseinek meg-
felelő özvegyi segély folyósíttassék. Az elutasító 
határozatot megfölebbezte a közokt. minister-
hez s ez az ügy most döntés alatt áll . . . 
Ajánljuk ez elvi szempontból közérdekű ügyet 
tárgyaló füzetet a tanítóság figyelmébe. 
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Rudolf királyfi. 
Csaknem egy fél emberöltő választ el attól 

a gyászos naptól, melyen egy szóban annyi 
fájdalom nyilait át e hazán, melyen Rudolf 
trónörökössel a nemzetnek és a dinasztiának 
annyi reménye szállott sírba. 

Ha a gyász okozta izgatottság és levertség 
nem szűnt is meg teljesen, most már nyugodt 
lélekkel vethetünk számot a veszteséggel. Meg-
állapíthatjuk, hogy a királyfi, kit a végzet oly 
szerepre jelölt ki és kinek az élete egy szép 
igéret volt, melyet még nem követhetett a tett, 
miért férkőzött oly közel a nemzet szivéhez. 
Rámutathatunk arra a mélységes s titokzatos 
erőre, mely engesztelve és fölmagasztalva meg-
adta annak, ki nem viselte a koronát, a mit 
annyi uralkodótól megtagadott : azt, hogy a 
legenda aranyszálai szőjjék át, dicsőítsék meg 
nevét, életét. 

A skeptikus elme hiába állítaná, hogy a 
kilátás, a várakozás büvösebb hatású a tettnél, 
mely sohasem valósíthatja meg egészen az 
ideált. Róma nagy költője is elsiratja az ifjú 
Caesart, kit az istenek csak mutattak, de aztán 
megtagadtak e földtől. 

De itt oly erősen nyilatkozott a közérzület, 
annyira lesújtó volt a villámcsapás, mely 
félbemaradt torzóvá tette a remekmüvet, hogy 
mélyebb okokat kell keresni és találni, mint a 
minőket maga a képzelet szolgáltat. 

Nincs monarchikusabb érzésű nemzet a 
magyarnál, nincs olyan, melynek egész gondol-
kodását annyira áthatná a király és a haza 
fogalmának teljes egysége, úgy a mint ezt a 
szent korona eszméje oly gyönyörűen meg-
testesíti. Ez az érzés — százados történeti 
mult gyümölcse — él s hat akkor is, midőn 
nincs, a kinek személyéhez köthető. Midőn 
nincs, ki a trónon a nemzet szavát, lelkét, 
gondolatát megértse ; midőn nincs, a ki egy vele 
örömében, bújában, midőn nincs, a ki ápolja 
azt a szent tüzet, a mely minden szívben 
lobog, midőn nincs, a ki irányozza azt az 
akaratot, mely millió meg millió kart egy 
czél felé mozgat. Soká, Mátyásig kell vissza-
mennünk, míg ezt az oly hőn óhajtott egy-
séget a nemzet géniusza és a királyi elme közt 
egészen megtaláljuk. De a legalkotmányosabb 
királynak és Erzsébetnek — e névvel mindent 
megmondtunk — egyetlen fiában megvolt 

minden tulajdonság, a mely ezt a lelki közös-
séget megalkotja. Megvolt az érzék irodalmunk, 
zenénk, népünk, történetünk iránt, megvolt e 
földnek szeretete, megvolt a dicső hagyományok 
tisztelete és e nemzet nagy jövőjébe vetett 
bizalom. A nemzet boldog volt, hogy ismét 
szerethetett, bizhatott, remélhetett; boldog 
volt, hogy modern államunk fönkelt megerősí-
tőjének művét méltó utódjára látja majd 
szállani. 

De Rudolfot nemcsak érzése, lelkének össze-
olvadása a mienkkel készítette elő királyi 
hivatására. A kettős korona súlya szinte ember-
fölötti erőt követel és ezen erő java részének 
korunkban tudomány a neve. Tán még nem 
volt nagy birodalom örököse, ki annyit, oly 
alaposan, annyi tehetséggel tanult volna. És 
nemcsak tényeket tanult : megértette kora 
szellemét. Az az óhajtása, hogy „tengernyi 
világosság áradjon szét e monarchiában" — 
magában véve is helyet jelöl neki a haladás 
bajnokai közt. Segíti terjeszteni e világosságot. 
Fárad, jár és kutat, hogy megismerje és meg-
ismertesse a természetet, az életet, ifjú korá-
ban komoly tudóshoz méltóan számol be uta-
zásairól, vadászatairól, távol országok és népek 
között nyert benyomásairól. És tán nem véletlen, 
hogy csaknem kizárólag azokat a földeket, 
vidékeket látogatja és írja le, melyek hazai 
történetünk nagy emlékeivel telvék és melyekre 
tán jövőben is hasonló szerep vár : az Aldunát, 
a Balkánt, a Levante-t. 

Betetőzésül pedig a monarchia mindkét 
birodalmának tudományos és művészeti le-
írására fordította pártfogó gondját. Megismerni 
e haza földjét és népét, a legjobb út azok 
megszeretéséhez; megismerni más országokat, 
más fajokat és kultúrákat a legjobb út azok 
méltánylásához és a kölcsönös megértéshez. 
Minő kilátás, ha Ausztria és Magyarország 
miiiden történeti, nyelvi és műveltségi különb-
ségek föntartásával és ápolásával mégis egygyé 
válnak, mint uralkodójukhoz és dinasztiájukhoz 
való hűségben, úgy egymás megbecsülésében 
is. psak álom, de királyi lélekhez méltó álom ! 

Álommá lett, szétfoszlott, mint az a remény, 
melyet Rudolfhoz kötöttünk. Alom, de ez az 
álom történetünk egy része, mert van e fon-
tosabb tárgya a történetnek a nép lelke meg-
nyilatkozásánál, érzelmi világa gazdagodásánál ? 

Ezt az érzelmet, a melyben a büszke remény 
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összeolvad a gyászos emlékezettel, lesz hivatva 
megörökíteni, az utókorra is átvezetni Rudolf 
szobra, melynek létesítése érdekében — a 
király előzetes engedélye alapján — az imént 
indított mozgalmat az Uránia Magyar Tudo-
mányos Egyesület. 

A haza nagyjai mellett, kik egész életöket 
nemzetöknek szentelhették, álljon örök emléke 
annak is, kitől a Gondviselés ezt megtagadta. 
Emléke mindenkor jelképe marad a dinasztia 
és a nemzet összeforrásának és ha nem is 
fűződik hozzá nagy tett, drágává teszi mégis 
a szeretet szinaranya, az érte ontott könnyek 
gyöngye. 

(Budapest.) Marczali Henrik. 

Forradalom az ábéczé körül. 
Es támasztá e forradalmat Magyarországban 

egy asszony. Az igaz, hogy a legtöbb hábo-
rúság oka rendszerint az — asszony. Sőt, ha 
csak két férfi összetűz is, az ok : keresd az 
asszonyt! Haj bizony, így van! A férfi sorsa 
a — nő. S „egy csepp női könyben többen 
vesztek már el, mint a tenger vizében". Ha 
már most igaz ez a mondás is: ,A mit az 
asszony akar, azt az Isten is akarja", — 
akkor elmondhatjuk, hogy a nő eszköz az 
Isten vezető kezében, hogy általa áldja vagy 
verje és kormányozza a férfi világot. 

Már vagy öt éve nem tanítok ábéczét. 
Készen kapom az anyagot. Kedves tanító 
társaim odaszorítottak a legfelsőbb osztályba. 
S ezt a kitüntetést nem annak tudom be, hogy 
talán én volnék az igazgató, a májszter ; vagy 
a legvitézebb huszár : Simonyi óbester, s hogy 
mint ilyet a legveszedelmesebb pontra kül-
denek a csatában, hanem annak, hogy huszon-
hat a heti óraszámom, a többié pedig mind 
kevesebb ennél. Nálunk ez így van. így tehát 
én már nem ábéczét, hanem „jogot," „irodalmat," 
„fizikát" tanítok. Kész történettudósokat, Írókat, 
vers- és padfaragókat, mathematikusokat bo-
csájtok ki a kezeim alól. Természetesen : olya-
nokat, a milyeneket. 

Nekem tehát semmi közöm sincs az ábéczéhez. 
De van egy kis lányom. Ez a kis gyenge 

virágszál (a kinek már előre szánom a — 
férjét) most ábéczét tanul. Még pedig a leg-
újabb divatú, czukros módi ábéczét. 

Én még a régi jó irva-olvastatási mód sze-
rint tanítottam a bölcs Gönczy-ábéczéből. 
(„Eti lent tör; mit emel a tó t? léczet.") 
Ebből ettük („mit ett e récze?") állva is, 
ülve is, irva is, olvasva is, sőt néha sirva-ríva 
is talán az első tudományt. Nyolcz hónap 
alatt megtanultunk irai és olvasni. Az igaz, 
hogy többet nem tanultunk. 

Ámde az én kis lányom a Czukrász Róza 
úrasszony ábéczéjéből és módja szerint nem 
kana'ankint eszi, hanem valósággal lakmározza 
az olvasás mesterségét. 

Haj-haj ! Csakhogy a mikor őt láttam kará-
csonyig rángatózni, kézzel-lábbal dolgozni, 
valósággal kínlódni : haragosabb ellensége 
sem vala Czukrász Rózának, mint uri magam. 

Hogy is ne haragudtam volna, a mikor 
láttam gyenge kis virágom ideges rángatód-
zását, ruhatépését, nevetséges kézmozdulatait. 
Hogy is ne boszankodtam volna, mikor az ép 
szervezetű gyerekbe belediktálják a — siket-
néma ábéczét. Természetes, hogy haraggal 
morfondíroztam. 

— Na, csak nem való asszonyi elme az 
iskolába. „Hosszú haj, rövid ész." Hát micsoda 
bolondság is ez ? ! Néma az én gyerekem, 
hogy kézjelekkel olvasson ? Siketnémák közé 
való ez a módszer. Asszony csak maradjon a 
fözőkanál mellett. A francziának ha jó ez a 
módszer, hát — üsse a kő. De magyar gye-
reknek nem való. A töltött káposzta is a 
magyarnak orvosság, a németnek halál. 

Föl is tettem magamban, hogy egy czikk 
keretében olyan kirohanást intézek a fonomi-
mika ellen, hogy porzik bele az ország. Mit 
meg nem tesz az apa a gyerekéért? 

Mindazáltal nem avatkoztam a gyerekem 
dolgába. Csak vártam, mi lesz ebbel. Hogy 
tanul ez meg olvasni ? A mikor a gyere £ 
itthon tanulgatott, éa mindig kimentem a 
szobából. Ne lássam a kínlódását. Az anyja 
pedig szidta az egész czukros módszert, mint 
a bokrot. 

— Kérlek, tégy valamit, — esdekelt 
felém, — hiszen rosszul lesz ez a gyerek. 
Bizonyos, hogy „fráz"-t kap bele. No, de 
ilyen tanulást! 

Hát kérem, csak az Isten őrizte, hogy ki 
nem fogtam az iskolából. Hiszen meg tudom 
én tanítani magam is. Megtanítottam már vagy 
három ezeret olvasni-irni, megtanítom még ezt ' o o 
az egyet tetejébe — azt a fészkes fülemiléjét 
a dolognak ! 

Szóval: iszonyú dühös valék — szokásom 
ellenére. 

E közben elérkezett a karácsonyi szünet. 
Az én kis lányom a karácsonyi mutatvány-
líjságokból kezdett lassan olvasgatni mindent — 
rángatódzás nélkül. 

No ez érdekes. Jobban ráfigyeltem. Bámu-
latos ! A kis lány négy hónap alatt megtanult 
olvasni, szép lassan, hibátlanul. Kis betűt, 
nagyot, mindegy volt neki. 

Hát én nem is tudom, de annyi szent, 
hogy furcsán éreztem magamat. A feleségem 
is gyönyörködéssel hallgatta a kis Marist. 
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Fiam a Misi, a kis „ördögmájszter" is oda-
csu'lankodott Maris mellé s olyan áhítattal 
nézte a nénje száját, hogy szinte leesett 
az álla. 

És konstatáltuk, hogy igenis: a Maris tud 
már olvasni. Az '„ördögmájszter" rögtön ment 
az utczára és dicsekedve, kidüllesztett mellel 
szavalta el pajtásainak: 

— Ne félletek, a Mariskánk már tud ám 
olvasni ! 

Hát urak! Nem tudom, mi a manó van a 
dologban ? De van benne valami titokzatos 
ördögség. Vagy hetven gyerek jár kis lányom-
mal egy osztályba s ezek közül csak 2—3 
nem tud mindent olvasni. A többi mind 
olvasgat szépen, kis betűt, nagyot. Sok nagy 
betűhöz oda sen értek, de azért olvassák 
valamennyit. 

S az az örlögség a dologban, hogy ez a 
czukros módszer terjed. Szinte szédítő gyorsa-
sággal hódítja meg a tanítóka*. A ki bele-
kapott, az föl nem hagy vele Sőt fölcsap 
terjesztő apostolának. Mi ez ? Mindegyik csak 
azt hajtja: akármi, de van benne valami 
megfejthetetlen titokzatosság, valami boszor-
kányság. S3t úgy vagyunk már vele, hogy az 
apostolai le is nézik azokat, a kik nem 
„mimikáznak". 

Hát a gyerekek? . . . Szeretik, nagyon 
szeretik. Szeretik a mesét talán, a mit minden 
új hanghoz, betűhöz kapcsol a tanító. Kis 
lányom az öcsikéinek meséli. S azok úgy 
húzzák kis markukkal a borjut (az m betűnél) 
hogy nevetnünk kell. A kis öt-éves Misi gyerek 
már nagyon sok mesét és mimikát eltanult 
nénjétől csak úgy játszva. Mire hat-éves lesz, 
olvasni fog, bizonyos. Sőt ő már felfödözött 
két kézjelet: a cs-hez a „csipiszt", az sz-hei 
a szamárfülezést. (Ajánlom a?, ábéczé irók 
figyelmébe !) 

Nos, de hát az írás? Az is megy vele 
szépen. Nem csak olvas, de ír is a kis 
lányom 

S a mikor mindezt így látom, eszembe 
jut 1549-ből Dévai Biró Mátyás „Orthographia 
Ungarica"-ja, az első betűztető módszerű 
ábéczé. Aztán az ábéczés káték irói : Székely, 
Bornemissza, Gálszécsi, Keresztury; Comenius 
s a debreczeni ábéczé és mindezek módszerei. 
Aztán a Szőnyi Nagy I-tván „Magyar Osko-
lája 1695-ből" ; az első hangoztató módszerű 
ábéczé; ezzel együtt Farczádi Józsa, Zákány, 
Warga, Indali könyve és módsíereik. Zákány 
József, a ki ekő közeledett az irva-oloastatási 
rendszerhez. No meg-meg az első irva-olvas-
tatási módszerű ábéczék irói. élükön Balassovits 
Lajos, 1864-ben Gönczy Pál, utána Árvay, 
Bárány Ignácz ; az újabbak közül Gyertyánffy-

Kiss-Radó, megint Göőz-Sretvizer-Tr.ijtler, 
stb., stb. 

Most pedig kezdetét vette az ábéc.ézés 
terén a fonomimikás módszer Magyarországban, 
hadvezető Czukrász Róza úrasszony. Ez a 
forradalom egy új, könnyebbítő módszerű 
olvasás-tanítást van hivatva megteremteni. 

És kimerem mondani : a fonomimikáé a 
jövő. Franczia találmány ugyan, a szeleverdi 
franc iáé, de legalább nem német. Eddig 
úgyis az volt a bajunk, hogy német ioponva 
irányított bennünket. Azt hiszem, sokkal oko-
sabb lesz, ha egyszer már a francziák vagy 
angolok után — ballagunk. r> o 

Réztől Ii M. 

IRODALOM. 
Elemi népiskolai irká\ és füzetek cz. alatt 

Bardóez Pál székesfővárosi tanító igen csinos 
és gyakorlati értékű „Szépirási", „Számolási" 
és „Nyelvgyakorló füzet"-eket szerkesztett s 
bocsátott közre Károlyi György (Budapest V,, 
Dorottya-u. 10.) papirkereskedése útján. A 
hozzánk beküldött példányok igen tetszetősek. 
A borítékokon hasznos tudnivalók vannak. 
Egy-egy füzet ára — úgy halljuk — 10 fillér. 
Kél filléres füzetek is fognak forgalomba 
kerülni. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. — 11.198— 
1802. szám.) 

Figyelemmel az 1883:1. törvényezikk 15. 
§ ára, melynélfogva állami tisztségre csak az 
nevezhető ki, a ki magyar állampolgár, ennél-
fogva fölhívom a királyi tanfelügyelőséget, 
hogy az állami kisdedóvodák, állami elemi 
iskoláknál, az óvónői, illetve tanítói állomásokra 
kiírandó pályázati hirdetésekben jövőben min-
denkor kösse ki azt, hogy a pályázók magyar 
honosságukat igazolni kötelesek. O O 

Kinevezésre, sőt helyettesítésre is a királyi 
tanfelügyelőség mindenkor csak magyar honost 
hozhat javaslatba, és teendő javaslatában azt 
a körülményt, hogy a javaslatba hozott óvónő, 
tanító, tanítónő magyar honos-e, mindenkor 
külön is hangsúlyozni köteles. 

Javaslatai alkalmával tehát ne elégedjék 
meg Magyarországon szerzett tanképesítő ok-
mány bemutatásával, — mert ilyet külföldi 
honos is megszerezhet, — hanem az okmány 
nyomán és adatai alapján követelje az érdekelt 
fél magyar honosságának beigazolását is. 

Ügyeljen továbbá a királyi tanfelügyelőség 
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arra, hogy a föntírt rendelkezések a községi 
népoktatási intézeteknél hirdetendő tanítói, 
tanítónői pályázatokba is bevétessenek. 

Budapesten, 1903 február hó 17.-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : 
Köszönetét nyilvánította: özv. Forgách 

Sándorné grófnőnek, a ki a petőszinyei állami 
óvoda mult évi karácsonyi ünnepélyén szemé-
lyesen megjelenvén, a kisdedek között 200 
koronát meghaladó játéktárgyakat és egyéb 
ajándékokat osztott szét ; a zalatnai „Jótékony 
Nöegyletnék" a mely az ottani állami iskola 
szegénysorsú tanulói között 500 korona értékű 
ruházatot osztott ki; dr. Holenfeld Náthánné-
nak, mint a soproni Fillér Egyesület elnökének 
azon jótékonyság elismeréseül, melylyel az 
egyesület 9 évi fönnállása alatt a soproni izr. 
vallású iskolás gyermekek között 4607 korona 
értékű ruhaneműt osztott szét. 

Kinevezte: az 1891. XLIII. törvényczikk 
9. §-a alapján Debreczenben fölállított orsz. 
tanítói árvaháznál szervezett helyi felügyelő-
bizottság elnökévé Puky Gyulát Hajduvármegye 
és Debreczen sz. kir. város főispánját, tagjaivá 
pedig Kovács József polgármester, dr. Wolafka 
Nándor vál. püspököt és róm. kath. plébánost, 
Könyves Tóth Kálmán ev. ref. lelkészt, Márk 
Endre ügyvédet, Kovács Lajos ev. ref. tanító-
képző-intézeti igazgatót, Roncsik Lajos városi 
főszámvevőt és Nemes Kálmán ügyvédet, 
továbbá Puky Gyuláné, dr. Szűcs Miklósné, 
özv. Veress Lászlóné, Mayer Emiiné, dr. Popper 
Alajosné, Szabó Kálmánná és özv. Varga 
Ferenczné úrnőket az árvaház szervezeti sza-
bályzatában megállapított öt év tartamára —, a 
bizottságnak Csánlá Viktor kir. tanfelügyelő 
és Kozma László árvaházi igazgató hivatalból 

o o 
tagjai ; Lenkei Hajnalka erzsébetfalvi áll. el. 
isk. állandó helyettes tanítónőt az erzsébetfalvi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Vastagh 
Anna nagy-bereznai áll. óvónőt, oki. tanítónőt 
a soroksári áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Návai Róza oki. óvónőt a gönczi áll. óvodá-
hoz óvónővé ; Zékány Mária oki. óvónőt a 
nagy-bereznai áll. óvodához óvónővé; Dorogi 
Lajos oki. tanítót az aranykuti áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; dr. Radvány Ferencz, pest-
pilis- solt-kis- kun vármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot a X-ik fiz. osztály 3-ik fokozatába 
Torontálvármegye kir. segédtanfelügyelőjévé ; 
Mauks Ernő végzett bölcsészethallgatót a XI, 
fiz. oszt. harmadik fokozatába a csongrádvárme-
gyei kir. tanfelügyelőséghez tollnokká. 

Áthelyezte: Donáth Aladár aranykuti áll. 

el. isk. tanítót a szilágy-kövesdi áll. el. iskolá-
hoz jelen minőségében. 

Jóváhagyta : „ Udvarhelyvármegyei tanító-
egyesület" alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Mátéffy Nándor 
jászfalui szolgálatképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 620 koronát; Nagy Dénes eger-
araesai közs. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 520 koronát. 

Gyám-, ill . segélypénzt u ta lványozot t : 
néhai Simeria György glimbokai volt közs. 
tanító özv., szül. Szavú Mária részére 310 
koronát; néhai Kollár Ignácz somogyi r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Mórocz Jolán részére 
304 koronát; néhai Zsakó János volt muzsnai 
áll. tanító özv., szül. Kis Róza részére 550 
koronát, 3 kiskorú árvája részére pedig együtt 
évi 275 koronát, elrendelvén egyúttal Zsakó 
Amália és Mózes nevű árváknak a kecskeméti 
orsz. tanítói árvaházba való fölvételét; néhai 
Liszkay János nyug. volt fehérgyarmati ev. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Illyés Eszter 
részére évi 492 korona 20 fillért; néhai Kiss 
Elek kecskeméti nyug. volt közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Koncz Julianna részére 500 koronát ; 
néhai Kleinvald Lipót ó-becsei nyug. izr. tanító 
özv., szül. Maskovits Johanna részére 600 ko-
ronát; néhai Mohácsi Mihály kis-kun-laczházi 
ev. ref. elemi tanító özv., szül. Makai Emilia 
részére 515 koronát ; néhai Or óján János 
veresmarti gör. kath. el. isk. tanító czv., szül. 
Blesián Todóra részére évi 300 koronát ; 
néhai Wittmayer Lipót körösfői nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Veres Julianna részére 
évi 300 koronát ; néhai Lázits Boldizsár kátyi 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Jovxnovits Anna 
és árvája részére 605 korona 50 fillért ; nu'h. 
Burlász József nyug. volt fricsi róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Istckor Anna részére 
300 koronát; néh. Gottlieb Áron volt nyir-
bátori izr. el. isk. tanító özv., szül. Roth Jola 
Edit részére évi 500 koronát ; néhai Ankics 
Arkadia volt langenfeldi közs. tanító három 
kiskorú árvája részére évi 350 koronát; néh. 
Képes János nyug. sitéri ev. ref. tanító özv., 
szül. Settei Ilona és Gizella nevű kiskori 
árvája részére 408 korona 33 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
D. M. Fa rkasd . Csak úgy tagja az iskolaszék-

nek, ha megválasztják. — K. E. Pásztó. Ha 1899 
szept. 1-én kapta az első korpótlékot, a második 
korpótlék 1904 szept. 1-én illeti meg. (Ezt 
ugyan nem nehéz kiszámítani !) — Cs. Z. Dégli. 
Ha a kir. tanfelügyelő úr azt írta önnek, hogy 
összes okmányait bélyegmentesen küldje hozzá : 
cselekedjék a szerint, mert ebből nyilvánvaló, 
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hogy a kir. tanfelügyelő úr hivatalból akarja 
nyugdíjügyét rendezni, a lapunkban közölt 
rendelet alapján. Az illeték-egyenértékről Taní-
tók Tanácsadója cz. könyvünkben olvashat. —• 
D. L. Gy. Kaczkó. Az Akadémia helyesírási 
szabályait Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) 
könyvkereskedésben (VI., Andrássy-út 21. sz.) 
rendelheti meg 40 fillérért. — R. J . Gerezd. A 
Gazdák Biztosító Szövetkezetéhez (VIII., Baros-
utcza 10. sz.) forduljon. — N. Simon. A női 
kereskedelmi tanfolyam (ön tévesen írja bizo-
nyára női felső kereskedelmi iskolának) 15 éves 
leányának nem ad jogot a postán való alkal-
maztatására. A kérdést úgy kell helyesen föl-
fogni, hogy ilyen képzettségű nő elegendő arra, 
hogy postai vagy távirdai kiképzésre szolgáló 
tanfolyamra fölvegyék. De nem hotelesek föl-
venni. Tudomásunk szerint mostanában nem 
nyitnïk ilyen kurzusokat, mert sok az állás-
nélküli kiképzett folyamodó. Hírlapokban is 
közöltetett ez már jó idővel ezelőtt. Inkább 
személyes ismeretség alapján tán Miskolczon 
kieszközölhetné, hogy leánya ez irányban szak-
képzést találjon, esetleg valamely postamester-
nél, hol távíró-hivatal is van. — T—y József. 
A jelzett iskolák tulajdonképen egy iskolának 
tekintendők s azoknak képviseletére a tanító 
és a testület egy választott képviselő je jogosult 
a gondnokságban. Ez a leghitelesebb helyről 
nyert értesülésünk. Ha korábbi üzenetünk 
kézhez nem jutott volna, szíveskedjék ezt 
tudomásul venni. — Sz. Gei'son. Önmagának 
kellett volna bejelentenie a közoktatásügyi 
ministeriumban állás-változtatását. Ha ezt nem 
tette, nem csodáljuk, hogy a kir. tanfelügye-
lőség azt jelentette, hogy ismeretlen helyre 
távozott. Miután fölmentetett a vád alól, ter-
jeszsze be őszintén írt kérvényét okirataival 
fölszerelve a közoktatásügyi ministeriumhoz és 
mondja el az esetet leplezetlenül, a végett, 
hogy N—ról való távozása óta ideiglenes szol-
gálata igazolt megszakításnak tekintessék. Mi-
után ön önhibáján kívül hatósága nem egészen 
szabályszerű eljárása következtébeh került ily 
helyzetbe, azt hiszszük, hogy a ministerium 
méltányosságból nem fog kívánni új fölvételt, 
hanem folytatólagosnak fogja tekinteni új szol-
gálatát nyugdíjigényében. Folyamodványát a 
kir. tanfelügyelő útján terjeszsze be. — 
Rimaszombat. Van kézimunkafüzet az elemi 
iskolai tanításra vonatkozólag is. Forduljon 
bizalmasan levélben Gorzaleczky Ilona női 
ipariskolai tanítónőhöz Budapest, III. ker. köz-
ségi polgári leány- és női ipariskola. 0 bizo-
nyára fog ajánlani alkalmas munkát, minthogy 
egy szaklapnak rovatvezetője is. — A. Mihály. 
Kell folyamodnia ez idő szerint házassági 
engedélyért. — F—i. E—ué. Jogosan tette 

a ministerium, ha kérelmével elutasította, mert 
az orsz. tanítói nyugdíjalap csak azokat látja 
el kedvezményekkel, kik a szabályokat meg-
tartják. Ha kedvezőbb körülmények miatt el-
hagyta a tanítói pályát, akkor nem is igé-
nyelheti az épségben tartandó jogokat. A kor-
pótfék alapjául se fogják beszámítani a jelzett 
időt, mert csak tényleges szolgálatban meg-
szakítás nélkül töltött 5 év után esedékes 
egy-egy korpótlék. A törvény mindenkire egy-
formán kötelező. — H. Gi Az 1900/901. 
tanév második fele 1901. év január 1-től junius 
végéig számítandó. Az 1901/902. iskolai év 
első fele pedig 1901 julius 1-től 1901 decz. 
31-ig tart. Ha már most először 1901 szept. 
5.-én vette föl — állítólag — mind a két 
félévre esedékes összeget, akkor az a dolog 
természeténél fogva úgy történhetett, hogy 
egyik félévre utólagosan, a másikra részben 
előlegesen vette föl. A közégi elöljáróság 
azon állítása, hogy mindig utólag szokta az 
illető fölvenni, ily körülmények közt nem 
állhat meg. Vagy hibásan nyugtázta e'ődje a 
a föntebbi összeget, vagy téved az elöljáróság 
abban, hogy az illető tanító mindig utólag 
vette föl félévre esedékes fizetését. — K. J . 
Nyugdíjazás alapjául folytatólag számítanák a 
felekezeti iskolából átvett tanító további szol-
gálatát, ha közben megszakítás nem volna. — 
Kardos. Állami iskoláknál az új gondnoksági 
utasítás értelmében az állampénztár viseli a 
gyermekágy idejére, 6 hétre a helyettesítés 
költségeit. Budapesten a községi iskolákban az 
illető tanítónő megtéríti e költségeket. Az 
ország különböző részein szintén nem egy-
forma az eljárás. Önöknél is inkább méltá-
nyosság kérdése, hogy az iskolaföntartó el-
vállalja ezen időre a helyettesítés költségeit. 
Ha nincs külön szabály, a mely ezt a taní-
tóra hárítsa, az esetben ne engedjék könnyű 
szerrel a helyettesítés költségeinek levonását. — 
Gy. J . Rába-Szent-Mihály. Ha legalább a 
tanítóképezde n i . évfolyamát be nem végezte 
a sorozásig, akkor nincs joga a tanítókat meg-
illető kedvezményre. — T r . Lipót. Az 1903. 
évi 26. törvényczikk értelmében a 100 koronás 
korpótlék egy tanító 40 évi szolgálata alatt öt 
izben növekedik, tehát 500 koronára nőhet. — 
Sell. B. Hibásan tette, hogy kérvényére nem 
tett bélyeget, most csak fizesse meg a kirólt 
illetéket. Ön a pénzügyigazgatóságtól önre 
nézve kedvező dolgot kért, hogy a kivetett 
járulékot ne a megszabott időben törleszsze, 
hanem azon túl kiterjeszsze körülbelül 5 esz-
tendőn át. Ez önre nézve, ha megengedik, 
kedvező volna, már pedig a kedvezményekre 
irányuló kérvényekre bélyeget követelnek. — 
B. D. A budapesti elemi iskolák községi jelle-
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gűek. — S. J . A. 1. Nem tudjuk. 2. Állami 
anyakönyvvezetők, mint ilyenek, nem részesül-
nek az állami vasutakon félárú kedvezmény-
ben. — Gy. J . Tr.-Visnyó. A második kor-
pótlékért épp úgy kell folyamodni, mint a 
hogy az elsőért folyamodtak, még pedig a 
lejárat előtt 8—10 héttel. — W. R. J . Bölcske. 
Tanítói sorsjegy dolgában forduljon a köv. 
czímre: VIII., József-körút 8. sz. — ( í j . J . 
Szolnok. A rövidlátás maga még nem ok 
arra, hogy föl ne vétessék, de hogy milyen fokú 
TÖvidlátás ok mégis: azt az intézeti orvos 
határozza meg. — M. I . Lopér. Az áll. iskolai 
pályázatok a mi lapunkban és a „Hivatalos 
Közlöny " - ben jelennek meg; ez utóbbi meg-
rendelhető a kiadónál (Lampel Róbert, VI., 
Andrássy-út 21. sz.) egy évre 5 K-ért. A kir. 
tanfelügyelők fölterjesztésére pályázaton kívül 
is töltenek be állásokat. — J . J . Mezö-Telegd. 
A 10 K „irodaátalány "-ból (Gond. Ut. 22. §. 
3. p.) a tanító nem köteles a tanulókat tintá-
val, tollal és ironnal ellátni. (Komolyan kér-
dezte ezt?) — Z. D. Törökszentmiklós. A 
gazd. ism. iskola új tanterve szerint készült 
olvasókönyv tudtunkkal eddig wem jelent meg. 1— 
F . J . A nyugdíjügyi kérvények tárgyában 
lapunk mult évi folyamában közölt ministeri 
rendeletek értelmében járjon el nyugdíjigénye 
helyesbbítésénél. Ha a kir. tanfelügyelő hiva-
talos jelentés alakjában terjeszti föl, akkor a 
rendeletben jelzett mellékletekre sem kell 
béiyeg. — Aldori . 1. Első korpótléka ese-
dékessége idejétől számított 5 esztendő betöl-
tével kaphatja csak a második korpótlékot. Ha 
betegsége miatt kénytelen már most beadni 
folyamodványát s 1898 ban kapta az első kor-
pótlékot, úgy a másodikat nem számíthatják be 
a nyugdíjba. 2. 10 év betöltése előtt se nmi 
esetre se adja be a folyamodványt. 3. Az ön 
helyzetében 1903 október 2.-án adnók be a 
kérvényt. 4. Ont azért, mert 7 hónap óta 
beteg még, nem küldhetik el ; egészen más, ha 
egy év multával tartandó orvosi vizsgálatnál 
is képtelennek mutatkoznék tartós szolgálatra. 
Az eljárást „Tanítók Tanácsadója" cz. mun-
kánkban tüzetesen megtudhatja. A kir. tanfel-
ügyelőség útján kell majd a kérvényt beterjesz-
teni. 5. A nyugdíjat elintéző kérvényben meg 
lesz határozva, mely naptól fogva esedékes a 
nyugdíja. — F. János. Illetékes helyen fogunk 
tudakozódni ebben az ügyben. — N. R. A 
tanítók kivételes nősülési engedély nélkül nő-
sülhetnek, ha mint tanítók vagy tanítójelöltek 
osztattak be vagy helyeztettek át utólagosan 
a póttartalékba, föltéve, hogy a nősülés idejen 
8 heti kiképzés végett nem állanak éppen 
tényleges szolgálatban. (Honvédelmi minister 
1890. évi 32.500. számú körrendelete.) — 

D. L. k i r . tanf . M.-Vásárhely. A lapot az 
illető czímre utalványoztuk. — 0. J . Bármely 
könyvkereskedő megadja a beszerzendő köny-
vekre nézve a fölvilágosítást. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rudolf trónörökös szobrának fölállítá-

sára mozgalmat indított a Molnár Viktor 
min. tanácsos elnöklete alatt álló „Uránia 
Magyar Tudományos Egyesület", melynek 
„Uránia" cz. tudományos folyóiratából alkal-
minak véltük átvenni dr. Mar csali Henrik 
egyet, tanár czikkét Szünóra cz. rovatunkba. 
Rudolf trónörökös szobrára mi is elfogadunk 
adakozásokat s a gyűjtést ezennel a Nép-
tanítók Lapja szerkesztősége nevében 20 (húsz) 
koronával megkezdjük. A szíves adakozások 
„Néptanítók Lapja szerkesztősége" czímen 
küldendők s szivesen fogadunk és lapunkban 
nyugtatványozunk filléres adományokat is. 

— A sárospataki á l lami taní tóképző 
XVI. ér tes í tő je (szerk. : Derzső Lajos igazgató) 
becses adatokat tartalmaz ezen intézet belső 
munkásságáról. Örömmel látjuk egy közzétett 
elszámolásból, hogy az intézet derék igazgató-
jának nevére alapítványt létesítettek hálájuk 
és tiszteletük jeléül a tanítók. Az alapítóknak 
a közoktatásügyi minister úr rendeletében el-
ismerését fejezte ki áldozatkészségükért. A 
negyedéves tanulókat, mint látjuk, az iskolai 
szervezettanban megismertetik tanítói pályájuk 
kezdetétől rájuk váró kötelességekkel s erre 
nézve a lapunkban foglalt tanácsokat is föl-
használják. Hogy mennyire áldásos az ilyen 
működés s mennyi kártól menti meg a fiatal 
tanítói nemzedéket, azt az ország minden ré-
széből érkező levelekből látjuk. Még ma is 
számtalan esetben károsodnak tanítók azért, 
mert nem jelentkeznek idejében a nyugdíj-
alapba való fölvételért, nem ismerik a teen-
dőket, nem tudják a rájok váró jogokat. Utó-
lagosan kérnek aztán tanácsot tőlünk, hogy 
mit tegyenek, hogy idejében be nem jelentett 
éveiket utóbb beszámítsák. A sárospataki, bajai 
stb. képző-intézet volt tanítványai közül tud-
tunkkal senki sem jut ily helyzetbe, mert ott 
az iskolai szervezettan keretében pályára lé-
pésük előtt részben a „Tanítók Tanácsadója" 
czímű könyv, részben a „Néptanítók Lapja" 
közlései, részben egyéb törvények és rendeletek 
alapján kioktatják a tanítójelölteket törvényes 
jogaikra és kötelességeikre. 

— Az Eötvös-alap vagyona. A febr. 2.-i 
köz- és a gyűjtő- s kezelő bizottság febr. 12.-i 
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ülésének határozata szerint a m. héten Ujváry 
Béla elnök és Schmidt Béla számtartó folyó-
számlára 12 3.607 K 53 f-t helyeztek el a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárban s ugyan-
csak ott deponálták megőrzésre — a föld-
hitelintézeti papirok kivételével — az alap 
összes értékpapírjait, melyeket a P. H, Első 
Takarékpénztár díjtalanul fog kezelni. A föld-
hitelintézeti jelzáloglevelek a földhitelintézetnél 
maradtak letétben. Az Eötvös-alapnál tudva-
levőleg már nincs jténzkezelés s a befizetések 
a postatakarékpénztár útján, a kifizetések a 
postatakarék- és a Hazai Első Takarékpénztár 
útján chèque-lnpokkal történnek. Az elnökség 
kéri mindazokat, a kik az Eötvös-alapnak pénzt 
küldenek, hogy azt ily czímen küldjék : „Tanitók 
Eötvös-alapja, Budapest." 

— Rövid h i rck . A 31. T. Orsz. Bizottsága 
folyó évi közgyűlését (az egyet, tanítógyülésre 
nem akadt elegendő támogató) aug. 16—19.-e 
közt tartja meg. Tárgyalásra az igazgató-tanács 
a következő kérdéseket tűzte ki : a tanító-
egyesületi élet fejlesztése, a szakfelügyelet 
kérdése, a fizetésrendezés. Az Orsz. Biz.-ba 
ujabban beléptek : az Ermelléki ev. réf., a 
Sárréti és Hunyadmegyei tanítóegyesületek. —• 
A torda-turi Emke daloskör február 22.-én 
közgyűlést és sikerült műkedvelői előadást 
tartott. A siker oroszlánrésze Kovács Sámuel 
áll. isk. ig.- tanítót illeti meg, a ki, mint a kör 
karnagya, sokat tett a daloskör föllendülése 
érdekében. Ugyancsak ő (a mellett, hogy az 
áll. iskolát is népszerűvé tette) a gyümöl-
csészetnek és méhészetnek megkedveltetésével 
is igyekszik érdemeket szerezni. — A fővárosi 
napközi otthonok javára Glück Frigyes, a 
Pannónia-szálló érdemes tulajdonosa, a fő-
városi polgárság oszlopos tagja, 6000 koronát 
gyűjtött. A jótékonyságáról ismert Glück 
Frigyes az „Eötvös-alapot" is támogatja azzal, 
hogy állandóan két vidéki tanító fiának ad 
szabad asztalt. — Jótékony mágnás. Humánus 
gondolkodásmódjáról, jó szivéről ismeretes 
Lengyeltóti földesura Zichy Béla gróf. Külö-
nösen a nevelésügy iránti érdeklődésével vívta 
ki a tanítóság becsülését. 12 évvel ezelőtt az 
Ált. Tanítóegyesület dísztagjává választotta. 
Három fölszerelt kitűnő iskolát sajátjából tart 
fönn, 5-nek pedig bőkezű kegyura. Folyó hó 
20.-án Viz er János elnök utján 200 koronát 
küldött az egyesület Eötvös-alap czéljaira. — 
Az ujbányai ifjúsági egyesület tagjai előadták 
Tóth Edének Falu rossza czímű kitűnő nép-
színművét s a nagyobbára tót ajkú szereplők 
összhargzatos játéka a nagyszámú közönség-
nek nagyon tetszett. Az előadás a fényes er-
kölcsi siker mellett 80 korona tiszta jöve-
delemmel gyarapította az egyesület pénztárát.— 

Köszönet. Vashegy és vidéke ifjúsága Vas-
hegyen f. hó 22.-én, a „Ferencz József Tanítók 
Háza" alapja javára sikerült színielőadást és 
tánczmulatságot rendezett. Ezen alkalomból 
fölülfizetések czímen adakoztak: Pazár G. 40 f, 
Vikiszaly L. 40 f, Danis M. 2 K, Tahiba A. 
40 f, Szabó K. 20 f, Galko P. 40 f, Bellányi 
J. 20 f, Vlacho B. 1-60 f, Hörk E. 2 K, 
Berzéthy K. 1 K, Kiss B. 80 f, Fehér M. 10 f, 
Kármán J . 40 f, Ginyofszky L. 1 K, Budák 
A. 80 f, dr. Krcs Gy. 2 K, Chriastélyi L. 
80 f, Németh Z. P20 f, Remenyik N . ' 2 K, 
Muraközi Gy. 2 K, N. 20 f, Müller S. 8 K, 
dr. B. 6-40 f, Csók Gy. 1 K, M. J. 1 K, 
Lücke Fr. 2 K, Zachar S. 2 K. A tiszta 
jövedelem közel 100 K. A kegyes adakozóknak 
és a szíves közreműködőknek, a szép erkölcsi 
és anyagi sikerért hálás köszönetét nyilvánítja 
a „vashegyi kör tanítótestületének elnöke". — 
Pályatétel. A „Vasvármegyei Általános Tanító-
egyesület" „Fogások az elemi iskolai számolás 
tanításában" czímű tételre tagjai számára 
pályázatot hirdet. Első díj 80, második 50 
korona; határidő f. évi augusztus 20.-ika. — 
A „Zalamegyei Altalános Tanítótesület Zala-
egerszegi Járásköre" április 2.-án d. e. 9 órakor 
Boldogfán közgyűlést tart, melyen a következő 
tételt is tárgyalni fogja: „Minő módozatokkal 
lehetne keresztül vinni, hogy a megyei tanító-
testület tagjai bizonyos egyetemleges kötelezett-
séggel mindnjájan tagjaivá lennének az Eötvös-
alapnak?" 

— Halálozás. Preisinger József aradi tanító 
február 22.-én elhunyt. — Jókai Mihály gyálai 
községi tanító február 25.'-én, életének 43-ik, 
tanítói működésének 20-ik évében meghalt. — 
Kempf Zoltán székesfővárosi tanító, élete 29 ik, 
buzgó és tevékeny működésének 6-ik évében 
február 24.-én Deésen elhunyt. — id. Máté 
Elek a ráczkevei községi elemi népiskola igaz-
gatója február 27.-én, életének 63-ik, tanítói 
működésének 43-ik évében elaunyt. Adás 
emlékökre ! 
— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 

csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapett. Az Eötvös-alap számtartója : Schmidt 
Béla lakik VII. ker., Wesselényi-uteza 52. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66. sz. a. -
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Gyermekvédelem. — A M. T. Orsz. 
Bizottságának a „kérelme". — Magyar szó a magyar 
iskolában. Nagel Sándor. — Ifjúsági egyesületek. L. 
K. — A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról. 
Borbély József. — Utazás a fonomimika körül. Szent-
györgyi Lajos. — Külföldi tanügy. — Szünóra : 
Rudolf királyfi. Marczali Henrik. — Forradalom az 
ábéczé körül. Béztolli M. -— Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovát vezető: KBOLOPP AIJ'EÉD. 

A gazdasági szaktanítók tovább-
képzése. 

A gazdasági ismétlő iskola új szervezete a 
a gazdasági szaktanítónak különös kötelessé-
gévé teszi, hogy magát a gazdaság mindazon 
ágaiban, melyeket tanít, tovább képezze, tanul-
mányait tökéletesítse. E czélból az új szer-
vezet elrendeli, liogy évenkint bizonyos összeg 
szaklapok és szakkönyvekre, az intézet jöve-
delmei terhére, engedélyezendő. 

Azonban a szaktanítós, önálló gazdasági 
ismétlő iskolák nagy része oly szorult anyagi 
viszonyok között van, hogy e czélra vagy egy-
általán nem, vagy csak igen csekély összeg 
engedélyezhető. Különösen csekély összeg for-
dítható e czélra a kezdő években (pedig a leg-
több szaktanítós gazd. ism. iskola kezdő éveit 
éli), a midőn pedig a szaktanítónak ismeretei 
megszilárdítására a legnagyobb szüksége volna. 
E részben sokat segítene, ha a földmívelés-
ügyi minister kiadványai, egyes szakművek a 
szaktanítós, önálló gazdasági ismétlő iskolák 
könyvtára számára hivatalból küldetnének meg, 
miként az a földmíves iskolák javára történik. 
Mert hányszor megesik, hogy mire az új könyv 
megjelenése a szaktanítónak tudomására jut, a 
készlet kifogyott? Pedig ezekből.a kiadványok-
ból a gazdasági ismétlő iskolának csinos kis o o 
szakkönyvtára volna alakítható. Ugyancsak 
hasznos volna, ha a „Kísérlet ügyi Közlemé-
nyek", „Földmívelésügyi Értesítő", „Néplap" 
stb. az ily iskoláknak szintén megküldetnének. 
Jelen sorok irója már e tárgyban külön föl-
terjesztést is intézett a nagyméltóságú föld-
mívelésügyi minister úrhoz. 

De álljon bármennyi kiváló szakmunka a 
szaktanító rendelkezésére, a gazdasági isme-
retek az ő sajátosságuknál fogva a közvetlen 
szemléletet, gyakorlati tapasztalatot nem nél-
külözhetik. A földmívesiskoláknál a kétéves 
tanfolyam alatt szerzett gyakorlati tapasztalat, 
szemlélet korántsem elégséges ana, hogy annak 

alapján szakmunkák segélyével a szaktanító a 
tökéletesség kivánt fokára juthasson. 

Hogy a szaktanítójelölt a földmívesiskolák-
nál minden gazdasági ágat illetőleg elegendő 
gyakorlatot nem szerezhet, annak egyik főoka 
az idő rövidsége, illetőleg a jelelt sokoldalú 
elfoglaltsága (elemi iskolában tanít, földmíves-
iskolában tanít, ezen tanításokra készül stb.) 
Például baromfitenyésztésből, méhészetből, bor-
kezelésből alig egy-két földmívesiskolánál sze-
rezhet elegendő gyakorlati tapasztalatot a jelölt, 
pedig a gyakorlati tapasztalathoz, mint szilárd 
vázhoz tapadnának az elméleti úton szerzett 
ismeretek. Csakis az ily kétoldalulag (elmélet 
és gyakorlat által) szerzett gazdasági ismeret 
tekinthető olyannak, a melyen a szaktanító 
biztosan haladhat a tökéletesedés felé. Mi sem 
károsabb, mint a gyakorlatra rossz helyen, rossz 
időben vagy módon alkalmazott elmélet, a minek 
pedig az elméleti gazda gyakran ki lehet téve. 

A gazdasági szaktanítók tapasztalati ismere-
teinek kibővítésére a szaktanítók továbbképzése 
van hivatva. Ez igen egyszerűen és külön ki-
adás nélkül a nyári tanítói gazdasági tanfolyam 
keretében volna megvalósítható. Ugyanis a föld-
mívelésügyi minister úr évenkint 280 tanítónak 
kiképzésére engedélyez személyenkint 100—100 
koronát. E 280 tanító között miért ne lehetne 
ott az a 20—80 gazdasági szaktanító ? Szük-o o 
ségképen kell, hogy a szaktanítók továbbkép-
zéséből legalább annyi haszon háruljon a gazda-
sági népoktatásra, mint ugyanannyi néptanító 
elemies gazdasági képzéséből. Azt lehet erre 
mondani, hogy folyamodjék a szaktanító is 
valamelyik tanfolyamra, hátha fölveszik. Lehet, 
hogy fölveszik, csakhogy az ily négyhetes tan-
folyam hallgatói aligha jutnak el az ismeretek 
azon fokára, melyre a szaktanítónak szükség-
képen rég el kellett jutnia. Éppen ezért a 
szaktanítók részére külön tanfolyam volna rende-
zendő, hol a már szerzett ismeretekre támasz-
kodva, újabb ismeretek és tapasztalatok volná-
nak szerezhetők. 
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Azt hiszem, hogy a szaktanítók részére ren-
dezendő ezen tanfolyamra a szaktanítók csaknem 
kivétel nélkül jelentkeznének, de a szükséghez 
képest rendeletileg is kiküldhetők volnának. 

Ily gazdasági szaktanfolyam székhelyéül kivá-
lóan alkalmasnak mutatkozik például Gödöllő, 
hol a méhészeti, baromfitenyésztési, sőt tejkeze-
lési ágból is gyakorlati ismeretek és tapasz-
talatok volnának szerezhetők. Másik vagy har-
madik évben a kertészet vagy mezőgazdaság 
egy-egy ága volna behatóan tanulmányozandó 
ily szaktanfolyamon. Így a szaktanító két-három 
tanfolyam alatt majdnem minden gazdasági 
ággal külön-külön, részletesen és behatóan 
foglalkozva, ismereteiben megszilárdulva, nagyobb 
érdeklődéssel, több eredménynyel forgatná a 
gazdasági szakmunkákat, melyeket szerzett 
szemléletei alapján teljesen megért, s egyúttal 
megismerné Magyarország néhány nagyobb, 
szebb, fontosabb gazdasági szakoktatási intéz-
ményét, s látná egy-egy gazdasági ágban a 
legjobbat, legtökéletesebbet is. 

Ezen tanfolyamok nemcsak a szaktanítók 
továbbképzését oldanák meg, hanem a kölcsönös 
érintkezés és együttes képzés folytán a szak-
tanítók képzettségében nagyobb egyöntetűség 
éretnék el. Ily tanfolyamokon ismétlő iskolai 
gyakorlati tanítások is volnának rendezhetők, 
ezzel az önálló gazdasági ismétlő iskolai oktatás 
is némileg egyöntetűbb lenne. A folytonos 
érintkezésben bizonyos közszellem fejlődnék a 
szaktanítók között ; az egyesülés és nemes ver-
seny minden áldásában részesülnének a tanfolyam 
hallgatói. 

Tekintve a gazdasági népoktatás nagy fon-
tosságát, melynek jövője jó részben a szak-
tanítók kezébe van letéve, s a földmívelésügyi 
minister úr áldozatkészségét és jóindulatát, a 
szaktanítók ügyszeretetét és buzgóságát, bizton 
reménylem, hogy szavam nem lesz a pusztában 
kiáltó szava. 

(Mezőberérvy.) Zalay József. 

A polgári iskolák szerepe a kert-
gazdaság fejlesztésében. 

Ma, midőn annyi ezerféle baj és gond nehe-
zedik a gazda vállaira, igyekszik az is szak-
májában kiképezni magát, hogy könnyebben 

módját ejthesse annak, hogyan lehetne sike-
resebben megteremteni a mindennapi kenyeret, 
ezt a legfontosabb élelmi szert, a melyért 
mindenki mindennapi imájában a Mindenható-
hoz fohászkodik. 

Tanul az iparos, hogy értelmességével szebb 
és tökéletesebb munkát legyen képes elő-
állítani, hogy nagyobb keresetre tegyen szert. 
A társadalom ezen osztályait nevelik a polgári 
iskolák. De ugyancsak itt szerzi meg az értel-
miségi osztály egy része is az alapműveltségét 
s köztük van a néptanítók nagy tömege. 

A néptanítók egyik fontos hivatása az, hogy 
hazánk népének zsenge nemzedékét már az 
elemi iskolában tamtgassák arra, hogyan kell 
majd okszerűen gazdálkodnia. Hogy a kerti gaz-
dálkodás magasztos fontosságát megismertet-O O o 
hessük s egyes kertészeti mfifogásokat és 
eljárást megtanítsunk, arra az elemi iskola 
tanulói még gyengék; de igenis kiválóan alkal-
masak már erre a polgári iskola növendékei, 
hiszen oda 10—16 éves gyermekek járnak; 
itt már lehet a kerti gazdálkodást is ered-
ményesen tanítani. 

Hogy e fontos közgazdasági tárgy ismerete 
mily szép eredménynyel terjed el a társada-
lomban, mutatja az orosházi m. kir. kertgaz-
dasági tanszék működése, mely az 1894. év 
őszén alapíttatott meg Nagy Lajos, az oros-
házi m. kir. polgári fiu- és leányiskola igaz-
gatója által, ki maga is nagy szeretettel visel-
tetik e nagyfontosságú tárgy iránt. A község 
elöljáróságával kapcsolatosan megtette a leg-
első lépést, a mely döntő volt a kertgazdasági 
szakoktatás megalapítására nézve. A község 
ugyanis adott e szaktanítás gyakorlati czél-
jaira 10 hold földterületet, azt bekeríttette 
s építtetett rá lakást s más szükséges helyi-
ségeket. Ekkor megkérték a földmívelési 
ministeriumot, hogy — átadván a fölajánlott 
területet e szak tanítására — vegye azt keze-
lése alá, valamint adjon egy szakembert is. 
A mimsterium ezt a kérést teljesítette s 1895. 
év január havában már megkezdődött a kert-
gazdasági szakoktatás a polgári fiu- és leány-
iskolában. Azóta rendes tantárgy ez minden 
osztályban s heti egy órában taníttatik részint 
elméletileg, részint — alkalmas időben — 
gyakorlatilag. Kapcsolatban ezen oktatással, 
minden évben van egy téli kex-tgazdasági 
tanfolyam, mely a felnőttek részére szolgál. 
A mai napig kertgazdasági szakoktatásban 
részesült itt összesen : 1468 polg. isk. fiu- és 
922 leány-növendék; 17 néptanító és 1196 
felnőtt egyén (gazdák, munkások és iparosok), 
együttesen tehát a nyolcz év leforgása alatt 
= 3603 egyén. 

A kertgazdaságtan tananyaga a következő : 
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I. fiúosztályban : A kert fogalma és legfőbb 
kellékei. A kert létesítése ; telkesítés ; talaj-
javítási munkák. Talajnemek. Kerti munkák 
és eszközök. A növények szaporítási módjai. 
A növények ültetése. Melegágyak készítése és 
fölhasználása. 

II. fiúosztályban: Zöldségtermelés. 
III. fiúosztályban: Szőlőmívelés. 
IV. fiúosztályban: Gyümölcsfa-tenyésztés. 
V. fiúosztályban: A gyümölcsfajok meg-

ismerése és a gyümölcs értékesítése, fel-
dolgozása. 

VI. fiúosztályban : Borászat. 
I. leányosztályban: Mint az I. fiúosztályban. 
II. leányosztályban : Zöldségtermelés, első 

rész. 
III. leányosztályb m : Zöldségtermelés, máso-

dik rész (folytatva a II. oszt. tananyaga). 
IV. leány osztályban: Virágkertészet. Házi 

kertek berendezése. Palánta-ágyak s virág-
palánták nevelése. Virágágyak. A virágágyak 
talajának előkészítése. Vetés és kiültetés. 
Virágok tenyésztése. Egynyári virágok. Évelő 
növények. Cserepes virágok. Vastag levelüek. 
Kúszó és függő növények. Gumós és hagymás 
virágok. Fűfélék. 

Ha már most elismerjük azt, hogy a polgári 
iskolákban a kertgazdasági szakoktatásnak tény-
leg igen fontos szerepe van, miért ne tehetnők 
föl azt a kérdést is : miért nem taníttatik hát 
az ország minden polgári iskolájában? Mi áll 
ennek útjában? Nincsen talán olyan hely, hol 
a gyakorlati bemutatásokat eszközölni lehetne ? 
Nincsen tanerő ? Ezen két utóbbi kérdésre 
felelhetek én ; a többire feleljen az illetékes 
közönség; feleljenek igen tisztelt olvasóim. 
Hogy talán nem volna meg valahol a kellő 
ügyszeretet, erről nem is szólok, mert ezt még 
gondolatban sem merem föltételezni semmiféle 
közegről sem. Az ügyszeretetnek tehát meg 
kell lennie mindenütt; a hol gyöngébb vagy 
ismeretlenebb lenne ez ügy, meg kell azt erő-
síteni és ismertetni teljesen. Nem hiszem, 
hogy lenne az országban egy kir. tanfelügyelő 
vagy igazgató, ki ez ügy nemzetgazdasági 
fontosságát teljes horderejével szemben ne 
lenne képes fölfogni és elismerni. Nem hiszem, 
hogy lenne szülő, ki ne óhajtaná gyermeke ez 
irányú kiképzését. Hiszen ez nem jár nagyobb 
megterheltetéssel arra a gyermekre. Ne mondja 
senki, hogy most is van a gyermeknek elég 
tanulni valója ! Hiszen e tantárgy annak a 
gyermeknek mindenképen csak szórakozás ; az 
elméleti része könnyű és érdekes, a gyakorlati 
része pedig igazi testedző s lelket nemesítő 
játék. Vagy ha — föltéve, de meg nem 
engedve — el kellene is ismernem, hogy túl-
terheltetés állana elő, akkor is azt mondom : 

ha úgy van is, nem engedhetek érveimből, mert 
ezt a tárgyat nagyon fontosnak tartom. Tessék 
megkevesbíteni egy más tantárgy óraszámát 
egygyel, de erre jusson idő ! 

De visszatérek már most a fölvetett kérdé-
sekre. 

Ha van is kisközség még az országban, a 
hol faiskola nem volna ; de olyan község nincs, 
melynek, ha polgári iskolája van, ne volna 
faiskolája ; sőt a legtöbb helyen van olyan 
5—15 holdnyi terület, melyet nem használnak 
semmi okosabb dologra. Egyéb tehát nem kell, 
ha hely van, ott úgy a gyümölcstenyésztést, mint 
a szőlőmívelést, zöldségtermelést és virágkerté-
szetet is be lehet mutatni. A második kérdésre 
pedig egyszerű a felelet : igenis van tanerő, 
inert képezi azokat a budapesti m. kir. kerté-
szeti tanintézet. 

E szerint hozzáfoghatunk a dologhoz. 
Legyen rajta minden hazafi, hogy —1 a 

kertgazdaság fontos közérdekű hasznát teljesen 
átlátva, — e tantárgy az ország minden polgári 
iskolájába mint rendes tárgy fölvétessék s meg-
honosodjék. Különösen pedig az illetékes körök 
figyelmét hívom föl e körülményre, hogy tegyenek 
meg mindent, hogy oly fontosságot és nélkülöz-
hetetlenséget nyerjen e tárgyas, mint a milyen az 
irás- és olvasásnak jutott. Éppen úgy mutassuk 
be a gyümölcsök, fák, oltások, szőlőszaporítási 
módok, zöldségfélék és virágok képeit, mint a 
hogy a vadállatok : oroszlán, tigris, párducz, 
farkas stb. képeit mutogatják és szigorúan 
tanítják életrajzait; pedig ezekkel mi nékünk 
bizony éppen semmi bajunk nincs ; amazokkal 
pedig igen sok ; hiszen számtalan esetben meg-
élhetésünk, létezésünk függ tőlük. Hazánknak 
pedig nemzete vagyonosodását, jobb létét fogja 
képezni. 

(Orosháza.) Czapáry Bertalan, 

„Ki mint vet, íigy arat." 
Régi közmondás, a mely tekintettel arra, 

hogy régi és mint közmondás a kifejtett nézet 
általános elfogadását is jelzi, legjobban doku-
mentálja, hogy minő nagy szerepe van a vetés-
nek a termésnél. 

Nem kívánok ez alkalommal a vetés összes 
míveleteire kiterjeszkedni, nem kívánok a köve-
tendő eljárásokról, azok helyes avagy helytelen 
keresztülviteléből származható károkról szólani, 
hanem egyesegyedül a vetésnél legfontosabb 
szerepet játszó vetőmagról, annak kellékeiről 
óhajtok egyet-mást alábbiakban elmondani. 

Százszor megvitatott téma, a melyről azon-
ban ezek daczára joggal azt mondhatjuk, hogy 
„régi, de mindig új marad". Ennek jogosult-
sága mellett legjobban az bizonyít, hogy a 

10* 
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tárgy fontossága, régi eredete és annak minden 
oldalról történt sokszoros megvilágítása daczára, 
nézeteink a jó vetőmag kellékéről csak az 
ntólsó tíz évben is lényeges változáson men-
tek át. 

Nem lépek az összehasonlítás terére, nem 
fogom a régi nézeteket a jelenlegiekkel össze-
hasonlítani, mert ennek úgyis legfeljebb történeti 
értéke lenne, hanem mindezek helyett egy-
szerűen áttérek azon követelmények ismer-
tetésére, a melyeket ma a jó vetőmag iránt 
támasztunk. 

Az első követelmény : a mag nagysága. 
Bárminő hihetetlennek tűnjék is az föl, 

aimyi tény, hogy a vetőmag nagyságáról, mint 
oly tulajdonságról, a melylyel a jónak mond-
ható vetőmagnak bírnia kell, még ma is 
lényegesen elütök a nézetek különösen a kis-
gazdák körében. Bár ma már a többség a o O 
nagv vetőmag fontosságát belátja, sok hivője 
akad még mindig a közép nagyságú mag 
vetésre való fölhasználásának, sőt vannak még 
olyanok is, a kik a közép nagyságú magot is 
sajnálják vetésre fölhasználni és valóságos 
keleti fatalizmussal azt a nézetet vallják, hogy 
az ocsúból vagy rostaaljából is jó búza lesz, 
csak az időjárás legyen megfelelő. 

Nem vitatom, hogy ez nem lehetséges, csak 
azt állítom, ha tényleg előfordúl, úgy kivétel-
számba megy, már pedig nem kivételekből áll 
a szabály. 

Tekintettel arra, hogy nemcsak nálunk, de 
egész Európában mindenütt évtizedek óta tettek 
kísérleteket arra vonatkozólag, hogy a vetőmag 
nagysága minő hatással volt a termésre és úgy 
ezen kísérletek eredményei, mint ezernyi szak-
ember megnyilatkozása azt bizonyította, hogy 
csak kevés kivétellel a legtöbb esetben a 
legnagyobb és legsúlyosabb vetőmag után volt 
a termés a legnagyobb, bátran tekinthetjük 
szabálynak azt, hogy a vetésre a legsúlyosabb 
és legnagyobb, tehát legszebb mag használandó. 
Ezen szabály követését a következők indokolják. 

A nagyobb vetőmagból származó növény 
erőteljesebb, az időjárás és egyéb viszontagsá-
goknak jobban ellentáll, gyorsabban fejlődik 
és fejlődése biztosabb, mint azon növényé, a 
mely közepes vagy kicsiny vetőmagból szárma-
zóit. Mindez természetes, mert hiszen jól 
tudjuk, hogy a vetőmagból fejlődő növény 
mindaddig, a míg gyökerei aimyira ki nem 
fejlődtek, hogy a talajból, annak tápanyagaiból 
táplálkozhassék, a míg elegendő levele nincsen, 
hoj>y a táplálkozási életfolyamat zavartalanul 
véybe mehessen, azon pillanatról kezdve a 
mint a csírázás kezdetét vette, mindaddig, míg 
az említett fejlődési stádiumot elérte, egyes-

egyedül a magból, az abban fölhalmozott táp-
anyagokból táplálkozik. Ha ezek elfagytak és 
a kicsiny növény pl. rossz időjárási viszonyok 
miatt, míg abba a helyzetbe, illetve fejlődési 
stádiumba jutott, hogy gyökereiből táplálkoz-
hassék, akkor elhal. Mivel pedig a nagy 
magban több a reserv tápanyag, a növényke 
kevésbbé van kitéve e veszélynek. Ezenkívül 
a mint említettem, a nagy vetőmag után 
származó növény fejlődése nemcsak biztosabb, 
de erőteljesebb is. Ez onnan van, hogy a nagy 
magban a csira is nagyobb, az ilyenből pedig 
erőteljesebb, gyorsabban kifejlődő növény fejlő-
dik. Ez is fontos, mert hiszen érdekünkben 
áll, hogy a növény minél kevesebb ideig legyen 
gyönge állapotban, a mikor úgy az időjárás 
okozta veszélyeknek, mint állati ellenségei 
támadásának (pl. a bolha pusztítása a répánál) 
legkevésbbé képes ellentállani. 

Sokan vannak, a kik ezt tudják és ezek 
daczára a közepes nagyságú vetőmag alkalma-
zásának hivei azért, mert szerintük a fejlődő 
növényke előbb jut oly stádiumba, hogy 
gyökereivel táplálkozhassék, semmint a vető-
mag reserv tápanyagai teljesen fölhasználtattak 
volna. Példának rendszerint a tengerit hozzák 
föl, a melynek gyökerein tényleg rendes körül-
mények között a fejlődés előrehaladottabb stádiu-
mában is, a félig telt, tehát teljesen föl nem 
használt vetőmagot találhatjuk. 

A minő helyes a megfigyelés, oly helytelen 
az ebből levont következtetés, mert hiszen azt 
kiszámítani senki sem tudja, hogy melyik évben 
lesznek oly kedvezők a viszonyok, hogy a 
reserv tápanyag föl nem használódik, s éppen 
ezért biztosíték gyanánt használandó a nagy 
vetőmag. Ezenkívül pedig akár fölhasználódott 
az egész tápanyag, akár nem, a nagy vetőmag, 
csirája mindig az említett előnyöket nyújtván, 
alkalmazása indokolt. 

Nagyon természetesen mindig egyféle vető-
mag összehasonlításáról van szó, pl. apró és 
nagyszemü búzáról, árpáról etc. 

Más a viszony azon növényeknél, a melyeket 
nem a mag elvetése után termelünk, hanem 
a gumók kiültetésével. Ezeknél, pl. a burgo-
nyánál nem lenne helyes a legnagyobbakat 
ültetésre kiválogatni, egyrészt azért, mert czél-
nélküli pazarlás lenne, másrészt, mert a ki nem 
használt vetőgumó a földben rothadásnak indúl 
és jó fészkét képezi sok bactériumnak, a melyek 
azon ébrek és szaporodnak a nhg a fejlődő 
termésben jobb táplálékra találnak. 

A burgonyánál határozottan a középnagy 
gumók ültetése a helyes eljárás. 

Lássuk a továbbiakban azon követelményeket, 
a melyeket a nagyságon kívül a jó vetőmag 
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iránt támasztunk. A megkövetelt legfontosabb 
tulajdonságok egyike, a esirázóképesség. Erre 
annyi körülmény gyakorol befolyást, hogy 
ezeket egyenkint kell tárgyalni. 

1. Legyen a mag érett. Igaz ugyan, hogy a 
teljesen be nem ért mag is csiraképes már, 
mivel azonban csiraképessége csak gyengébb, 
mivel továbbá csiraképességét gyorsabban veszti 
el, kivánatos, hogy a vetőmagnak való mag 
érett legyen. Ennek elérése czéljából a gyakor-
lati életben olyképen járnak el, hogy az olyan 
pl. búzatáblát, a hol legszebb a búza, a leg-
későbben aratják le és a magtárban vagy 
padláson cséplés után gondosabban kezelik, 
többször forgatják, kisebb vastagságú garma-
dába rakják, szóval a megromlás veszélye elöl 
óvják. 

A minő könnyű az érettségre a gabonafélék-
nél tekintettel lenni, olyan nehéz az az egyes 
fűféléknél, ha azokat magnyerés czéljából ter-
meljük. Némelyeknél a buga közepén a mag 
már teljesen érett, a mikor hegyén és töve 
felé még zöldes. Az ilyennél ezután a teljes 
megérést bevárni nem lehet, és meg kell elé-
gednünk azzal, ha az érett s így csiraképes 
mag e termés 30—40%-át teszi. 

2. A vetőmagnak fejlettnek kell lenni. A 
gabonaféléknél szigorú rostálás és trieurözéssel 
válogatjuk ki a telt szemeket, a tengerinél 
pedig akként járunk el, hogy ha a fajta jel-
legét mutató csöveket kiválogattuk, hegyükről 
és alsó végükről kézzel lemorzsoljuk a rendes 
alakot nem mutató és ki nem fejlett szemeket, 
ezeket takarmányozásra használjuk föl és csak 
azon szemeket vetjük el (miután azok is le-
morzsoltattak és megrostáltattak), a melyek a 
cső középső 2/3-ad részén voltak. 

3. A csirázásnál szerep jut a mag korának 
is. Egy évesnél idősebb magot vetésre ne hasz-
náljunk, ez legyen a szabály. Az ennél idősebb-
magból a gabonaféléknél nagy százalék részben 
egyáltalán nem, részben csak hoszabb idő 
múlva indúl csírázásnak. Az ilyenből tehát 
többet kell vetni, a mi pazarlás és e mellett a 
vetés kikelése nem lesz egyenletes, a mi nem 
előnyös. 

4. A vetőmag legyen ép. Azaz ne legyen 
sérült, a mi csépléskor a dob és szakállvágó 
helytelen állítása folytán különösen az árpánál 
gyakran fordul elő. De előfordulhat a búzánál 
is és azzal a hátránynyal jár, hogy a héjnak 
szabad szemmel alig észrevehető repedéseibe 
behatol a pácz (csáva), ha a vetőmagot az 
üszög veszélyének elhárítása végett páczoljuk, 
és károsan hat a csirázó-képességére. De meg 
ezenkívül az ilyen mag eltartás közben is érzé-
kenyebb, gyorsabban kicsírázik, ha nedvesebb 
helyen lesz tartva, mint az ép mag. 

5. Ne legyen a vetőmag kiesirásodca. Ha ez 
a folyamat megindult és szárítás által később 
meg is akasztatott, már vetőmagnak meg nem 
felel az ilyen mag, mert ha az elvetve, a földbe 
kerül és újból csírázásnak indul, már hiányo-
sabb lesz a vetés, mint az ép, egészséges vető-
magnál. Vetésre tehát nem való még akkor 
sem, ha valóságos kicsirásodásróF még nincsen 
is szó, hanem egyszerűen csak megduzzadásról 
megázás következtében. 

6. A vetőmag ne legyen dohos vagy pené-
szes, mert a romlás ezen stádiuma is csökkenti 
a csirázó képességet. 

7. Legyünk tekintettel a vetőmagnak szánt 
buza behordásánál arra is, hogy az az asztag-
ban túlságosan föl ne melegedjék, a mi könnyen 
előfordulhat nedves időjáráskor és ártalmára 
van a csirázó képességnek már akkor is, ha 
a kazal vagy asztag hőmérséke 3 5 — j 0 C.° 
Ha a mag már légszáraz, ilyen hőség nincsen 
káros befolyással a csirázó képességére, de ha 
az még nem légszáraz, a mint hogy nem is 
lehet, ha vizesen lett behordva, akkor már 
károsan befolyásolja azt. 

Ezekben lennének összefoglalva azon körül-
mények, a melyek a jó vetőmag oly fontos 
kellékére, annak csirázó képességére vannak 
befolyással. 

Még ha mindezekre tekintettel voltunk is, 
azért a vetés előtt eléggé nem ajánlható a 
csirázó képesség mérvéről meggyőződést sze-
rezni. Csak ha ezt tette, várhatja a gazda 
nyugodtan a vetés kikelését és tudhatja, hogy 
mennyi magot használjon föl vetésre akkor, 
ha pl. kénytelen idősebb magot vetni, avagy 
vásárlás útján szerezte a magot, s így nem 
bizfos abban, hogy olyan mag birtokába jutott-e, 
a melynél betartattak mindama szabályok a 
kezelésnél, a melyekről szóltam és a melyek 
a hibátlan csirázó képesség jelenlétének köve-
telményei. 

A vetőmag csirázó képességéről nagyon egy-
szerűen akként tájékozódhatunk, hogy a vetésre 
szánt magból válogatás nélkül kiolvasunk 100 
szemet, azt itatós papirosba rakjuk és a szoba 
levegőjének megfelelő hőmérsékben állandóan 
nyirkosán tartjuk, időnként meggyőződve arról, 
hogy a szemek egyenletesen csiráznak-e és 
belőlük mennyi csírázott ki. 

Ez persze nem valami pontos eljárás, de 
tájékoztatás szerzése végett teljesen megfelelő, 
s így a kisgazdának nagyon ajánlható. 

Bámulatos, hogy a míg a dohánymag csirázó 
képességéről a legegyszerűbb feles kertész is 
meggyőződést szerezni el nem mulaszt, a többi 
terményeknél ezt feleslegesnek tartja a gazda 
és rá nem szoktatható, pedig sokszor meg-
találná előzetesen benne azt a választ, a mit 
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némelykor később keres, ha a vetés hiányos 
kikelésének okát kutatja. 

Egy másik főkövetelménye a jó vetőmagnak 
a tisztaság, vagyis minden idegen anyagtól, 
gyommag, etc. való mentesség. Szorgalmas és 
gondos rostálással és trieurözéssel igen szép 
tiszta magot állíthatunk elő, oly vetőmagot, 
a mely a reáfordított munkát kamatostól téríti 
meg nekünk. A mag tisztaságának fontosságá-
ról részletesebben szólani feleslegesnek tartom, 
s ismét csak egy jól ismert közmondásra uta-
lok : „Ha ocsút vetsz, gazt aratsz." 

(M.-Ücár.) Krolopp Hwjó. 

A selyemhernyó tenyésztéséről. 
Búcsúzó félben van a tél, a tavasz küszöbén 

állunk; néhány hét és megkezdjük a munkát 
a leányokkal a kertben, a fiúkkal a mezőn. 
A gyakorlati tanítás kezdetét veszi. Mielőtt az 
elméleti tanítást befejeznők, a méhészet után 
szenteljünk néhány órát a selyemhemvó- és 
eperfa-tenyésztésnek, még pedig vegyük elő 
legmeggyőzőbb szavainkat, összes rábeszélő^ 
képességünket, hogy tanításunknak minél több 
hívet nyerjünk. 

Különösen a leányokat igyekezzünk meg-
nyerni e hasznos és jövedelmező foglalkozásnak, 
melyet ők könnyen, ügyesen végezhetnek, min-
den nagyobb fáradság nélkül. Meg kell értetni 
velők, hogy ez komoly foglalkozás, hogy nálunk 
is, de különösen külföldön ezer és ezer család-
nak nyújt kenyeret és hogy mennyit fárad a 
kormány azon, hogy általa a magyar nép is 
jóléthez jusson. 

Szükséges ez azért, mert ott, hol a selyem-
hernyótenyésztés még nincs meghonosítva, ez 
a foglalkozás csak mint gyermek időtöltés sze-
repel, és különösen a fiúk kínoznak agyon 
évente több ezer hernyót minden értelem és 
ezért minden haszon nélkül. 

Hogy tehát a tenyésztésnek kézzel fogható 
hasznát már az első évben bemutathassuk, 
vegyük rá az ismétlő iskola összes növendékeit, 
hogy eperfáik számához képest tömegesen 
vegyenek részt a selyemhernyó-tenyésztésben. 

Iskolámban ez évben a növendékek V* része 
késznek nyilatkozott a selyemhernyó-tenyész-
tésre, hozzá csatlakoznak az elemi iskola 5. és 
6. osztályának lánynövendékei úgy, hogy ez 
évben 70—80 gyermekkel, 11—15 éves lányok-
kal kezdem meg az okszerű tenyésztést. 

Csak az a kár, hogy nem lévén a gazdasági 
ism. iskolának külön épülete, az iskolában nem 
állíthatunk fel egy tenyésztő szobát. A tanítás 
menete a következő : 

A hernyó leírása és életfolyásának, beteg-
ségeinek ismertetése után, számon kérem az p 7 

összes növendékektől, kinek az udvarán és hány 
eperfa van ? Yan-e olyan helyiség, hol a her-
nyókat elhelyezhetik ? Ezután a tenyésztéshez 
a kedvet a következő beszélgetéssel igyekeztem 
fölkölteni : 

Ilonka ! Hány eperfa van az udvarotokban ? 
Felelet : Van hét nagy meg 3 kicsi. 

Boriska ! Hát nálatok hány van ? Felelet : 
A mi udvarunkban nincs, de a nagyapám 
udvarán 7 öreg eperfa áll. (így kérdezem ezt 
a növendékek nagyrészétől.) 

Kedves gyermekeim ! A mint látom, majd 
minden udvaron van eperfa, meg is ismertettem 
veletek azt a kis állatot, melynek az eperfa-
levél az egyedüli tápláléka. Tudjátok meg tehát, 
hogyha ezzel bőven ellátjuk, minden két órában 
pontosan etetjük, úgy ez a kis hernyó szép 
összeg pénzhez juttat bennünket a nélkül, hogy 
tartása pénzbe kerülne. Aratás előtt kevés 
háznál van már pénz. Ilyenkor édes atyátok 
már elköltötte azt a család élelmére és más 
szükséges dolgokra. Éppen ily időre fejlődik 
ki a selyemhernyó és juttat benneteket kere-
sethez. 

Ugy-e gyermekeim ti már tudjátok, hogy a 
nagyobb gyermekek kötelesége a szülőket a 
pénzkeresésben gyámolítani. Látjátok itt a 
módja, könnyen, szép szerével, 

(Tenyészszünk mindnyájan selyemhernyót, 
ültessünk eperfát.) 

A ki nem szorúlt a pénzre, tegye a takarék-
pénztárba, ki tudja mire lesz még jó ? vagy 
vegyen belőle egy raj méhet. Ez még jöve-
delmezőbb befektetés. 

Látjátok, a csúnya kis hernyók gubóimik 
árából még méhecskéket is szerezhettek és 
így őszre már méhetek is lesz, jövő eszten-
dőre pedig pénz is, méh is, méz is lesí, nem 
kell mindig a boltba szaladni, ha édesítő kell 
a kávéba, vagy a kis gyermek tejébe. 

Azontúl ha okosak vagytok, úgy a hernyó-
val és méhhel együtt fogtok dolgozni a ti 
javatokra és otthon nagyobb lesz a jólét, a 
takarékpénztárba pedig korona-korona után 
vándorol. 

Hogy ezt a szép sikert elérhessük, együtt 
vállvetve kell munkához fognunk; jelentked-
zetek tehát, ki akar e szép és hasznos mun-
kában részt venni ! Petét ingyen kapunk az 
orsz. selyemtenyésztési felügyelőségtől, Szeg-
zárdról. 

Ti pedig lányok, kiknek udvarán még 
nincs eperfa, kérdezzétek meg kedves szülé-
itektől, hány eperfát lehetne elhelyezni az 
udvarban, vagy a kertben és engedelmöket 
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kérjétek ki az eperfa (szederfa) ültetésére, 
hogy egy-két év múlva ti se maradjatok a 
többi mögött. Fákat is ingyen küldenek Szeg-
zárdról. 

Ha az ország összes ismétlő iskolái kar-
öltve fognak munkához látni, 10 év múlva 
szá/ezrekkel fog szaporodni a selyemgubókból 
nyert összeg és népünket ismét előbbre vittük 
egy lépéssel a jólét fel ;. 

Bár elérhetnők a selyemtenyésztési felügyelő-
ség által rég sürgetett és óhajtott kivánság 
teljesítését, hogy minden község adna birtok-
talan szegény népe számára egy bizonyos 
területet, melynek eperfáiról szabadon szed-
hetik a leveleket. Vagy rendelnék el, hogy az 
országutak mindenütt eperfával legyenek beül-
tetve, mint Bács-Bodrogmegyében. 

Nagyban előmozdítaná iigy a selyemtenyész-
tést, mint az összes ismeretek elsajátítását, ha 
az önálló gazdasági iskola minél előbb kapna 
mindenütt külön épületet, udvart és kertet. 
Egyszerre nagyot haladnánk, ott mindjárt 
lehetne ültetni eperfát és eperfa-iskolát. 

Bár minél előbb ellátnák iskoláinkat első-
sorban mindazzal, a mi a gyakorlati tanítás 
sikeréhez szükséges, mert az ismétlő iskola 
külön épület és udvar, konyhakert és baromfi-
udvar nélkül, munkaterem és berendezett 
műhely nélkül nem félig, de sehogy sem felel 
meg feladata sak, bármily lelkesek is tanítói 
és bár teljesen fel fogják is ezen intézmény 
sokoldalú hasznát. 

(Heves.) SteymiUler Mariska, 

A te l i én . 
(A tejtermelés szempontjából.) 

A tehenet nem igavonás czéljából, hanem 
főkép tejéért tartjuk. Hogy tehát lássuk is 
hasznát a maga idején, ideírjuk rövid fogla-
latját azon fontosabb tudnivalóknak, a melye-
ket róla a tejtermelés szempontjából meg kell 
jegyeznünk. 

I. Mélyili a jól tejelő tehén ? Az, a melynek 
feje a testéhez viszonyítva arányos, s melynél 
inkább kisebb, mint nagyobb a fej. A bika-
fejű tehén nem jó tejelő ; továbbá a melynek 
oldalai dongások és nem összelapulók. Ha a 
tehén bőre vékony : jó tejelőre vall ; ha vastag 
és kemény: rendesen rossz tejelő az állat. Jó 
tejelő az oly tehén, melynek a tőgye jó nagy 
és üres állapotban összelohadó, tejjel tele pedig 
minden irányban duzzadó és finom erezetű ; 
hátul pedig (a tőgytől a faroktőig) a „tej-
tükör" nagy és széles. 

Nem jó a húsos tőgy, a mely akár üres, 
akár tele van, mindig duzzadt. Nem jó tejelő 

a kicsi és szőrös tőgyű tehén; az ilyen kevés 
tejet ad. Nem jó tejelő a lelóggó, ú. n. „kecske-
tőgyű" tehén sem; az sem, a melyiknek egy-
két csecsbimbója megsiketült, t. i. nem jő 
rajta a tej. A mely tehénnek tőgyében csomók, 
keményedések vannak, az sem tenyésztésre, 
sem fejesre nem alkalmas. 

A bika is befolyással van a tehén jó teje-
lésére. Bebizonyított dolog, hogy a mely bika 
jó tejelő fajta anyától vagy családból való, az 
még a rossz tejelő tehén utódait is fokozatosan 
megjavítja. Az olyan bikának azonban, a mely-
nek bőre vastag és kemény, rendesen nem 
lesznek jól tejelő utódai sem. Tehát nem mind-
egy az, hogy akármelyik bikával üzessünk. Jó 
azt előre kitudni, hogy a bika is milyen tejelő 
anyától vagy családból való. Érdekében áll ezt 
megtudni minden gazdának, s lehetőleg a leg-
jobb bikát használni tehenészetében. 

II. A tejtermelés szempontjából fontos azt 
is tudni: mikor borjaztassunk? Nem mindegy 
az, hogy — akármikor. Például a tej télen 
drágább, mint nyáron. A tejtermelés télen tehát 
több hasznot hajt, főképp ha közel vagyunk a 
városokhoz. Ezt az előrelátó gazdának ki kell 
aknáznia. De a tej szövetkezetnek is erre s a 
kötelezettség idejére okvetetlen tekintettel kell 
lennie. Ez esetben az üzetést úgy kell intézni, 
hogy a tehenek október—november havában, 
esetleg deczember elején borjazzanak. Ha pedig 
más időre esnék a tejszállítási kötelezettség, 
az üzetést, illetve elletést a szükséghez képest 
kell és lehet is szabályozni. A magvai- fajta 
teheneknek azonban azok a borjúi a legjobbak, 
melyek január vagy februárban elletnek. Az e 
fajta teheneket tehát, ha a borjakra vagyunk 
tekintettel, április—májusban hágatjuk föl. 

III. Lényeges dolog az is hogyan fejjük a 
tehenet? Nem mindegy az, hogy akárhogyan 
huzzák-nyomják a tehén csecsét, mert nem 
adja le a tehén a tejet az utolsó cseppig s 
nem adja le főkép a zsirosát. A jó fejőember 
ritkaság. Megtörtént, hogy két fejő ugyanazon 
teheneket fejvén, az egyik jóval kevesebbet 
fejt ugyanazon tehénből, mint a másik. Tehát 
ez fontos dolog szintén. Sokan úgy tejnek, hogy 
a tehén jobb oldalához ülvén, kezökbe fogják 
először a két jobboldali, aztán a két túlsó 
csöcsbimbót. Ez nem helyes eljárás. Kereszt-
ben kell fejni. Vagyis markunkba fogjuk a 
jobb első és bal hátsó, utána a bal első és 
jobb hátsó csecsbinibót. Es nem fejjük ki az 
utolsó cseppig egyhuzamban, hanem felváltva : 
egy ideig az egyik kettőt, aztán a másik ket-
tőt. Ezzel a fejési móddal a tehén leadja tejét 
az utolsó cseppig. (Persze, fejni is kell tudni. 
Ezt pedig nem könyvből, hanem látásból es 
főleg gyakorlatból lehet elsajátítani.) A tudo 
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mánvosan képzett gazdák tapasztalata az, hogy 
a mely tehenet nem így fejnek, az a tehén 
mennyiségre nézve kevesebbet, minőségre nézve 
pedig rosszabb tejet ad. A tejnek egy része 
és éppen a java a tőgyben marad és ez a tehén 
korai elapadására vezet. Kinek-kinek hasznára 
lesz tehát, ha megjegyzi ezt a kis tapasztalati 
tudományt. 

IV. Fontos azt^ is tudni: melyik fejésű tej 
jobb, zsírosabb? Általában azt tartják, hogy a 
reggeli fejésű tej a jobb. Nem egészen így áll 
a dolog. A tej zsirosságára nem a reggel vagy 
este van befolyással, hanem a fejési időköz. 
Ha napjában kétszer fejünk, akkor a tej zsíro-
sabb. Ha háromszor fejünk, akkor valamivel több 
tejet kapunk ugyan, de soványabbat. A tej 
zsirosságára tehát befolyással van, hogy mek-
kora időköz van egyik fejéstől a másikig. Péld. 
fejünk este, utánna reggel ; aztán reggel, utána 
este. Estétől reggelig s utána reggeltől estig 
az időköz különböző. Ha csak két óránál is 
több az időkülönbség a két fejés között, már 
ez lényeges befolyással van a tej zsirosságára. 
És aztán a fejesnél a tej eleje sovány, közepe 
zsírosabb, az utolja legzsirosabb. Epp ezért 
kell a tőgyből a tejet az utolsó cseppig ki-
fejni ; de azért is, mert ha nem teljesen fejjük 
ki, a legjobb tejelő tehén is -— mint már 
említettük — lassankint elapad. 

Y. A tej mennyiségére és jóságára befolyás-
sal van a tehén kora. A tejtermelés szempont-
jából nyolez évesnél idősbb tehenet tartani nem 
czélszerű. (Nyugoti fajtákat értve.) Hat évi 
f'ejésig a tej évről-évre gyarapszik úgy mennyi-
ségre mint jóságra ; ezentúl mindig kevesbedik. 
A legeltetés ós mozgás fokozza a tej zsirossá-
gát. A nagy hideg és nagy meleg időjárásban 
kevesebb a tej zsírtartalma. Az igába fogás és 
mérsékelt dolgozás határozottan jó hatással 
van a tej zsirosságára. Mennyiségben valamit 
vesztünk ugyan, de ez a veszteség pótolva van 
a tej zsirosságában s az állat egészségében. 
Tehát a tejelő tehén bátran igába fogható, 
nem is kell szégyenleni azt, ha tehenekkel dol-
goztatunk. A világosság jó hatással van a tej 
mennyiségére és jóságára; tehát a sötét istálló 
káros a tejtermelésre, de az állat egészsé-
gére is. 

Mindezeket tudományosan képzett gazdák 
állítják, a kik kisérletezés, vizsgálódás és gya-
korlat útján jutottak mindezek tudására. J ó 
lesz e gyakorlati ismereteket a gazd. ismétlő 
iskola útján a nép között terjeszteni, különö-
sen most, mikor egyre-másra alakulnak a tej-
szövetkezetek, s a kisgazdák is belátják a tej-
gazdaság kultiválásának hasznát és fontosságát. 

(Zalaegerszeg.) • Nóvák Mihály. 

A hazánkban tenyészthető tynk-
ta} ták össze h a so n 1 í ? ása. 

(Gyakorlati tanítás a gazd. ismétlő iskola II. leány-
osztályában.) 

Tanító : (Felmutatva a magyar paraszt tyúk 
képét.) Milyen fajta tyúkot ábrázol ez a kép ? 

Gyermek: A magyar paraszt tyúk képét. 
T.: Mondd el azon előnyös tulajdonságait a 

magyar paraszt tyúknak, melyek a mellett 
tanúskodnak, hogy tenyésztése nálunk haszon-
nal jár. 

Gy. : A magyar paraszt tyúk husa Ízletes, 
csontja apró, jól kotlik, csirkéit jól neveli, 
szeret legelni, kevéssel beéri. 

T.: Mondd el te másik, melyek a hátrányai? 
Gy.: A magyar paraszt tyúk hátrányai, hogy 

teste kicsi, vannak köztük olyanok, melyek 
nem fehérbőrűek és csak közepes tojó ; éven-
kint 80—Í00 tojást tojik. 

T.: A magyar fajta paraszt tyúkon kivül 
még milyen fajtákról tanultunk? 

Gy.: A kopasznyakú, plimut-, langshan- és 
bráma-tyukokról. 

T.: Minthogy a magyar fajta tyúk után 
mindjárt a kopasznyakúról tanultunk, mondd 
el röviden ennek a tyúknak a tulajdonságait. 

Gy.: Előnyös tulajdonsága, hogy sokat, éven-
kint 120—130-at tojik, nem kényes termé-
szetű, csirkéit jól neveli, de csupasz nyaka 
formátlanná teszi és csontozata sem annyira 
finom, mint a magyar paraszt tyúké. 

T.: Mondd el N! mit tanultunk a plimut-
tyukról ? 

Gy.: A plimut-tyuk teste nagy, vastag cson-
tozató, lábai sárgák, tollazata kender magos, 
évente 120—130-at tojik, de nagyon jól kell 
tartani, ha azt akarjuk, hogy jó legyen. 

T.: Nagy teste és azon jó tulajdonsága, 
hogy évenkint 120—130-at tojik, előnyére 
válik, viszont azon tulajdonsága, hogy szeret 
jól élni, vájjon előnyére válik-e a gazdasszony-
nak, haszna van-e belőle, ha azt a búzát vagy 
kukoriczát, melyet a piaezon jó pénzért elad-
hatna, plimut-tyúkjaival eteti föl? 

Gy.: Az a tulajdonsága a plimut-tyuknak, 
hogy sokszor kell zsákból etetni, nem válik 
előnyére, mert tartása sokba kerül. 

T.: Mondd el te N! mit tanultunk a langshá-
nokról ? 

Gy.: A langshánoknak igen előnyös tulaj-
donságuk, hogy legelészni nagyon szeretnek, 
csak télen szorulnak reá a zsákból való etetésre, 
testük nagy, évenkint 120—130-at tojnak; 
hátrányukra szolgál, hogy fekete szinü tolla-
zatúk van, a fekete szinü tyúkot pedig a 
gazdasszonyok nem szeretik. 
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T.: De mit tanultunk? A langshánoknak 
azért, hogy tollazatúk fekete, megkoppasztva 
milyen szinű bőrük van ? 

(hj.: A langshánok megkoppasztva hófehér 
bőrűek, a mi pedig piaczon nagyon becses. 

T. : Milyen fajta tyúkról tanultunk még ? 
(hj.: A bráma-tyukról. (Brahma.) 
T.': Mit tanultunk a bráma-tyukról? 
Gy.: A bráma-tyukfajta előnye, hogy ez is 

nagytestű és évenkint 140—150-et tojik. Hát-
ránya, hogy nehézkes járású, lomha, ügyetlen 
mozdulatai vannak, csirkéit gyakran agyon-
tapossa, agyagos földön tenyészteni nem aján-
latos, mivel esős időjárás alkalmával a föld 
lábára rátapad, mi mozgásában még inkább 
gátolja. 

T.: Figyeljetek ide! Most már ismerjük a 
tyukfajták előnyös és hátrányos tulajdonságait, 
mely tulajdonságokat azért kellett megismer-
nünk, hogy ha tyuktenyésztést akarunk a gaz-
daságban létesíteni, — a mi minden szorgal-
mas gazdasszonynak kötelessége — meg tudjuk 
választani a nekünk való fajtát, mert hát kü-
lönbséget kell tenni a fajták között és ezt 
csak úgy tudjuk megtenni, ha ismerjük min-
den fajta testalakulását, jó és rossz tulajdon-
ságait. Másfajta tyúkot kell tenyészteni a 
tanyán vagy tágas udvaron, hol szabadon le-
gelhet és kapargálhat, mint a szűkre szabott 
baromfiudvaron. Más fajtát kell tenyésztenie 
azon gazdasszonynak, ki jól berendezett, télen 
is meleg tyúkóllal rendelkezik, mint annak, 
kinek tyúkjai a félszer alatt kénytelenek töl-
teni a téli hideg éjszakákat. Yégül más fajtát 
tarthat az a gazdasszony, kinek bőven terem 
szemes elesége, mint a ki a háztartásból ki-
került konyhahulladékkal, innen-onnan össze-
szedegetett zöldségfélékkel kénytelen etetni 
tyúkjait. Mert a piaczon vásárolt eleséggel 
tartott baromfi, mint igen sokszor hallottátok 
már asszonyoktól is, megeszi maga-magát, a mi 
annyit jelent, hogy az általa elfogyasztott ele-
ség árán a piaczon megvásárolhatjuk a baromfit 
akkor, a mikor szükségünk van reá. 

T.: Mondd meg te .V., miért kell ismernünk 
a tyukfajták jó és rossz tulajdonságait és milyen 
körülményekre kell tekintettel lennünk a tyuk-
fajták kiválasztásánál ? 

(T. több lánykától kikérdezi az előadottakat.) 
T.: Ide figyeljetek! Vegyük sorra a körül-

ményeket. Az a gazdasszony, a ki tyúkjai ré-
szére jól berendezett tyúkóllal nem rendelkezik, 
ne igyekezzék mindjárt a kényesebb természetű 
külföldi fajtákkal kitűnni, hanem maradjon meg 
a magyar paraszttyuk tenyésztésénél, mert ezek 
hozzá lévén szokva a mi éghajlati viszonyaink-
hoz, inkább kibírják a zorcl időjárást is ; lege-
lészni szeretnek és ha a gazdasszony a csirkék 

közül kiválasztja a nagyobb testűeket, szebb 
színűeket, a jó tojó tyúk tojásaira ültet, a 
tojásból és csirkéből kapott pénzt megtakarítja, 
egy pár év múlva azzal lepheti meg férjét, 
hogy van már neki annyi megtakarított pénze, 
a melyből a ló- vagy tehén-istálló mellé épít-
hetnek egy olyan baromfi-ólat, mely az' istálló 
oldalán készített lyukon át télen is meleget 
kaphat az istállóból. Akkor aztán szívesen bele-
egyezik a férje is, hogy a nagyobb testű, bő-
vebben tojó, fehér bőrű langshánokat állítsák 
be a magyar paraszttyuk helyett, a melyek 
legelészni épp úgy szeretnek, mint a paraszt-
tyuk, télen pedig nem kell őket a nagy hideg-
től félteni, mert a megtakarított pénzből télire 
már meleg tyukólat építhetnek. 

T. : Mondd meg te, milyen tyukfajta való 
olyan helyre, hol rendes, télen is melegen tart-
ható baromfi-óllal rendelkezik a gazdasszony? 

T. : Mondd meg te másik, milyen fajtára vál-
toztathatja a gazdasszony tenyészetét, ha istálló 
mellé épített tyukóla van ? 

Gy. : (Elmondja.) 
T. : Előbb elmondtam, milyen helyre való a 

magyar paraszttyuk és a langshan. Tanultunk 
még a kopasz nyak úról is, ennek is vannak jó 
tulajdonságai, kevéssel igényesebb a magyar-
fajta paraszttyuknál, de a gazdasszonyok csúnya 
kelletlen külseje miatt idegenkednek tőle. Olyan 
helyen azonban, hol főleg a tojást lehet jól 
értékesíteni és nincs módja a gazdasszonynak 
más, igényesebb tyúk tenyésztésére, ott aján-
lani lehet a kopasznyakut is. A plimut tyúk, 
mivel legelészni nem nagyon szeret, csak olyan 
helyre való, hol a gazdasszonynak bőven van 
szemes elesége és azt a gyorsan fejlődő plimut 
tyúkok által akarja értékesíteni. 

A bráma tyúkot olyan helyen czélszerü 
tenyészteni, hol a tyuktenyésztes czéljaira jól 
berendezett ólak, költető helyiségek vannak, a 
hol állandó felügyelet alatt lehetnek s a hol 
a talaj homokos. 

T. : Hol czélszerü a kopasznyakú, a bráma 
és plimut tyúk tenyésztése ? Mondd el te N., 
te N. stb. 

T. : Az elmondottakból láthatjuk, hogy a 
közönséges gazdálkodásnál addig, míg a gazd-O O O ' O O 
asszony kellő berendezés hiányával van, tenyész-
szen kiválasztás folytán szép tollazatúvá, jól 
tojóvá és csirkéit jól nevelővé alakított magyar-
fajta paraszttyukot, ha pedig viszonyai meg-
engedik, hogy nagyobb testű, bővebben tojó és 
fehér bőrű tyúkot tenyészszen, fordítsa át te-
nyészetét a langshánokra. 

Felemlítem még, hogy ha az elsorolt tyuk-
fajták egyike sem felelne meg a követelmények-
nek, keresztezés által állíthatunk elő olyan új 
fajtát, mely a párosított két különböző fajtának 
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a jó tulajdonságait egyesíti magában. így lehet 
a magyar paraszttyukot langshánnal, plimuttal 
vagy brámával keresztezni, miáltal egy oly 
fajtát állíthatunk elő, mely nem kényes, lege-
lészni szeret, sokat és nagyokat tojik s husa 
ízletes lesz. 

T. : Milyen fajta tyúkokat tenyészszünk a mi 
viszonyaink között ? Mit értünk keresztezés alatt ? 

Gy. : (Elmondja.) 
T.(Mégegyszer összefoglalja az elmondot-

takat és újból kikérdezi.) 
(Mezőtúr.) Nayy Kálmán. 

A terméketlen gyümölcsfák 
metszése. 

A metszéssel nemcsak idomítjuk, hanem, lia 
szükséges, mintegy serkentjük a termékeny-
ségre a gyümölcsfákat. 

Erre ugyan nem egy olvasóm azt fogja mon-
dani: én az ellenkezőről vagyok meggyőződve, 
arról, hogy éppen a nyirbálás alatt levő fák 
nem gyümölcsöznek. Az illetők nem is állítanak 
valótlanságot ; csakhogy a metszéssel is úgy 
vagvunk, mint az orvossággal, mely helytelenül 
alkalmazva méreggé válhatik. 

A ki rendszerint tavaszkor, minden megfon-
tolás nélkül neki áll gyümölcsfáinak és azokat, 
akárcsak a birkát, megnyirbálja, hogy teljes 
gömbölyű alakjuk legyen, annak kezében a kés, 
olló nem gyógyító eszköz, hanem ölőszerszám, 
mert fáit vele nemhogy kigyógyítaná a termé-
ketlenségből, hanem inkább gyöngíti termé-
kenységi ösztönüket. 

De mielőtt arról a metszésről szólnék, a 
melylyel gyümölcsfáinkat termékenynyé igyek-
szünk nevelni, két körülményről meg kell 
emlékeznem, a melyeket szem elől tévesztenünk 
nem szabad, hogy a metszéssel elérhessük azt 
a czélt, a melyért azt alkalmaztuk. 

A gyümölcsfáknál is meg van az a kor, a 
mikor még nem és a mikor már rem terem-
hetnek ; az első a lej etlenség, a kiskorúság 
időszaka, a másik pedig a végelgyengülésé. 

Az a kor, a melyben a gyümölcsfák ter-
mőkké váhiak, egyik fánál előbb, másiknál utóbb 
következik be. Olykor 1U—15 évig kell vár-
nunk, míg az első termésben gyönyörködhetünk. 
Ilynemű terméketlenség ellen csak egy orvosság 
van és az biztos : ha ugyanis türelemmel várjuk 
be az első termést. Ebben az esetben különö-
sen ne nyúljunk az úgvnevezett „termékeny-
ségre kényszerítő" műtétekhez, mint a gyűrü-
zéshez, a gyökércsónkításhoz, az érvágáshoz, 
mert a czél elérése nélkül a fa épségét tesz-
szük koczkára. Ebben a korban a metszéssel 
a fát csak idomítjuk, hogy a koronának helyes 
alakja legyen, hogy a napsugarak azt nemcsak 

kívül, hanem belül is érhessék, a rügyeket 
fejleszthessék, a miben a ttrmékenység egyik 
alapfeltétele rejlik. 

Nincs foganatja a termékenységre ható met-
szésnek akkor sem, mikor a gyümölcsfák vég-
képen elgyengülnek, erejükből kimerülnek. 
Hiába alkalmazzuk az ilyen fái nál a megifjí-
tást ; ha a fának a visszapótlásra ni.ics ereje, 
eredménytelenül csonkítjuk meg. 

Mikor a fa már kellőleg kifejlődött és gyü-
mölcs helyett csak fát nevel, akkor van helye 
annak a metszésnek, a melylyel a fát gyümöl-
csözővé akarjuk tenni. Az ilyen, különben erőtől 
duzzadó fáknál a rohamos nedvkeringés lassí-
tására kell hatnunk, hogy a fát a virágrügyek 
fejlesztésére kényszerítsük. A trágyázás teljes 
beszüntetése mellett erre többféle mód van, 
de a legtermészetesebb, a legjobb a tavaszi és 
a nyári metszés; különösen az utóbbival nagy 
sikert érhetünk el. 

A buja növésű, de terméketlen fákat tavasz-
kor minél későbben, majdnem közvetlenül a 
rügyfakadás előtt szabad csak megmetszenünk. 
Miután a hosszú visszametszés erős, a rövid 
gyenge hajtást eredményez, az ágaknak csak a 
legvégét szedjük le, minek következtében a 
vezérbimbó hiányában a fárahajt ás késleltetve 
van és a nedv megoszlik a meghagyott rügyek 
között, melyeket lassúbb keringésével gyümölcs-
bimbókká nevel. A metszés alá csak a vezér-
ágakat fogjuk e's nem a rövidebb old.dliajtuso-
kat, melyek a gyümölcsrügyeknek mintegy 
tárházai, mert a metszéssel a rügyeket fahaj-
tásra ösztönözzük. A rövid oldalhajtásokat csak 
akkor szabad kés alá venni, lia igen sok gyü-
mölcsre van kilátás, vagy egyáltalában akkor, 
mikor a bőtermések következtében a fát a 
kimerüléstől féltjük. Ebben az esetben nemcsak 
hogy szükséges a fát erős visszametszéssel ú j 
hajtások növesztésére serkenteni, hanem az 
elveszett erőt a trágyázással is kell pótolni. 

Még nagrvobb hatása van a gvümölcsrügvek 
képzésére a nyári metszésnek, vagyis a csip-
kedésnek, melynek alávethetünk minden hajtást 
akkor, a mikor a hajtás felső része még lágy, 
kórós, az al-ó része pedig már fásodó; mert 
ha korábban csipkedünk, elpusztul a hajtás, 
ellenkező esetben meg nincs az az eredménye, 
a mi a czélja, hogy ugyanis a növést néhány 
napra beállítsa. A visszacsipéssel csak a hajtás 
legfelsőbb részét, három levélen alól, szedjük 
le, mert erősebb csipp entés még nagyobb 
faképzést eredményez a gyümölcsfejlés rovására. 

Miután úgy a tavaszi, mint a nyári metszés 
a bő nedváramlat megakasztása által liât a 
termékenységre, még azokról a műtétekről is 
teszek említést, a melyek ugyan szorosan nem 
tartoznak a metszés fogalma alá, de szintén a 
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gyümölcs-fejlesztés javára szolgálnak. Ezek 
egyike abból áll, hogy az évi hajtásukat — a 
terméketlenség fokához képest — mind vagy 
részben hosszúságúk egyharmadára, vagy felére 
úgy tizedeljük meg, hogy a letört darabok a 
hajtásokon lógva maradjanak, s ezeket csak 
tavaszkor inetszük le. A megtizedelésre az az 
időszak alkalmas, a mikor már nem kell attól 
tartanunk, hogy a törés alatti rügyek kihajtanak, 
de a fa nedvét az alsó rügyeknek gyüir.ölcs-
rügvekké való fejlesztésére még fordíthatja. Ez 
az időszak nálunk rendesen augusztusra esik. 

Egészen ártatlan eljárás a tápbőségből eredő 
terméketlenség orvoslására, ha a fának fölfelé 
törő hajtásait ivalakban lehajtjuk, mi által a 
nedvkeringést meglassítjuk. 

A terméketlenség gyógyítására használják 
még a gyürüzést, az érvágást, a gyökérszakítást 
és a drótgyürüket. 

A gyűrüzésnek régente csodaerőt tulajdoní-
tottak, azért „varázsgyűrünek" nevezték el. 
A gyűrüzés abból áll, hogy az ágakat a tövön 
gyűrű alakjában bevágjuk. A gyűrű a legvas-
tagabb ágon sem legyen másfél czenti méternél 
szélesebb és a bemetszés csak a háncsig hatoljon; 
mert ha a kéreggel a háncsot is kimetszük, 
teljesen megakadályozzuk a nedvnek a gyürü 
fölölti részbe való áramlását, s ennek akkor 
táplálék hiányában el kell pusztulnia. A törzset 
sohasem gyűrűzzük meg és az ágakat sem 
mind egyszerre. A csontárosokon a gyűrűzéssel 
ne kísérletezzünk, mert legtöbbnyire mézga-
folyásba esnek és elpusztulnak. A gyűrűzéssel 
okozott sebet viaszkkal betapasztjuk. 

A csontárosokon (a kemény-magvuakon) a 
gyűrüzés helyett a drótkötést alkalmazzuk úgy, 
hogy különösen a függélyes irányban növő 
meddő-ágakat közel tövükhöz erős dróttal két-, 
háromszori csavarással olyan szorosan kötjük 
meg, hogy a drót a kéregbe hatoljon. A gyümölcs-
kötés után a gyűrűket leveszszük. 

Az érvágáshoz biztosabban nyúlhatunk, mint 
a gyűrüzésliez. A fán úgy vágunk ertt, hogy 
törzsét és vastagabb ágait hosszában éles késsel 
a háncs közepéig belmsogatjuk. Hogy a kés 
mélyebben be ne fusson, a pengét szabályozzuk 
ujjunkkal. A kemény-magvuakon ne vágjunk 
eret és lágy-magvuaknak csak északi oldalán. 

A gyökércsonkit,ás a legveszedelmesebb műtét, 
a melylyel a fát termékenységre indítani akarjuk. 
Módja az, hogy kibontván a tövet, az erősebb 
gyökereket a törzstől egy méternyi távolságban 
levágjuk. 

A gyökércsonkítás ideje a tél, a gyűrüzésé, 
érvágásé a nedvkeringés megindulása előtti idő. 

Végre a terméketlenség azon neméről szólok, 
mely a rénségi erőtlenségből származik. Ennek 
orvoslása szintén a metszés, vagyis a megifjítás, 

de csak addig, míg a fa a trágyázás segítsé-
gével olyan erőben van, hogy képes új koronát 
nevelni. A megifjítás ideje a korai ta "asz, míg 
a nedv meg nem indul, a mikor a fa összes 
ágait megcsonkítjuk. De, hogy a fa esetleg 
nedvében meg ne fuladjon, czélszerübb a meg-
ifjítást három évre fölosztani ; az első évben a 
korona alját, a másodikban közepét, a harmadik-
ban a tetejét csonkítjuk meg. Az ágakat haj-
lásúknál, a víz-, vagy kisebb oldalhajtások 
mellett lemets?,ük. A megifjítás következtében 
előtört hajtásokat úgy kell metszeni, hogy 
necsak helyes koronát neveljünk, hanem a fát 
a gyümölcsözésre is indítsuk. A szükségtelen 
hajtásokat eltávolítjuk, a többieket pedig erősebb 
és korai, vagy pedig gyengébb és késői met-
széssel, csipkedéssel, meghajlítással, — a mint 
ez szükségesnek mutatkozik, — fára vagy 
termésre neveljük. 

A metszés, mi at czikkem elején érintettem, 
orvosság és méreg is lehet egyaránt. Helyes 
metszéssel a meddő fákat termésre, a gyengéket 
a korona gyarapítására ösztönözhetjük, ellenben 
a helytelen metszéssel megakasztjuk a gyümöl-
csözést és a fa épségében is kárt teszünk. 

(Sárosfa.) Zátlor Gyula. 

Milyen kaptárral méliészkedjünk ? 
A „Gazd. Ism. Iskola" f. évi 6-ik számában 

közzétett czikkem megjelenése óta a néptanítók 
sorából annyian kerestek meg e tárgyra vonat-
kozó kérdéseikkel, hogy azokra e helyen, össze-
foglaltan teszem meg feleletemet. 

Általános viszonyainkat tekintve, én a Dzier-
zon-rendszerű „Országos egyesületi kaptái t" 
tartom úgy a tanítóság, mint a nép számára 
a legalkalmasabbnak. Az ország egy vagy más 
vidékén talán lehet más rendszerű és méretű 
kaptár alkalmasabb, de mivel ezen rendszer 
és méretek hosszú kísérletezés után lettek a 
legjobbakként megállapítva, általánosságban 
ez idő szerint ez ajánlható. Ebből is a három-
osztályú, vagyis három család befogadására 
alkalmasat tartom a legczélravezetőbbnek már 
csak azért is, mert — benne a családok egy-
mást melegítve — leginkább hőtartó; a röp-
lyukakat is legjobban el lehet helyezni rajta. 
Áz a kérdés, hogy a nép maga el tudja-e ezt 
készíteni ? Jó vezetés mellett el. Vagy, hogy 
könnyebb legyen, készíttessünk ugyan ily rend-
szerű és méretű egyes kaptárt egy család be-
fogadására ; de ezekből is a felállításnál hármat 
tétessünk közvetlenül egymás mellé, hogy a 
hőtartóság fokoztassék. 

Ezen kaptár készítési módja és méhészeti 
eszközök ügyes rajzokkal illusztrálva, valamint 
kezelése s maga a méh és betegségei, havi 
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teendők, mézelő növények s általában a mé-
hészkedésre való minden utasítás röviden, de 
hasznaveketően le van írva Grand Miklós 
„A méhészetről" cz. könyvében, melyet a m. 
kir. Földmívelésiigyi Ministerium ad ki, honnan 
ingyen megszerezhető. 

A nevezett kaptár készítésénél is legnehezebb 
a keretlécz előállítása. Ezeket vagy nem tudja 
a nép lefűrészelni, vagy — mivel ebből sok 
kell hamar beleun. Ezen úgy segíthet a 
tanító, hogy körfürészszel vágat nagy mennyi-
séget. Ma már alig van község, a hol ne volna 
gőz, vagy motoros erőre berendezett gép vagy 
malom. Kérje meg a tanító a tulajdonost, hogy 
valamelyik tengely végére felcsatolhasson egy 
kis hajtószíjat, melylyel egy kisebbszerü kör-
fűrészt hajtathasson. Ilyen körfűrésze esetleg a 
tulajdonosnak is lehet. De különben is e fürész 
nem oly drága. Ezt erősítse egy kis fűrész-
asztalka közepére, melynek lapja 1 m. hosszú 
legyen s erre a körfűrész bal oldallapjától 7 cm. 
távolságra, a fürész lapjával párhuzamban 
szögezzen le egy egyenesre gyalult léczet. A 
deszkát e mellett csúsztatva, kevés erővel, pon-
tosan és rendkívül gyorsan haladhat munkájá-
ban. Ezen fürészeléshez teljesen csomómentes 
2"5 cm. vastag deszkát használjunk. Mindkét 
lapját gyaluljuk meg s 90 cm. hosszú dara-
bokra fürészeljük el, mert ily hosszú elég 
1 keret készítéséhez. A léczecskék lapjait is 
meggyaluljuk s így a 7 cm. vastagság 5 cm.-re 
apad. Ezeket aztán a keretlécz szabdoló ládában, 
a szükséges hosszúságokra bárki elszabdalja. 

Népünk nagy része ma is fonott kasokkal 
méhészkedik. Ne iparkodjunk ezen r.endszert 
egyszerre a*. kárhozatra dobni, mert ezzel csak 
bizalmatlanságot teremtünk. E helyett a meg-
szokott rendszer tökéletesítéset szorgalmazzuk. 
Készíttessünk 8—10 félkeret befogadására al-
kalmas ládikát, melynek felső részén ökölnyi 
nyilast s elülről röplyukat hagyjunk. Abban az 
időben, mikor a fonott kast a méhek fenékig 
beépítették s mézzel telirakták, ezen kis ládi-
kát, kerettel teli, mintegy pótlékot tegyük a 
kas alá s a kas röplyukát elzárva, kényszeríts ük 
a családot a pótlékon keresztül való közleke-
désre. Ha van fiasításos keretünk, jó lesz egyet 
a pótlékba tenni, mert így a méhek hamarabb 
megkezdik az ottani munkát. A pótlék mézes 
kereteit könnyen elvehetjük s ezért a családot 
sem kell lefojtanunk, sőt az — mondhatni — 
erős állapotban megmarad. így mézet is nye-
rünk s méhállományunk sem fogy. 

A pótlékot tehetjük a kas tetejére is, levág-
ván annak tetejét; de persze, ekkor a pótlék 
alsó részén hagyjuk a nyílást s ezt elzárjuk 
Hanemann-rácscsal, hogy az anya, oda föl ne 
mehessen. Ősszel aztán a pótlékot eltávolítjuk. 

Ily rendszerrel a rajzást is akadályozhatjuk. 
Ezen rendszer a szalmakas és a kaptár között 

átmenetet képez s így lassan meggyőződik az 
illető, a keretes rendszer praktikus voltáról 
és magától is rátér annak kultiválására. Termé-
szetesen a tanító folyton segítségére legyen. 

Még egyet a t. kartársak figyelmébe ! A 
„Magyar Országos Méhészeti Egyesület" Buda-
pesten (VII. k. Damjanich-utcza 34.) ma már 
oly szép reális és szellemi előnyöket nyújt, 
hogy egyenesen anyagi haszonnal jár tagjának 
lenni. Évi tagsági díj 4 kor. Ezzel szemben 
a tag kapja a havonkint megjelenő „Magyar 
Méh" cz. szakközlönyt és az összes kaptárakat 
méhészeti eszközöket és szükségleti tárgyakat 
s beszerzési áron, minden haszon nélkül, csupán 
közvetítésként ; pld. 1 drb. Orsz. Egyesületi 
hármas kaptárt 3 méhcsalád befogadására, 
bélelt kettős fallal, 90 kerettel stb. teljesen 
fölszerelve 13 koronáért; 100 drb. félkeretnek 
való, minden oldalán gyalult keretlécz 3*30 
koronáért. Saját, jól fölfogott érdekükben lép-
jenek be a t. méhész kartársak ezen egyesü-
letbe és iparkodjanak erre másokat is meg-
nyerni. 

(Mező-Záh.) Kovács Gy ula. 

Burgoiiyaültetés kettős fészekben. 
A burgonyaültetés legáltalánosabb módja az 

úgynevezett fészekbe való ültetés. Az eljárás a 
következő: A munkás 50—60 cm. távolságra 
kapával fészkeket vág s e fészkekbe aztán a 
gumó nagysága szerint 1—2 darabot vetnek. 
A fészek homorú voltánál fogva a gumók a 
nehézkedési törvény alapján a fészek közepén 
foglalnak helyet. 

Ha most tekintetbe veszszlik, hogy egy-egy 
gumón '8—10 sőt több rügy is van, mely 
rügyekből aztán felfelé szárak, lefelé pedig 
gyökerek nőnek, azt tapasztaljuk, hogy a bok-
rokban a szárak igen sűrűen állanak egymás 
mellett, minek következtében a levegő és nap-
fény munkája gátolva lesz, a miért is a szárak 
fejletlenek, vékonyak maradnak. Azt pedig 
tapasztalhatta mindenki, hogy teljesen kifejlett 
— öreg gumókat csak vastag, erős szár alatt 
találunk. Ugy vagyunk a gyökérzettel is. Az 
egymás mellé került gumókból fejlődő gyöke-
rek szintén gyöngítik egymást. Ugyanis a 
gumók egy helyre esvén, csak nagyon szük 
körben érvényesíthetik munkájokat, minek 
következtében a talaj eme pontját nagyon is 
kizsákmányolják, de a tér szűke miatt még 
sem találhatják meg a nekik szükséges táp-
anyagot, minek azután igen gyakran gyönge 
termelés lehet az eredménye. 
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E bajon kettős vagy dupla fészkek készíté-
sével segíthetünk. Az eljárás itt ugyan az, 
mint az egyes, vagy egyszerű fészekbe való 
ültetésnél. A különbség csak abban áll, hogy 
a fészkeket szélesebbre vágjuk és a rendesnél 
valamivel nagyobb távolságra csináljuk. Továbbá 
a gumók ültetésénél arra vigyázunk, hogy 
azok ne egymás mellé, hanem a fészek két 
sarkába kerüljenek, mintegy 15—20 cm. távol-
ságra egymástól. 

Ezen eljárásnak előnye az, hogy a gumók 
távolabb esvén egymástól, úgy a szárnak, mint 
a gyökérzetnek is nagyobb lesz az elhelyez-
kedési térsége. Jobban megközelítheti a nap-
fény és a ievegő s a gyökérzet is szélesebb 
körben keresheti a szükséges tápanyagot s így 
nagyon természetes, hogy a gumók jobban is 
fejlődnek. Azonkívül a bokrok távolabb esvén 
egymástól, sokkal könnyebb és tökéletesebb 
a munka, kivált a töltögetésnél, de szaporább 
a munka a burgonya fölszedésénél is. Szóval : 
egy és ugyanannyi munkával egy csenevéz 
burgonyabokor helyett két jól kifejlődött 
bokrot nyerünk. 

Én már 5 év óta folytatom az egyszerű 
eljárást s így saját meggyőzedésemből mond-
hatom, hogy bevált. Ajánlom is mindazoknak, 
kik egy és ugyanazon körülmények közt 
nagyobb burgonya hozamot akarnak elérni. 

(Bodrog.) Árvái Ignácz. 

Gazdasági Tanácsadó. 
0. Li Sátoristye, p. Mohács. A mezőgazda-

ságról és mezőrendőrségről szóló 1894-ik XII. 
t.-cz. végrehajtásáról szóló ministeri rendele-
tek, magyarázatokkal ellátva, valamint a „ Magyar 
mezőgazdasági közigazgatás" cz. könyvek lel-
készeknek tanítóknak és jegyzőknek 1—1 (egy-
egy) koronának a m. kir. földniív. ministerium 
czímére utalványon leendő beküldése ellenében 
megküldetnek. A mennyiben a földmív.min. ezen 
kiadványai elfogynának, azok még Nágel Ottó 
bizományos könyvkereskedőnél (Bpest, VIII., 
Múzeum-körút 2. sz.) szerezhetők be. — Tli. 
Zs. Almaszeghuta. Legczélszerübb volna, ha a 
feltört legelőt az első évben egyáltalában nem 
trágyázná meg műtrágyával, ha istállótrágyá-
val nem rendelkezik. Az a terület, a mely 
eddig legelő volt, talán évtizedekig, eléggé ki 
van pihenve, hogy legalább — a körülmények-
nek megfelelő — közepes termést szolgáltasson. 
Földjéről csak annyit ír, hogy az „erősen 
kövecses" és „sárga agyagú". De nem írja azt, 
mily mély a feltalaj, milyen minőségű az al-
talaj, milyen fekvésű a föld, milyenek a köz-
lekedési viszonyok (útak) ott fönn a hegység-

ben ? Ezeket mind tudni kellene, valamint tudni 
kellene azt is, hogy circa mily arányban „erő-
sen kövecses" az a „sárga agyagií" föld. Véle-
ményünk szerint, ha már zabbal akarja minden-
áron az első évben bevetni a kérdéses terü-
letet, míveltesse meg jól a földet, vesse bele 
aránylag elég sűrűn a zabot s ha az kikelt s 
már kissé megerősödött, úgy alkalmazzon fej-
trágyázást chilisalétrommal, a melyet szélcsen-
des időben kézzel kell elszórnia a vetés fölé 
és pedig kat. holdanként legfeljebb 60 klgr. 
számítva. Ha a földje már jó mívelésben ré-
szesült, vagyis, ha már többször megszántatott, 
megfogasoltatott és liengereztetett, a mi egy 
évi termelés után már bekövetkezik, akkor 
ajánlható volna valamely kapás növény, pl. 
burgonya termelése. Addigra (jövő év) már 
istállótrágyáról is gondoskodhatik. A termés 
eredményét, a követett mívelé-i módokat stb. 
tudassa velünk annak idején, jelen számra való 
hivatkozás kapcsán s mi akkor is majd igen 
szívesen szolgálunk fölvilágosítással és tanács-

o o 
csal. Ne feledkezzék meg a tarló buktatásáról 
s alkalmazzon lehetőleg két őszi szántást a 
folyó évben. — A chilisalétromra vonatkozólag 
még megjegyzendő, hogy az mindig garanczia 
mellett vásárlandó, kikötvén, hogy az legalább 
15'5°/o nitrogént tartalmazzon. — A kereske-
désben előforduló chilisalétrom nagyobb kris-
tályokban vagy csomókban fordul elő s ily 
állapotban kiszórásra alkalmatlan. Hatása ugyanis 
akkor a legnagyobb, ha poralakban szóra-
tik el, miért is a salétromot meg kell őrletni, 
illetve szétzúzni vagy mozsárban széttörni. 
Vásárlás után lehetőleg azonnal szórja ki, ha 
pedig raktároznia kellene, úgy száraz, szel-
lős helyet válaszszon számára, mert különben 
igen sok nedvességet szív magába s szét-
folyik. — (x. A. Zboró. 1. A még életképes fák 
kerületét circa a korona csurgásaig, őszszel 
ássa jó mélyen föl és trágyázza meg jól 
megérett közönséges istállótrágyával. Tavaszszal 
tisztítsa meg a fák törzsét és ágait a mohától 
és okszerűen messe meg fáit. Az elkorhadt és 
túlöreg (elvénhedt) fákat dobja ki s ültessen 
azok helyébe csemetéket, a melyeket a föld-
mívelésügyi ministeriumtól kedvezményes árban 
kaphat meg. 2. Szakkönyvet ingyen kaphat, 
ha akár egyszerű levelezőlapon fordul kérel-
mével a földmív. ministeriumlioz. 3. Méhészeti 
tárgyakat szintén ingyen kaphat a földmív. 
ministeriumtól, de külön folyamodvány terjesz-
tendő fel 1 koronás bélyeggel ellátva. 4. Ser-
téseket hizlalni őszszel szokás. Fajtának igen 
jó a magyar, göndörszőrü mangalicza, a mely 
kevésbbé kényes, mint az angol fajta. Hizlaló 
anyagul moslék, burgonya, árpa és kukoricza 

I használandó, kivált a hizlalás befejezéséhez 
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közel eső időben ne mulaszsza el a kukorícza-
etetést. 5. A vén sertés soha sem hízik meg 
oly jól, mint a fiatal. Legjobban meghíznak a 
kimiskárolt (kiherélt) állatok, mert ezeket 
hízásukban a nemi ingerek nem gátolják. 
6. A műtrágya használatát nem ajánlom. Leg-
jobb és legtöbb sikert érhetne el komposztiro-
zott majorsági (baromfi) trágyával, ennek 
hiányában alkalmazzon jól megérett szarvas-
marhatrágyát keverve circa 7* részben lótrá-
gyával. Ha van olcsó juhtrágya, az is kitűnő 
szolgálatokat tenne. 7. Földjeit augusztus végén 
vagy szeptember elején szántsa (avagy ássa) 
meg sekélyen, őszszel lehetőleg még két ízben 
mélyen. Tavaszszal, vetés előtt a kertben újra 
szánt-hat, mezőn csak boronáltatni, illetve 
extirpátort vagy grubbert járatni. A trágyázás 
őszszel alkalmazandó. 8. Ha egyik-másik kér-
désére kimerítőbb választ óhajt nyerni, azt 
szívesen megadjuk, de akkor legyen a kérdés 
világosan, érthetően feladva. — Sch. Gy. 
Ságh. Ne felejtse el, hogy a kömény hét éves 
növény, a mely az első évben csak leveleket 
hajt s csak a második évben nevel szart és 
hoz magot. A köménynek 32—40 cm. sor-
távolságban és 10—15 cm. növénytávolságban 
kell lennie ; tehát e szerint kapáitassa meg 
földjét, feltéve, hogy a kömény a telet jól 
bírta ki s ma szépen áll. Oszszel kellett volna 
kétszer megkapálni, utána tavaszszal elegen-
dőnek bizonyul az egyszeri kapálás, feltéve, 
hogy a talaj nem nagyon gyomos (gazos). 
A mag junius második felében vagy julius 
elején érik meg. Aratni akkor keh, a mikor 
szalmája és magva barnul, de a mag még 
nem kemény, különben könnyen pereg. Kaszá-
val vagy sarlóval aratják, kévékbe kötik, 
ezeket felállogatják s ha a kévék meg-
száradtak, óvatosan behordják. A behordott 
köményt lehetőleg azonnal kell kicsépelni. 
Magtermése kat. holdanként 6—9 métermázsára 
tehető. A köménymag nemcsak mint fűszer 
használtatik föl, hanem 3 '5—6% illó olajtar-
talma miatt még pálinkák és likőrök gyártá-
sánál is keresett czikket képez. Fűfélékkel és 
herével keverten takarmánynövényül is vetik, 
de persze csak keveset kell a köményből venni, 
mert a főczél az, hogy a takarmánynak kel-
lemes, jó illata legyen. Ye'gül megjegyzem, hogy 
a kömény fejlődését nagyon elősegíti a tavasz-
szal adott chilisalétrom műtrágya (fejtrágyá-
zás). — B. A. M.-Lápos. A murokrépa termése 
kat. holdanként átlag 150—200 q, de kedvező 
viszonyok között meghaladhatja a 300 q-t is. — 
Mint legnagyobb ellensége fölemlíthető a murok-
légy (Psila rosae) álczája, a mely a gyökérben 
útakat rág. EUene csakis a beteg növények ki-
szedésével és eltávolításával lehet védekezni. — 

Z. B. Szeged* A kender vetési ideje április-
ban van. Yetőmagszükséglet szórva vetésnél 
40—80 klgr., soros vetésnél 20—40 klgr. Sor-
távolság 11—25 cm. Termés: 2"5—4 méter-
mázsa mag, 30—50 q kóró. A vetőmag csíra-
képességének 80%-nak, tisztaságának 96%-nak 
keh lennie. — L. A. Szt.-Imiv. Az ágyszán-
tásnál nem czélszerű az egyes fogásokat a 
tábla széléig kiszántani és az ekével az úton 
fordulni, mert ekkor sok föld, a mi az ekére 
tapad, kihordatik az útra ; a tábla begyepese-
dett széle pedig, ha az ekét későn emelik ki, 
megszaggattatik. Leghelyesebb eljárás a tábla 
szélén 6—10 méter széles forgót hagyni, a 
melyen a fogatok járnak, a midőn az egyik 
barázdától a másikig haladnak. — L. J. Seges-
vár. Az 1895. XLVI. t.-cz. értelmében „tej" név 
alatt minden jelzés nélkül csak tehéntől nyert 
(fejt) teljes tej hozható forgalomba ; a nem tehén-
től nyert tejnél az állatnem megnevezendő (pl. 
bivalytej); a lefölözött tej csakis mint „lefölö-
zött tej" árusítható. — H. K. Somogy. A 
ménvizsgálatok eredménye fölött hozott hatá-
rozatok ellen a küldöttségi, illetőleg lótenyész-
bizottmányi elnök, a méneskari tiszt és a mén-
tulajdonos felebbezhet. A másodfokú hatóság 
köteles a lótenyészbizottmányi elnök, vagy a 
méneskari tiszt véleményével ellenkező határo-
zatát végrehajtás előtt felülvizsgálat czéljából a 
földmív. ministerhez hivatalból felterjeszteni. A 
földmív. min. által esetleg elrendelt felülvizs-
gálat költségeit, ha a magánfél felebbezésének 
hely nem adatott, a felebbező magánfél viseli. 
(Földmív. min. 41730/97. számú körrendelet 
5. §-a alapján.) — Sz. J. M. Gorbó. A hegy-
vidéki min. kirendeltség székhelye Munkács ; a 
kirendeltség élén jelenleg Kazy József cs. és kir. 
kamarás, min. o.-tanácsos áll, mint kormánybiz-
tos. — K. V. Katona. Forduljon kérelmével 
az „Alpha Separator Részvény-Társaság "-hoz 
(Budapest, Lomb-utcza 11. sz., Külső Váczi-út 
mellett), a honnan kimerítő választ, sőt még 
kidolgozási terveket is kaphat ingyen. Tájékoz-
tatásul mondhatjuk, hogy egy kisebb község 
tejszövetkezete részére megfelel egy circa 
500 kor. értékű Alpha-Separator. — P . J. 
Szűcs. Kérvénye a földmív. ministeriumban 
18.492/1902. sz. a. tárgyaltatik. Megerősítési 
oklevele a kérvény mellett fekszik s vissza 
fogja kapni. Választ a jövő hónap folyamán 
kap, csak legyen türelemmel. — B. Gy. Avas-
lijfalu. 1. A méhkaptárok és méhcsaládok 
megküldése tárgyában intézkedett a rovat-
vezető. Ha lehetséges, úgy mérsékelt áron 
fogja kapni a méhcsaládokat. Különben pedig 
jó lesz, ha Kovács Antal méh. felügyelő urnák 
ír (Budapest, Krisztina-körút 81. sz) s hivat-
kozik az itt elmondottakra is. 2. Kérhet 
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méhészeti eszközöket is. — Többeknek. 
Méhészeti eszközök (műlép-prés, pergető, stb.) 
elnyerése végett (1) egy koronás bélyeggel 
ellátott kérvényüket nyújtsák be a nm. m. kir. 
földmív. ministeriumhoz. Az eszközöket tanítók 
ingyen kapják, de föltétel, hogy a kérvényező 
tanító maga méhészkedjék s ha az állami 
méh. vándortanitó inspicziáhii jön, lássa, hogy 
a méhes rendben van. Ha a kérvényeket valami 
elfogadható módon indokolni tudják czélszerű azt 
megtenni. — T. K. Tapolczafö. i . Lásd ,, Többek-
nek" jelzés alatt a jelen számban. 2. Csakis 
tavaszszal szokás nálunk oltani. A vesszőt 
pincze hiányában más fagymentes helyen is 
eltarthatja lígy, hogy a vesszők félig legyenek 
homokkal eltakarva, s fölső felük szabadon 
álljon. A homokot nedvesen kell tartani, vagyis 
időnkint jól megöntözni. — L. B. Sárvár. 
Forduljon közvetlenül Mauthner Ödön mag-
kereskedőhöz (Budapest VI., Andrássy-út.) — 
—J. n.— Czikke igen szépen van megírva. 
Hasonlókat, pl. a selyemtenyésztés, csikónevelés, 
tejgazdaság, etc. köréből bármikor szívesen 
közlünk. — K. L. Nyírbátor. A frit légy 
(Oscinis frit) a kalászos növényeket pusztító 
főbb rovarok közé tartozik. Bábja 2—3 mmét. 
hosszú, sárgás-barna, hengerded alakú, ritkábban 
lapos. Egyik helyén két kiálló kis foga van 
fölületén pedig finom és sűrű harántos rovát-
kákat találunk. Leginkább csak közvetlenül a 
gyökér fölött található, s ritkábban fordul elő 
nagyobb tömegben az egyes töveknél. Ellene 
úgy védekezünk, ha a tarlót azonnal leszántjuk, 
vagy lia ez nem kivihető, ott a tarlót föl-
égetjük. Csalogató vetés alkalmazása. Oszszel 
későn vetni, végre füves mesgyék, aljak, partok, 
határbar ízdák irtása, nehogy azok fűféle gyom-
jában ideiglenes megállóhelyet találjon. A véde-
kezésnél legfontosabb az érdekeltek közös 
eljárása; ez adja meg az összes védekezési 
eljárásnak a nyomatékát. — M. II. N'yárád. 
A czentrifugált tehéntej átlagban 2"9%> fehérjét, 
0'3°/o zsirt és 5'2°/o szénhydrátot tartalmaz. 
A lefölözött tej összetétele tehát jobb. — 
Ridlmayer Sándor, Wallner Gyula és Kovács 
Ferencz czikkei ki vannak szedve, de mai 
számunkból kiszorultak ; áprilisi számunkban 
okvetetlenül sorra kerülnek. 

V e g y e s e k . 
Rozsdafoltok ellen. Aczéltárgyak tisztí-

tá- ához, melyek megrozsdásodtak, vegyünk 
egy darab viaszt, melyet egy darab vászonra 
kötünk. Ezzel a megmelegített aczéltárgyat 
addig súroljuk, mignem rajta egy vékony 
viaszréteg képződött. Aztán gyapjú rongyot 
porhanyított sóba mártunk és a viaszt erősen 

ledörzsöljük az aczél felületéről. Ezzel aztán a 
rozsdafolt is eltűnik. 

— A gabonazsizsik. (Calandra granaria) 
egy különös irtás módjára véletlenül jutott 
egy német gazda, ki azt tapasztalta, hogy a 
srabonazsizsiket elüldözi a friss kender szaga. o _ o 
Magtárában friss, töretlen kendert terítettek 
ki és másnap a zsizsik nagy sietséggel mászott 
kifelé. A gabonát szorgalmasan megforgattatt a O O O o 
lapáttal és egy hét múlva már az utolsó 
zsizsiknek is nyoma veszett. 

— Eltörött borostyán összeragasztása. 
A borostyán szopókás tájtékszipkáknak sok 
ember a kedvelője. Ezeket módfelett bosszantja 
az, ha a szopóka ketté törik, a mi ugyancsak 
gyakran fordul elő. De e bajon nagyon köny-
nyen lehet akként segíteni, hogy mindkét 
törési lapot marókálival dörzsöljük meg, miután 
azok megnedvesítettek és egymásra nyomva 
tartjuk egy ideig. Egyedüli féltétel, hogy a 
borostyán valódi legyen ! 

— Élővirágok festése. Kertészek kiraka-
tában gyakran oly szinű virágokat látuuk, a 
milyen szinben azok a természetben elő nem 
fordulnak pl. vörös narcissek, kék tulipánok stb. 
Ez természetesen mesterségesen idéztetik elő 
akként, hogy a levágott virágokat oly vizbe 
állítjuk, a melybe anilin festékeket vagy indigó 
karmint töltöttünk. Előbbeni a vörös, utóbbi a 
kék szin elérésére való. A liófehérke virága 
ilyen vizbe állítva 6 óra alatt kék vagy vörös 
lesz, a narciss 12 óra múlva, a camélia szintén 
12 óra múlva festődik stb. Magyarázata ezen 
jelenségnek az anyagcserével kapcsolatos táp-
anyag felvétel, a mely a sejtekbe mindenüvé 
a vizzel együtt eljuttatja a festőanyagot is. A 
virágok pl. feltűzve, színezetüket- megtarják a 
míg el nem hervadnak, a mi nem áll be 
korábban mint olyan virágoknál, a melyek 
nem lettek mesterséges úton festve. 

— Mekkora legyen egy gazdaság haszon-
állat-állománya J A hazai gazdaságok leg-
többjében nincsen meg a megfelelő arány a 
mívelés alá vett földek kiterjedésére és a 
tartott haszonállatok között, a mennyiben vagy 
többet, vagy kevesebbet tartanak. Mindez 
azért van, mert me'lőzik gazdáink az üzem-
terv összeállításánál a raczionális számítást. 
A haszonállat-állomány nagyságának helyes 
megállapítása pedig ötletszerűen nem történ-
het, hanem figyelembe kell venni ama bizonyos 
tényeket, így nevezetesen, 1. a rendelkezésre 
álló takarmány mennyiségét s annak értékesít -
hetését, 2. a talajerő egyensúlyban tartása 
szempontból szükséges trágyamennyiséget s 
végül 3. azon körülményt, hogy az állattar-
tásból magából micsoda jövedelemre lehet 
számítani. A mi az elsőt illeti, ott külö-
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nősen a takarmány értékesíthetése az a szem-
pont, a mely mérvadó, vagyis ki kell számí-
tani azt, Hogy a haszomnarhák minő áron 
értékesítik a nekik nyújtott szálas takarmányt 
s hogy ezen ár arányban áll-e az előállítás 
költségeivel. A második tényezőt illetőleg, a 
gazdasági istállótrágya szükséglete veendő figye-
lembe, de tekintettel mindig az előállítás 
költségeire, a mi természetesen nem zárja ki 
azt, hogy az istállótrágya hatásának fokozása 
czéljából műtrágyákat is ne használhatnánk. 
S végül a harmadik tényezőt illetőleg számí-
tásokat kell tenni az egyes állattartási ágak 
jövedelmezőségére vonatkozólag s ha számítá-
sainkban azon eredményre jutnánk, hogy az 
állattartás közvetlen jövedelmet szolgáltat, akkor 
annak nagysága megállapításával a gazdaság-
ban termelhető és kívülről beszerezhető takar-
mány által megszabott határig terjeszkedhetünk. 
Ellenben, a hol az állattartás állandó deficzittel 
járna, ott az állattartást a legkisebb mértékre 
redukáljuk s határát az okvetlenül értékesí-
tendő takarmány- és alommennyiség fogja 
megszabni. 

— Homok, inai t gyümöleskonzerválószer. 
Tiszta fehér homok, mely tiszta minden keve-
réktől és piszkosságtól, kitűnő szer, hogy a 
gyümölcsöt évekig is megőrizhessük. E czélból 
a homokot, melyet lehetőleg mély rétegből 
veszünk, több órára forró sütőkemenczébe 
teszszük és megmelegítjük. Erre addig mossuk 
folyóvízben, míg teljesen színtelenül és szag-
talanul lefolyik. Ezzel a homokkal egy még 
használatlan mázas cserépfazék fenekét hintjük 
be, aztán beöntjük a gyümölcsöt. Ennek azon-
ban túlérettnek nem szabad lennie, sérült, vagy 
rothadt helyeket ne mutasson, másrészt pedig 
éretlen se legyen. Legfelül minden réteg 
gyümölcsre egy réteg homok jön, de itt gon-
dosan kell arra ügyelni, hogy a gyümölcs 
ne érintkezzék egymással. A legfelső homok-
réteg, mely a fazekat elzárja, kissé bővebb 
legyen. Az edényeket hűs, szellős, de fagy-
mentes helyeken kell megőrizni. (Háztartás.) 

Nyilt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

' feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

24. sz. kérdés . Pinczém víz-levezető csa-
tornáját szomszédom a mult nyáron betömette 
minek következtében a mostani hóolvadás 
alkalmával pinczémet elöntötte a víz s nagy 
kárt okozott nekem benne. Jóllehet a víz-
levezető csatorna szomszédom telkén lett keresz-
tülvezetve de még 1882-ben, talán most még 
sincs joga, a nélkül, hogy engem a csatorna 
másfelé vezettetésére fölszólított volna, a csa-
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tornát az ő területén egyszerűen földdel behá-
nyatni ; de minthogy nem vagyok biztos benne, 
volt-e szomszédomnak joga hozzá, tisztelettel és 
bizalommal fordulok a Tek. Szerkesztőséghez, 
kegyeskedjék engem ez ügyben informálni, 
tehetek-e joggal panaszt a szomszédom ellen, 
esetleg bejelenthetek-e kártérítési igényt is ? 

(Mutne) Ii. S. 

Válasz a 24. számú kérdésre . A szóban 
forgó vízlevezető-árok önkényes betömése miatt 
az 1885:XXI1I. t.-cz. 177. §-ában megjelölt, 
intézkedésre jogosított elsőfokú hatóságnál 
(községekben : főszolgabíró, rend. tan. városok-
ban: polgármester, törvényh. városokban: rendőr-
kapitány) panasz tehető, mert az idézett t.-cz. 
42. §-a értelmében azon munkálatok, melyek 
a víz természetes lefolyását akadályozzák vagy 
megváltoztatják, csakis hatósági engedély alap-
ján létesíthetők, de nem önkényüleg. Az illető 
közigazgatási hatóság a megtett panasz után 
elfogja ugyan rendelni az árok kihányatását, 
de ezzel a jogi állapot még nincs megállapítva; 
a szomszéd valószinüleg tiltakozni fog, a minek 
eredménye költséges eljárások sora lehet. A 
levélből nem ttinik ki az, hogy a kérdéses víz-
vezető-árok bel- vagy kültelki szolgalom-e ? 
Első esetben polgári bíróság dönt költséges 
szemlék és tervrajzok bekivánása után és a 
szolgalom elbirtoklása kérdésével valószinüleg 
mellőzni fogja régi szokás jogi tételünket, mely 
szerint dologi jogok polgárok között 12 év alatt 
birtokolhatok el, hanem követni fogja — magyar 
polgári törvénykönyv hiányában — az osztrák 
polgári törvénykönyvet, mely szerint az elbir-
toklási idő 32 év. Ha kültelki szolgalomról 
van szó. annak megállapítása vitás esetekben 
vízjogi törvényünk (1885 : XXIII. t.-cz.) értel-
mében hatósági jóváhagyást igényéi, a mely, 
ugyancsak költséges szemlék tervrajzok bekivá-
nása után, közigazgatási hatóságok elé tartozik. 

Kívánatos az volna, hogy a szomszéddal 
lehetőleg békés úton, minden hatósági interven-
renezió nélkül egyezzék ki. 

(Budapest.) Krolopj> A. 

Tartalom : A gazdasági szaktanítók továbbképzése. 
Zalay József. — A polgári iskolák szerepe a kert-
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Mihály. — A hazánkban tenyészthető tyukfajták 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivata lba küldendők. 
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BUDAPEST, II . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEß. , ISKOLA-TÉR 3. 

.Kéziratoltat n e m adtm.lt vissza. 

Kötelező alkoholellenes oktatás. 
E ezímen Csillag Gyula dr. nagyon 

szép czikket irt a „Hazánk" egyik nem 
régi számában, a hol azt fejtegette 
alapos megfigyelések és tanulmányok 
után, hogy nálunk is kötelezővé kellene 
tenni az alkoholellenes oktatást a 
tanítóképzőkben, hogy a kikerült fiatal 
tanítónemzedók nagyobb tudással s 
löob eredménynyet harczolhasson e 
nemzetgyilkoló nyavalya ellen. 

Példákat említ föl a különféle kül-
földi országokból, a hol ez az oktatás 
igen szép eredményeket biztosított. A 
nyugoti népeknél ez már annyira elő-
haladt, hogy pl. Francziaországban ós 
Belgiumban már a népiskolában is 
kötelező az alkoholellenes oktatás. Ez 
országokban s általában nyugaton ez 
elsőrangú ügynek már egész irodalma 
van, a mely tüzetesen foglalkozik az 
iszákosság minden rút következményével 
s orvoslásának módjaival. Az idevágó 
művek közül megemlítendők : Jules 
Denis genfi tanártól „Manuel de Tempé-
rance", kiadta a nemzetközi kék ke-
reszt mértékletességi egyesület; Edmond 
Vaslet : „Petit Manuel de Tempérance", 
kiadta a belga alkoholellenes egyesület 
Brüsszelben; dr. Diecke és dr. Hohlmetz: 
„Die Schädlichkeit des Missbrauchs 
geistiger Getränke", megjelent Battin-
genben, ára 75 fillér. E művek könnyen 

megszerezhetők s a bennök kifej tet t 
bevált elvek szerint mi is megkezd-
hetnék a kötelező oktatást annyival 
is inkább, mert az alkohol pusztítása, 
vagyis az iszákosság, ijesztő módon 
terjed már a nők és a gyermekek 
között is. Pedig mindnyájan tudjuk, hogy 
a földúlt családi életnek, az emberek 
boldogtalanságának többnyire az alkohol 
pu.sztítára az oka. 

Nincs ma nagyobb veszedelme as embe-
riségnek, mint az alkohol. Én egyenesen a 
tüdővéss mellé állítom. I t t apró, látha-
tatlan férgek (baczillusok) őrlik az 
ember legnemesebb részét, a tüdejét , 
amott a szeszesitalokban, főképp a 
pálinkában levő alkohol gyilkolja lassú 
folyamatban az ember testét, lelkét, 
hogy lealjasítsa a „teremtés koronáját" 
a sárban fetrengő állathoz . . . Az iszá-
kosság és a tüdővész, ez a mi ké t 
legnagyobb ellenségünk. E két re t tentő 
kór több embert pusztított már el, 
mint a háborúk egész sorozata. S ez 
fájdalom nem afféle ügyszeretetből 
folyó túlzás, hanem színigazság. Az 
évenkint elhaltak számának majdnem 
egyharmada tüdőbajban pusztul el, míg 
az iszákosság, ha nem sülyed is „deli-
rium teremens"-szé —- a halál összes 
nemeinek gyors és biztos szállítója. 
De a mi a lagnagyobb baj : nemcsak 
a testet korcsosítja el, hanem a lelket 
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is. Az iszákos ember á tka családjának, 
veszedelme környezetének, s gyökere a 
családi tragédiáknak; míg a tüdőbajos 
csak önmagát emészti föl, addig az 
iszákos magával rántja egész családját. 

Nekünk, tanító embereknek, t ehá t 
mindent el kell követnünk, hogy e 
rettentő kór t — mint a kolerát — 
megakadályozzuk. Mindent el kell követ-
nünk nemcsak azért, mer t népnevelők 
vagyunk, hanem mert az iszákosság a 
tanító munkáját is tönkre teszi. A mit 
az iskola hosszú éveken á t nagy fárad-
sággal épített , azon néhány korhely 
ember pár hét alatt úgy keresztülgázol, 
hogy szinte kárba vész minden újabbi 
küzdelem. 

A ki e két kórt le fogja küzdeni vala-
mikor, az az emberiség újabb megváltója 
lesz! De míg a tüdővész gyógyítása 
mindezideig nem sikerül, az iszákosság 
ellen már tudnak több helyen sikeresen 
védekezni. Ezer számra alakítják a 
mértékletességi egyesületeket, hoznak 
jó törvényeket, bezárják vasár- és 
ünnepnapokon a korcsmákat, nagy 
adókkal súj t ják a pálinkát és a többi 
erősen szeszes italokat, igyekeznek 
hasznos szórakozásokkal kártalanítani 
a népet, hogy ez a korcsmák helyett 
ezekben talál ja gyönyörűségét stb. stb. 
s végre elrendelték a kötelező alkohol-
ellenes oktatást s százezer számra 
bocsátják ki a népiesen írt ügyes fűze-
t t ket, a melyek az iszákosság vesze-
delmét tüntetik föl erős, megrázó pél-
dákkal. 

I t t okvetlenül föl kell említenem a 
következőket. A porosz kormány ren-
deletet adot t ki, hogy minden tanító 
részt vegyen az iszákosság ellen foly-
ta to t t küzdelemben, Gralicziában külön 
tartományi törvény t i l t ja a korhely-
kedést. 

Nálunk is történtek buzgó kísérletek, 
így pl. az országos alkoholellenes egye-
sület a főváros elemi iskoláiban nagyok 
és gyermekek számára előadásokat ren-

dezett. Szóval és írással különösen a 
papság, tanítóság s az orvosi kar 
szintén sok okos dolgot művelt,* de 
mindez csak szerény kezdet; a czéltól 
még igen messze vagyunk. 

El kell rendélni a kötelező alkoholellenes 
oktatást s be kell vennünk a tanítóképzők 
tanítástervébe is, hogy már a tanítójelölt 
megismerkedjék vele, a melyből aztán 
vizsgálatot legyen köteles tenni. Az 
így kikerült ifjú taní tó aztán kint az 
életben folytatná a nemes küzdelmet 
a társadalom segítségével és alakítana 
egyesületeket, a melyek nemes szóra-
kozással elvonnák a nép figyelmét a 
korcsmáktól, az elzüllés, a biztos el-
pusztulás e maszlagos tanyáitól. De 
mindez nem elég. Sikeresen csak akkor 
küzdhetünk, ha megtörjük a korcsma 
varázsát, ha a kifáradt, szórakozást ke-
reső szegény föld népének másban biz-
tosítjuk a „búfelejtőt". A korcsmák 
örvénybe ragadó szirénölelésétől csak 
akkor mentjük meg a szegény népet, 
ha testi-lelki táplálékáról gondoskod-
tunk. S éppen ez a nagy bökkenő, mert 
itt kapcsolódik az alkoholellenes küz-
delem a gazdasági dolgokkal. Míg csak 
beszélünk, intünk, figyelmeztetünk, nem 
sokat tettünk, a nép maga is érzi a 
korcsma káros voltát — s az asszonyok 
jó része meg is tesz mindent ellene — 
de nem tud sziréncsábításától mene-
külni, mert más gyönyörűsége nincs. 
Akármilyen nyomorult szegény ember, 
mégis csak ember, a ki olykor-olykor 
szórakozni s mulatni akar, annál többet, 
mennél több a nyomorúsága. A ki 
6 napqn át fárad, dolgozik, húzza az 
igát, vergődik, fizeti az adót és terheket, 
rongyoskoclik és sokszor koplal : a 
7. napon bizony a korcsmába megy 
„búfelejtőre". A korcsmába, mert vallá-

* Radváncz községben, Ungvár mellett, nagyon 
szép követésre méltó példa olvasható egy korcsma 
czégére alatt : „tizenhat éten aluli gyermekeknek tilos 
a korcsmába menni!" Dicséret illeti az elöljáróságot 
e szép tettéért s ajánljuk utánzás czéljából kartársaink 

1 figyelmébe. 



1 1 . SZÁM. NÉFI'ANÍTÓK LAPJA. 3 

sossága megrendült, mert egyéb szóra-
kozó helye nincs s mert a paptól, úrtól 
is mentől kevesebb jó példát l á t . . . 

A ki tehát az iszákosságot meg akarja 
orvosolni, annak mindenekfölött vallásossá 
és jómódúvá kell tennie a népet, hogy testi-
lelki szórakozását ne a korcsma gyilkos leve-
gőjében lelje föl, hanem a templomban, s 
különféle hasznos egyesületek s társasössze-
jövetelekben. Ezért hangoztatom én százszor, 
ezerszer, hogy a tanítónak igazi nép-
nevelőnek kell lennie, a ki szellemi s 
gazdasági dolgaiban egyaránt vezére 
legyen a népnek. S ha ez úgy lesz, a 
tanító első emberré küzdi föl magát a 
községben s tisztességes módhoz jnt. 

De addig is, míg e szebb kor közös 
munkásságai elérkezik, teljesítenünk 
kell a tanítóság jogos kívánságait is. 

(Szeged.) Sasai Nagy Lajos. 

A határszél védelme. 
Letűnt már az a kor, midőn fegyveres őrsé-

get kellett készenlétben tartani a határszéleken. 
A műveltség terjedésével megtört a durva 
erőszak uralma : a békességet óhajtó nemzetek 
száma megszaporodott. 

A mi nemzetünk is élvezi az általános béke 
áldásait s a határszélt őrző fegyveres kezek 
nagy része ottan fölöslegessé vált ; azok a kezek 
más foglalkozást találtak. Azonban mindezek 
daczára, ha számolunk azzal a körülménynyel, 
hogy hazánknak éppen a határszélei legnagyobb 
részben nemzetiségek által lakottak, — bizo-
nyosan arra a meggyőződésre fogunk jutni, 
hogy különösen minálunk nem szabad föl-
hagynunk a határszél további védelmével, meg-
erősítésével. Csakhogy változván a viszonyok, 
a védekezési fegyvert is meg kell változtatnunk. 
Azelőtt a testi erő, edzettség, ügyesség és 
kézzel fogható fegyverek voltak erre a czélra 
szükségesek; most a fölvilágosodás, a szellem 
fogja nyújtani azon eszközöket, melyekkel 
erősebbé, bevehetetlenné tehetjük a határszélt. 

Valamely nemzet csak akkor lehet egységes 
és hatalmas, ha a nemzet zöménél megnyilat-
kozó szívdobbanás a határszélekig elhatok 

Nagy mulasztás, nagy veszedelem volna ha-
zánkra nézve, ha nem használnék föl az álta-
lános béke verőfényes napjait arra, hogy szilárd 
bástyákkal rakjuk meg a határszéleket, olyan 
bástyákkal,melyek örökre ellenálljanakamostoha 
idők ádáz ostromának. 

A határszél megerősítésére három dolog 
szükségeltetik : fölvilágosultság, hazaszeretet és 
lelkesültség. Ez az a három fegyver, mely azt 
az egészséges nemzeti vérkeringést elhajthatja 
a határszélekre ; ez az a három eszköz, mely 
a sivárság helyén életet, a félig-meddig idegen-
ségben hazát, valódi egységes hazát és nemzetet 
teremthet. 

A határszél védelmének módját természete-
sen nem én találtam föl s ezen nagyfontosságú 
ügyben hamarjában semmiféle új eszmével sem 
tudok szolgálni. Azonban mégis; talán ha el-
beszélem egy állami iskola, illetőleg ezen iskola 
soktagú tanító-testületének buzgalmát, lelkesü-
lését, talán — mondom — abban mégis akad-
hat némi felelet a kivitel módját sürgető 
kérdésre. 

Már az elmúlt tanév folyamán ifjúsági egyesü-
let létesült iskolánk keretében. Fiú-egyesület. 
Az alapot megraktuk tavaly, de az eszme — az 
idő rövidsége miatt — azon tanév alatt még 
nem fejezte volt be hódító útját. Korai el-
sorvadástólféltettük újszülöttünket. Csak a szel-
lem, a lélek hatalmában biztunk, a lélekében, 
mely ha egyszer megízlelte az éltet adó forrás 
italát, ahhoz újra visszakívánkozik. 

Es nem csalódtunk. Újra megnyitottuk isko-
lánk kapuit az ifjak számára és jöttek, jöttek 
seregestül és a mi egyesületünk él, virágozik 
és az a virágzás bizonyára megtermi egykor 
hasznos gyümölcseit. Oda vegyülünk nagyon 
is vegyesajkú ifjaink közé s ők áhítozva lesik 
tőlünk a szót. Arczuk kipirul, szemökben a 
honszeretet lángja lobog,n mikor nemzetünk 
dicső napjait tárgyaljuk. Ok tőlünk nyerik, mi 
tőlük kapjuk a lelkesülést. Érezzük azt, hogy 
kezünkben van a kulcs, mely megnyitja előt-
tünk ifjaink lelkét. Nem munka, de élvezet; 
nem fáradság, de pihenés nekünk az ifjakkal 
való foglalkozás. Égyik kezünkben ott lobog-
tatjuk előttük a felvilágosodás, az ismeretek 
fáklyáját, másik kezünkben a hazaszeretet szö-
vétnekét. És jönnek utánunk az ifjú lelkek ; 
jönnek nagy számmal és bizodalommal; szíve-
sen merítenek az ismeretek tárházából ; ön-
érzetük, tisztességtudásuk örvendetesen feljődik ; 
szívvel-lélekkel magyaroknak vallják magukat 
s ifjainkból komoly, az élet jövendő küzdelmei-
hez lelkiismeretesen készülődő ifjú férfiak 
váltak. 

Ez az eredmény nagy hatással volt tan-
testületünk minden tagjára. Csakhogy mindig 
éreztük azt, hogy ezzel még csak félig, csak 
egyoldalúlag feleltünk meg a ránk bízott föl-
adatnak. Ereztük, hogy leány-egyesületre is 
égető szükség lenne, mert hiszen főleg a nőtől 
függ a család érzelme és boldogsága. Ereztük, 
hogy a társadalom, a haza csak akkor boldo-

11* 
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gulkatnak, ha jó érzelműek az egyes családok, 
mert hiszen a családok összessége képezi a 
társadalmat. Tudtuk, hogy a nőre fontos hivatás 
vár az életben s hogy ezen hivatás méltó és 
helyes betöltéséhez neki is van szüksége isme-
retekre, különböző szellemi fegyverekre csak 
úgy, mint az erősebb férfinak. Tudtuk, hogy 
attól a leendő anyától függ főleg, milyen haza-
szerető lesz a jövő nemzedék s hogy a társa-
dalomnak és a hazának nem lehet az közömbös, 
hogy milyenekké nevelődnek szívben és érze-
lemben társadalmunk leányai. 

Sokat fontolgattunk, sokat tanácskoztunk, 
míg aztán jól meggondolván mindeneket, cse-
lekvésre szántuk el magunkat. Tantestületünk 
egyhangúlag és lelkesedéssel elhatározta, hogy 
iskolánk keretében szervez leány-egyesületet 
is. És nem maradt eredménytelen eme buzgal-
munk, mert a leány-egyesület már meg is 
kezdte áldásos működését 40 taggal, kiknek 
száma eddig 75-re emelkedett. Pedig a tan-
testület jokora körültekintéssel és figyelemmel 
járt el a tagok fölvételénél, a mint azt röviden 
mindjárt ki fogom fejteni. 

Tisztában voltunk ugyanis azzal, hogy a lányok 
lelkülete finomabb, mint a fiúké. Azért nem 
a nagy leány-sereg gyűjtését tűztük ki czélul, 
de azt, hogy egyesületünk kötelékébe csakis 
tisztességesek léphessenek : mivel első helyen 
a jókat, a tisztességeseket megtartani, a hazá-
nak, a társadalomnak javára nevelni tartjuk 
fő feladatunknak. Azok pedig, a kik talán 
valamely erkölcsi fogyatkozásban szenvednek, 
iparkodjanak későbbi viselkedésökkel érdeme-
sekké tenni magukat arra, hogy az egyesület 
< agjaial felvétethessenek ; addig pedig ne riasz-
szák el azokat, a kik máris a jövő reményeit 
képezik. Eme kitűzött czélunkat pedig úgy értük 
el, hogy a tantestület egyes tagjai ellátogattak 
az olyan családokhoz, melyeknek jómagaviseletű 
leányaik vannak s igyekeztek azokát az ügy-
nek megnyerni. 

A leány-egyesület vezetése teljesen a nők 
k'zébe tétetett. Az összejövetelek kizárólag 
u ippali órákban, külön teremben tartatnak. 
Társadalmunk intelligens hölgyei, valamint a 
leányok szülei gyakori megjelenésre felkérettek. 
Mindenben segítséggel szolgálnak a tantestület 
féríií agjai. 

Az előadások anyagát a következő ismeret-
körökből merítjük: vallásról, felekezeti színezet 
í élkül ; magyar történelem, fő tekintettel a 
jeles honleányok élettörténetére; háztartás; 
baromfitenyésztés ; konyhakertészet ; gyermek-
ápolás és nevelés; egészségtan. Szórakoztaíó s 
léleknemesítő fölolvasások is tartatnak. Vala-
mely házi ipar-ág, női kézimunka tanítása az 
egyesület további fejlődésétől tétetett függővé. 

Lelkesedéssel ragadták tehát kezökbe höl-
gyeink is azt a zászlót, mely a fölbuzdított 
ifjú sereget csakis győzedelemhez, dicsőséghez 
fogja vezérelni; a női szivekben lángoló hon-
szeretet csakis hasonló, magasztos érzelmeket 
kelthet a fiatal szivekben is. így az a kibontott 
zászló jó kezekbe van letéve s hölgyeink lel-
kesülését, munkálkodását a nemzet osztatlan 
elismerése és hálája fogja kisérni. 

Ezeket itt előadván, úgy hiszem kellően rá-
mutattam a határszél védelmének módozatára. 
Hiszen ha itt, a hol csak egy évtized előtt is 
alig hangzott egy-egy magyar szó, sikeríilend 
a tapasztalt jelek szerint mindkét nembeli ifjú-
ságunkat a mi óhajunk, a haza és az emberiség 
közérdeke szerint fölnevelnünk s lelkökbe bele-
oltanunk a vallásos, az erkölcsös, a hazafias 
érzelmeket: akkor édes hazánk eme határszélén, 
mely két idegen országgal érintkezik közvetlen 
közelünkben, olyan védbástyát emeltünk, a mely 
minden kőnél tartósabb s minden erősségnél 
biztosabb marad. Ezen a bástyán megtörik 
mindaz, a mi idegen ; eddig a bástyáig fog 
hullámozni az egységes magyar nemzet egész-
séges vérlüktetése; addig fog elhallatszani a 
nemzet szívdobogásának a hargja. És az a nem-
zet lelkétől jövő s éltető hullám lágyan hozzá-
ütődvén az általunk emelt védbástya szilárd 
falához, a ruganyosság törvényénél fogva vissza-
felé fog hullámozni a nemzet szive felé. Föl-
felé s lefelé menő útjában jótékony befolyást 
fog gyakorolni a még talán idegenkedő, vagy 
hazaszeretettel nem elegendően betöltött lel-
kekre. Azután visszajutván eredő forrásához, 
csendesen, nyugodtan elpihen, miután elmondta 
útjában szerzett tapasztalatait s azon erős meg-
győződését, azon fölemelő hitét, reményét, hogy 
a magyar nemzetnek évezredeken át kell itten 
virulnia, mert a határszéleken mindenfelé meg-
dönthetlen védbástyákat emel a föl világosul tság 
és a hazaszeretet s mert ott virrasztanak az 
őrtüzek a fölvilágosodott, a hazafias szellemben 
nevelt ifjak s leányok lelkében. 

Mit mondjak még többet? A magyar taní-
tóság érzi a reábízott nagy föladatok fontossá-
gát. A nemzet napszámosai vagyunk; hordozzuk 
hát össze buzgalommal, serénységgel és lelke-
sedéssel azokat a köveket, a melyekből a haza 
és nemzet jövőjének biztos, szilárd alapja 
készül. Ilyen köveket hordunk össze akkor, ha 
mindenütt, de kivált a határszéleken mindkét 
nembeli ifjuságunk részére egyesületeket szer-
vezünk. Azon biztos meggyőződésben és tudat-
ban vagyok, hogy az ifjúsági egyesületek szer-
vezése és működtetése révén nem csupán a 
kövek fárasztó összehordozásában lesz részünk, 
de még a mi szemünk előtt fog rövidesen 
fölépülni az a szép, az a szilárd építmény, 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

mely a sors viszontagságai, az élet veszedelmei 
ellen megmenti, biztosítja szeretett hazánkat 
és a mely betetőzött épület fölött ott fog 
lebegni a haza nemtője boldogan mosolyogva 
s az érdem koszorúját nyújtva mindazoknak, 
a kik az építésnél közreműködtek. 

(Felső- Vim.) P. G. 

Napközi otthonok a külföldön. 
Az az emberbaráti eszme, mely a budapesti 

székesfővárosi községi elemi iskolákban ezen 
a télen már testet is öltött, alkalmat ad nekem 
arra, hogy számot adjak azokról az észlele-
tekről, melyeket két ily stájer otthonban: a 
marburgiban s grácziban egy tanulmá jyi 
kirándulás keretében szereztem. 

Üdvös volna, ha a fővárosi kísérlethez 
hasonlóan nemcsak Budapesten, de mindenfelé 
is, szerényebb keretben bár, de meghonosod-
nának e napközi otthonok nálunk is : mert ez 
az egyszerűbb s kevésbbé költséges megoldása 
a kérdésnek s a czélnak mégis megfelelő. De 
fokozottabb mértékben válnék az emberiségnek 
hasznára, ha nevelési intencziók szerint szervez-
tetnének ez otthonok, a hogy a külföldön, a hol 
nemcsak a könyörületességnek szolgálnak velők, 
hanem szocziális szempontból is eszközt kínál-
nak a társadalomnak. A folytonos felügyelet 
és czélirányos foglalkoztatás szinte meg akarja 
akadályozni, hogy a gyermek lejtőre kerüljön 
s a társadalom mételyévé legyen. 

S ez az indító ok késztette a külföldet, a 
napközi otthonok fölállítására. Belátta a társa-
dalom, hogy az efféle menhelyek szervezése 
társadalmi szükség. A fiatal bűnösökről szóló 
statisztika számol be megdöbbentően arról, 
hogy mennyire kell figyelmünkre méltatni az 
ily intézményt akkor, a mikor azokat a veszé-
lyeket akarjuk elhárítani, melyek az államok 
épületeit aláásni alkalmasak. 

A baj okát az elitélt gyermekek nevelésének 
elhanyagolásában keresték s találták is. Mivel 
jelentékeny részét ezeknek a szerencsétlenek-
nek azok képezték, kiknek szülői elfoglalt-
ságuk, részben arravalótlanságuk alapján 
nagyon is befolytak arra, hogy gyermekeik 
megromolván, javítóházakba, tömlöczbe jus-
sanak. 

Gondoskodtak tehát oly intézményekről, me-
lyekkel a felügyeletnélkülieket oltalmukba véve, 
a szülőknek a nevelésben támogatására sies-
senek. Szerveztek óvodákat, menedékházakat, 
napközi otthonokat tanulók és tanonczok 
részére, munkásházakat felnőttek számára stb. 

Az első ily iskolai otthont Erlangenben 
állította föl Schwarzenberg tanár 1872-ben s 
Németországban már 1895-ben 181 ily intéz-

mény működik áldásosán — 342 nevelő 
felügyelete alatt 10.665 gyermeket ölelvén 
kebel éi-e. Azóta ezeknek száma egyre nő. 
Magában Poroszországban 1878-tól 1884-ig 
hárommillió márkánál többet fordítottak erre 
a czélra. Svájczban, Olaszországban nem egy 
helyen működik efféle otthon. A szomszéd 
Ausztriában meg 32 ily intézet jelzi a filantróp 
társadalom nemesszívűségét. Bécsben 6, Brünn-
ben 5, Lembergben 3, Gráczban 2, Marburg-
ban 1 helyen stb. ügyelnek föl, hol fiukra, hol 
leányokra. 

Az otthonok szervezésénél két szempont 
érvényesül ; a szerint, a mint a szülőknek 
vagy csak a félügyeleten alapuló nevelésben, 
vagy ezen fölül a gyermekek élelmezésében s 
egyéb ellátásában is segítségére vannak. Az 
első irányban működik az ú. n. menedékhely, 
(asylum) a hol a gyermekek, kiknek szülőik 
napi elfoglaltságuknál fogva nevelésükkel nem 
igen törődhetnek, a nap bizonyos részében 
felügyelet alatt állanak — mely esetben a 
gondozásuk körül fölmerült költségeket a 
szülök maguk viselik. Másik fajtája ez intéz-
ménynek az otthon (Kinderhort), mely nemcsak 
nevelő, de jótékonysági intézmény is ; mert a 
nevelésben nyújtott segítségen kívül a szülőket 
az anyagi gondok terheiben is részben támo-
gatja. 

(Vannak sokan, kik az utóbbi irány ellen 
határozott állást foglalnak el. Nézetök szerint 
fölösleges, szinte káros a szülőket erkölcsi 
kötelességeik teljesítése alól fölmenteni.) 

Ezek azok az általános pedagógiai szem-
pontok, melyek az iskolai napközi otthonok 
apostolainak szeme előtt lebegnek. 

Arra törekesznek e helyeken általában, 
hogy a tanulók az iskolai tanulás befejezésével 
meghatározott időben, pontosan, tisztán, ren-
desen megjelenjenek s az ott való tartózko-
kodásuk folyamán tisztességesen viselkedjenek. 

S azokon a gyermekeken, kik hosszabb 
ideig élvezik az otthonok nevelési rendszerét, 
okvetetlenül meg is látszik ez intézménynek a 
hatása és áldása valamennyi irányban. A 
marburgiban pl. évről- évre fokozatos a javulás. 
Oly annyira, hogy a tavalyi évi jelentés sze-
rint 41 otthonbeli tanuló közül csak egynek a 
viselete ellen volt kifogás az iskolában, 
tanulás tekintetében meg csak két tanuló nem 
felelt meg. 

A példás rend és tisztaság, mely itt a 
gyermeket körülveszi ; a nevelő-tanító szere-
tettől áthatott gondossága, ki a felügyeletet itt 
gyakorolja : kedves családi-kört teremt számára 
a vele egykorúak s hasonszőrűek társasá-
gában és szivét-lelkét abba az irányba tereli, 
melyet, ha ide nem kerül, talán soha se vágott 
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volna be. S e mellett, mert iskolai föladatait 
is rendesen végzi itt, megszokja kötelességeit 
pontosan teljesiteni: rendszerető tanuló s köte-
lességtudó ember lesz belőle. 

Mert a legfontosabb nevelési eszköz itt nem 
a fegyelmezés, de a czélirányos foglalkoztatás. 
Lehetőleg folytatólagos, mert kontaktusba van 
hozva az iskolai élettel. Vallásosságra, haza-
szeretetre, szorgalomra, ügyességre szoktatják 
itt őket s e mellett különböző ismeretek 
szerzésére is nyújtanak alkalmat A köte-
lességek teljesítése után gondoskodnak szóra-
kozásukról. 

Délben azután ennivalót is kapnak A rendes 
táplálkozás szintén egyik humánus intencziója 
ezeknek az otthonoknak, hogy ne nélkülözzék a 
szegény elhanyagolt gyermekek azt, a mi nekik 
nemcsak jól esik, de a mire egészségük s fejlő-
désük érdekében okvetetlenül szükségük is van. 

A marburyi otthon alapítvány útján jött 
létre. 1888-ban szervezték a császári ötvenéves 
jubileum alkalmából s azért a „Ferencz József-
Otthon" nevet is viseli. Ez ünnepségből kifo-
lyólag az odavaló városi takarékpénztár erre a 
czélra nyolczvanezer koronás alapítványt tett, 
melyet utóbb maga Marburg városa telekkel 
és házzal toldott meg. 

Az otthon, nagy udvaron és kerten kívül 
két tágas és egy kisebb szobából áll, ezenkívül 
a szolga lakásából. Az egyik szobában tanul-
nak, a másikban foglalkoznak, mely egyúttal 
étterme is a gyermekeknek. A kis szoba a 
tanszerek és a kész ipartárgyak elhelyezésére 
való. A bútorzat asztalokból, székekből, harmo-
niumból s egy hosszú szekrényből áll, mely-
nek fiókjaiban a tanulók könyveiket s író-
szereiket tartják. A falakat vallásos s hazafias 
vonatkozású képek ékesítik; az ablakokban 
virágok díszlenek, melyeket maguknak a gyer-
mekeknek kell ápolniok. Ez intézményt 1895-
ben adták át rendeltetésének. Eleinte fiúk és 
lányok részére tervezték ; de a nagy költségek 
miatt egyelőre csakis fiuk részére rendez-
tették be. Az otthonban alkalmazott tanítót 
az országos pénztártól fizetik, ki ebből a 
forrásból 2000 K fizetést kap ; az otthontól 
meg 600 koronát készpénzben s ezenkívül 
szabad lakást, fűtést és világítást természetben 
élvez. Szakadatlanul kellett a társadalmat moz-
gásban tartani. A takarékpénztár 300, a város 
tanácsa 400 korona állandó segélyösszeget 
illesztett be költségvetésébe; mihez az ada-
kozók adományaiból körülbelül 400—500 K 
járul s az a 400 K is, mely összeg azon a 
czímen folyik be évenkint, hogy az otthonba 
járó gyermekeknek egy része ellátása fejében 
20, 40 fillért fizet be hetenkint. Ebből mint-
egy 400 K folyik be. 

A marburgi otthon föntartása évenkint átlag 
körülbelül 4200 koronára rúg. A tanulók 
átlagos évi állománya 40—42. Ezek a három 
városi népiskolából (elemi és polgári) verődnek 
össze. Hétköznapokon egyszerre jönnek az 
iskolából az otthonba ; egyéb szünnapokon 
hazulról. Vasár- és ünnepnapokon azonban 
nincsenek ot t ; mert az otthon intencziója: 
hadd élvezze legalább ezeken a napokon a 
gyermek a szülői környezet melegségét és 
szeretetét. 

A nagy szünidő csak 6 hétig tar t ; mert a 
tanév megnyitását két héttel megelőzőleg már 
az otthon lakói a gyermekek, a hol a tanító 
felügyelete alatt a tavalyi tananyagot átismé-
telve, mintegy előkészülnek az új iskolai évre. 

Az otthon munkálkodása d. e. 10 órától 
ebéd után 2 óráig tart ; majd d. u. 4—6-ig. 
Szerdán és szombat délután, a mikor rendes 
heti szünetjük van, d. e. 10-től d. u. 6-ig. 
Ekkor egy kézimunkatanító, kinek évi tisztelei-
díja 42Ó K, 3—3 órában kézimunka-okta-
tásban részesíti őket, ebben azonban nem vala-
mennyi vesz részt. Egyéb szünnapokon már 
kilencz órakor kell a gyermekeknfk az ott-
honban megjelenniök s ott maradnak esti 
6 óráig. 

A fölvétel a szülök megkeresésére az inté-
zőség útján történik sz osztálytanítók meg-
hallgatásával. Ilyenkor kap a gyermek egy 
fölvételi-jegyet, melynek hátlapján miheztartás 
végett az otthon rendszabályai vannak össze-
foglalva. 

A gyermek pontos látogatásra van szorítva; 
ha esetleg elmaradt, a szülőtől igazolványt 
hoz. Szabályellenes viselet s lanyha látogatás 
esetében, vagy ha rendetlenül fizeti illetékeit: 
a kedvezményt el is vesztheti. Ha azonban 
valakit fölvettek, az, lia a szülők körülményei 
nem változtak, vagy egyéb okot a kizárásra a 
gyermek nem szolgáltat, mindaddig növen-
déke az otthonnak, míg csak tanulmányait 
r.épiskolában folytatja. Tizennégy évnél idő-
sebb tagja nincs az otthonnak, mert a tanulók 
kora 6 és 14 között váltakozik: 7—8 évesek 
azonban kevesen vannak közöttük. 

Tekintettel vannak a fölvételnél elsősorban 
arra, hogy a gyermekek szülői élnek-e ? 
Árvák előnyben részesülnek. Ügy, hogy 1901-
ben a gyermekek közül 3-nak a szülői nem 
éltek; 18-nak nem volt édesapja; 9-nek meg 
elhalt az édesanyja. 

A felügyeletet az otthon fölött egy kormány-
tanács, intézöség végzi, mely 8 tagból áll : 
4 tagot küld ki a városi-tanács s négyet a 
takarékpénztár-, ezekhez járul a felügyelő-tanító 
is. Az intézöség időnkint vál. gyűléseket tart s 
vezeti az otthon ügyeit, mely működéséről a 
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közgyűlésnek beszámol. Ezenkívül választja 
még a felügyelő- s a munkatanítót is, elsőt 
azonban megerősítés végett az orsz. iskola-
tanács elé terjeszti. 

Az otthon működésének legfontosabb föl-
adata, hogy növendékeit iskolai kötelességeik-
nek pontos teljesítésére szoktassa. Ezt a szel-
lemi képzést egészíti ki a kedélyképző 
foglalkoztatás, majd a testi képzés. 

A szellemi képzés keretében az első teendő, 
hogy ki-ki írásbeli föladatjait elkészítse s hogy 
fölkapott leczkéit megtanulja. A tanító ügyel 
arra, hogy a rendelkezésre álló időt mindenki 
teljesen kihasználja* S érdekes látványt nyújt 
az a mozaikszerű kép, melyet foglalkozás köz-
ben a nyüzsgő gyermekcsoport elénk tár. 
Egyik rajzol, a másik számol ; majd egy cso-
port Írásbeli dolgozatát készíti, egy másik rész 
meg tanul. Itt egyik gyerek a szomszédjának 
magyaráz, amott meg egymást halkan kikér-
dező csoportot látunk. S e közben a felügyelő-
tanító, mint egy gondos és szerető nevelő 
szemlét tart a munkálkodó gyermekek fölött. 
A hol figyelmeztetni kell, ott figyelmeztet; a 
hol serkenteni kell, ott ösztönzi a lanyhákat. 
Ha munkájában egyik-másik megakad s dűlőre 
jutni nem tud : ott terem a tanító, hogy a 
megakadt tanulót a hínárból kisegítse. 

Hogy iskolai föladataikat fönnakadás nélkül 
és könnyebben elláthassák, ingyen kapnak itt 
a tanév folyamán Írószereket is: tollat, papirt, 
irkákat, füzeteket stb. Tanuláshoz meg a szük-
séges könyveket visszaszolgáltatás ellenében 
attól az iskolától kapják, a hoanan az otthonba 
járnak. 

Egy másik nagyon fontos tagozata az otthon 
nevelési rendszerének a testi képzés. Ha iskolai 
dolgaikon túl vannak, sorát ejtik ennek is. A 
táplálkozáson kívül tekintetbe jő itt a torna, 
a fürdés s vele az úszás, a séták és játékok a 
szabadban s télen a korcsolyázás; továbbá a 
kerti és különféle házi munkálatok, valamint a 
kézügyesítö foglalkozások is. Az udvar minden-
féle szükséges tornaszerrel van fölszerelve. A 
kisebbek szabadon, a felnőttek szereken tor-
náznak — természetesen a tanító felügyelete 
alatt, kinek azonban az ügyesebb tanulók 
segítségére vannak ebben a munkában. 

A test tisztántartása czéljából ott áll a 
folyóson egy dézsa kútvízzel. A mint valakin 
piszkot vesznek észre, azonnal működik a 
spongya és törülköző, hogy tisztára mossák az 
atyafit. Ebből kifolyólag a fürdést is gyakran 
veszik alkalmazásba. Nyáron a Drávában tör-
ténik ez ; télen ellenben az egyik városbeli 
fürdőházban. Napirenden vannak kisebb-na-
gyobb séták, sőt kirándulások is. 

Nem csekély szerepe jut az otthonban a 

testi nevelésből a kerti munkálatoknak. Konyh a-
kert és szép gyümölcsös árulja el azt a 
gondosságot, melylyel itt e kertet ápolják. S 
ezt a munkát nem napszámosokkal végeztetik, 
hanem a tanító felügyelete alatt magukkal az 
iskolás gyerekekkel. A kertet maguk ássák föl. 
Azután megtanulják, hogy kell vetni, ültetni, 
öntözni, gyomlálni, a kártékony rovarokat s 
férgeket pusztítani. S nemcsak a zöldségek és 
virágok körül segédkeznek, de a gyümölcsfák 
körül is, s nincs elhanyagolva a szőllőmí-
velés sem. 

Hogy ez a foglalkoztatás nemcsak egész-
séges és tanulságos, de erkölcsnemesítő is, 
magától értetődik. A gyermek megkedveli a 
szabad természetet s gyönyörűségét találja föl 
annak alkotásaiban s büszke arra, hogy azok 
előteremtéséhez ő is némileg hozzájárul. S 
fölemeli a gyermeket az a tudat is, hogy 
máris produktiv tagja a társadalomnak s hogy 
munkájával szolgálatot tesz az otthonnak s 
a kert veteményeinek ápolásával hozzájárul 
annak az intézménynek a f jntartásához, mely 
vele szemben oly nagymérvű jótékonyságot 
gyakorol. 

Hozzájárul ezekhez a foglalkozásokhoz végül 
a kézimunka is. A kisebbek papirt vágnak ki 
és fonnak; pálczika s borsómunkákat csinál-
nak. Az idősebbek kéregpapirosból, kartonból, 
fából taneszközöket, játékszereket, különféle 
tárgyakat: táblákat, tálczákat, skatulyákat, 
könyvfödelet, papír- és tolltartókat, kép-
rámákat stb. készítenek ; térképeket, természet-
rajzi ábrákat vászonra ragasztanak. Az ügye-
sebbek agyagból kis kancsókat, csészéket, 
vázákat, állatokat gyúrnak stb. 

E mellett a kedélyképzésről sem feledkeznek 
meg; nemcsak, mert a gyermek természete 
változatosságra törekszik, de azért is, hogy 
szivét-lelkét fölüdítsék. Fölhasználják itt a 
mesét, éneket, társasjátékokat ; télen mulat-
tató szórakoztatásul a hólapátolást, hóember-
csiuálást, szánkázást stb. stb. 

Megbecsülhetetlen nevelési szolgálatot tesz 
itt egy kis könyvtár is, mely a növendékeknek 
az olvasniva'ókat nyújtja s melyet 1901-ben 
253 esetben vettek igénybe. Nagyon hasznos-
nak bizonyul a pihenő órák alatt a hangos 
előolvasás, mely alkalmul szolgál egyiknek-
másiknak a hallott olvasmány tartalmának 
elmondására s arra, hogy azok alapján csöndes 
Írásbeli dolgozatokat is Írjanak. 

Marburgban a könyvtár 350 kötetből áll, 
többnyire mesékből és ifj. iratokból, melyeket 
legnagyobbrészt ajándékba kapott az otthon, 
hasonlóképen a társasjátékokat is. 

S koronája a kedélyképzésnek az énekr 
melyet itt nagyon ápolnak. Egész seregét a 
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daloknak és indulóknak tudják, melyekkel 
akármikor fűszerezik az otthonb&n eltöltött 
órákat. Maga a napi foglalkozás is énekkel és 
imával nyer naponkint befejezést. 

Az otthon leghumánusabb rendeltetése 
azonban, melynek áldásai közvetetlen élvezetet 
nyújtanak: a gondjaira bizott gyermekeknek 
élelmezése. S ebben a tekintetben is valóban 
atyailag gondoskodik védenczeiről. Pedig ez a 
misszója nagyon költséges ; mert nemcsak a 
berendezés, a fölszerelés s az élelmiszereknek 
naponkint való beszerzése jön itt tekintetbe, 
de azok előállítása s az e fölött való fel-
ügyelet is. S ezért az otthonok jórészben 
élelmezés tekintetében csak kenyérre szorít-
koznak. Miután azonban ez nagyon is mostoha 
ellátás volna, ott, a hol a viszonyok csak 
félig-meddig is megeugedik, meleg ételről is 
gondoskodnak. De az otthon maga nagyon 
ritkán állítja elő az ételeket. Leginkább össze-
köttetésben vannak a nagy városokban ú. n. 
leveses-konyhákkal, a honnan azután mérsékelt 
áron kapják a levest; vagy a népkonyháknak 
veszik igénybe a segítségét. 

A marburgi is eleinte az előbbeni forrásból 
látta el növendékeit. De a mikor ez föloszlott, 
nem szüntette k be a meleg ételt, hanem ke-
zelik azóta a konyhát házilag. A szolga neje 
végzi a főzést, a felügyeletet meg a tanító 
felesége gyakorolja. 

Az étkezésnél föltételezik, hogy a gyermekek 
otthon tisztességes reggelit és vacsorát kapnak 
s ezért az ebéd csak levesből (rizs, dara, 
lencse, bab, borsó, burgonya, árpa stb.) vagy 
tejeskásából, pempéből vagy gániczából áll ; 
szombatonkint kapnak hust is, gyakrabban 
bőrkét, hurkát, májat, tüdőt, sőt itt-ott ko-
csonyát. Nyáron tálalnak nekik salátát és 
egyéb zöldségféléket: spenót, kel, kalarábé 
főzeléket stb. s igen gyakran gyümölcsöt is ; 
kivált, lia jó termés van, a jótevők adomá-
nyaiból mindenkor jut belőle az ő asztalukra 
is. Ezenkívül délben és ozsonnára mindenki 
kap egy-egy tisztességes karéj kenyeret. 

S ezzel koránt sincs a jótékonyság kimerítve. 
Oszszel vagy karácsonykor melegruhát, czipőt, 
fehérneműt, kalapot stb. osztanak szét. A leg-
utóbbi évben 692 K 20 f-t fordítottak erre a 
czélra, mely összegből minden növendéknek 
jutott 1 — 1 téli öltözet, 1 pár czipő, 2 pár 
harisnya, 2 ing, 2 alsónadrág, 1 nyakravaló, 
1 kalap. Tavaszszal nyári ruhát kapnak, 
a télit be kell azonban szolgáltatniok ; a mi 
jövő télen újból kiosztásra kerül. 

Ily nagymérvű támogatást kellően honorálnia 
is kell az otthonnak. S ezt nemcsak azzal 
teljesíti, hogy a várakozásoknak megfelel; de 
azokkal az ünnepélyekkel is. melyeket több 

ízben rendez s melyek mindenkor nagy érdek -
lődő közönséget terelnek össz-í az otthon 
helyiségeiben. Erre alkalmat szolgáltatnak 
többek között az uralkodó nevenapja s az 
évzáró ünnepélyek, elsősorban azonban a 
karácsony szent estéje, mely a legcsaládiasabb 
jelleg mellett foly le évről-évre, a legünnepie-
sebb hangulatban. A karácsonyfa kigyulladása 
s az ajándékok kiosztása után ünnepi szín-
darabot adnak elő, szavalnak, énekelnek s 
társasjátékokat játszanak, melyek nemcsak csa-
ládias színezetet kölcsönöznek az estélynek, de 
felejthetetlen és kitörülhetetlen mély nyomot 
hagynak hátra az otthon szegénysorsú, elhagya-
tott gyermekeinek lelkében, kik az otthon nél-
kül aligha lehetnének részesei ennek a meg-
becsülhetetlen, vallásos nevelési eszköznek ! 

S ennek következtében terjed is az eszme 
mindenfelé; egymásután támadnak az otthonok, 
jeléül annak, hogy fölismerte benne a társa-
dalom azt a fontos tényezőt, mely úgy jóté-
konysági, mint nevelési és szocziális szempont-
ból eltagadhatatlan eredményeket teremt. 

A Nyugot szele ebben a formában is elhatott 
hozzánk. Bár nem igen érezhető még, de már 
reagálnak rá. Mutatja a főváros érdeklődése, 
melylyel a napközi otthon intézményét föl-
karolni kezdik. S ha nem is egészen oly formá-
ban és szellemben, mint a külföldön, de biztató 
jelnek vehetjük : hogy maga után fogja vonni 
annak terjedését s ugyanazon intencziók szerint 
való kialakulását is. 

Egyelőre az éhezők iránt való szávalom teszi 
a társadalmat ez eszme hívévé; de eljön majd 
az az idő is, a mikor nevelőeszköznek is föl 
fogja használni. 

(Csáktornya.) Zrínyi Iíároly. 

A női kézimunka oktatása. 
A pedagógiai ismeretek haladása — illetőleg 

a tanítási módszer javítása — kezdettől fogva 
állandó és szünetet, megállapodást nem ismer, 
mégis a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
népiskolában kevés tantárgy taníttatik oly 
módon, a mint azt a pedagógia mai fejlett 
foka megkívánná. Különösen tapasztaljuk ezt 
a kézimunka tanításánál, minek okát egyrészt 
a munkatanítónők hiányos képzettségében, más-
részt a ministeri tantervben találhatjuk meg, 
mely a tananyag megválasztásában és felosz-
tásában igen tág tért enged a tanítónőnek. 
Ezek miatt a kézimunka oktatása a pedagógiá-
nak legelhanyagoltabb ágát képezi. S azt 
hiszem, hogy igazat fognak kartársnőim adni, 
ha azt állítom, hogy elemi iskoláink nagy 
részében nem tanítják helyesen a női kézi-
munkát. Pedig a munkának képző és nemesítő 
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hatását mindannyian elismerjük, mert tudjuk, 
hogy a kellő mérték megtartása mellett, ez 
tartja fönn az egészséget, élénkíti a képzelmet ; 
a munka nemesíti az ízlést és alkalmat nyújt 
az idő értékesítéséhez. 

Kiváló nagy gondot fordítson a tanítónő a 
kézimunka tanítására, mert tudvalevő dolog, 
hogy a szegény leánynak épp oly szükséges 
a női kézimunka, sőt még szükségesebb, mint 
a középosztálybelinek: mert minél szegényebb 
sorsú a gyermek, annál hamarább marad ki 
az iskolából, hogy értékesítse szerzett ismereteit, 
annál nagyobb szüksége van arra, hogy a 
maga és háza népe szükségleteit egyedül 
lészíthesse el. 

A mai tananyagbeosztás szerint a tanítás a 
gyermekeknek unalmas, érthetetlen, fárasztó ; 
ezért sok gyermekben ellenszenvet keltő s 
ennek folytán az eredmény sem lehet olyan, 
mely a fárasztó munkával arányban állana. A 
kézimunka áldásai nagyok lesznek, ha jól 
tanítjuk e tárgyat, azaz tekintetbe vesszük a 
gyermek kézügyességi fejlettségét, a szülők 
vagyoni helyzetét, a család szükségleteit s így 
megtanítjuk a leánykákat mindazon közön-
ségesebb kézimunkák elsajátítására, melyek 
egy egyszerű háztartásban köznapi szükségül 
tűnnek fel. 

Legegyszerűbb és legcsekélyebb ügyességet 
igénylő kézimunka az úgynevezett pálczika 
— és karton — munka lévén, ezzel kezdőd-

jék a tanítás, melynek keretében kefetartó, 
lámpatálcza, lámpaernyő, fényképtartó stb. 
hasznos munkán kívül, a kis gyermekekkel 
játékszereket is készíttessünk pl. lúdtoll és 
néhány rongyocskából meg kartonpapirból 
egész baba-szobaberendezést stb., minek az 
a 7 — 8 éves kis ártatlan gyermek jobban örül, 
mint valami drága pénzen vett játékszernek. 
Pedig higyjék el tisztelt kartársnőim, hogy a 
tanítónőnek ez sem kerül több fáradságába, 
mint a napjainkban dívó kötés s megvan 
az erkölcsi haszon s az az édes tudat, hogy 
egy sereg ártatlan gyermeknek nem csupán 
örömet szereztünk, hanem a munka iránti 
kedvüket fölébresztettük. Ezt követheti — a 
helyi viszonyoknak megfelelőleg a II. vagy 
III. oszt.-ban már a horgolás, mely általában 
nagyon el van terjedve s a legkönnyebb mun-
kák egyike. Ide tartozik a minták rajzoltatása, 
melyeknek helyes összeállítása folytán annyi-
féle czélra alkalmazható, hogy e munkanem 
soha el nem avulhat, divatból ki nem mehet, 
s azért oly nagy a népszerűsége. 

Ne hanyagoljuk el a kötést sem, hiszen 
9 — 10 éves gyermek kezébe bátran adhatunk 
harisnya kötést, melyen a kezdő szem, fogyasz-
tás, lánezszem, becsukás és a leejtett szem 

fölvevését gyakorolja. Megtanul így nyugodtan 
ülni, szellemi tehetségét csekélységnek látszó 
dolgokra is fordítani, a mi igen szükséges O > O ö 
jövő hivatása czéljából. E fokon kiterjeszked-
hetünk a jegyzésre (merkelés), melylyel a paraszt-
asszony alsó és felső ruháját egyaránt jegyzi. 

A IY. osztálytól kezdve különös tekintettel 
legyünk, hogy növendékeink rongyos, vagy 
fölfeslett ruhában ne jelenjenek meg az isko-
lában s ezért először is ismertessük meg velük 
a különtéle öltéseket és azok alkalmazását. 
Miután a kézen és gépen való varrás a fényes 
palota s a szegény kunyhó lakójának egyaránt 
a legszükségesebb s legtermészetesebb foglal-
kozása, azért erre legnagyobb gondot for-
dítsunk s már a IY. osztályban rendes tan-
anyagként szerepeljen. Ne hanyagoljuk el 
azért az úgynevezett díszmunkákat sem t. i. 
a hol erre szükség van, de különösen szem 
előtt tartandó, hogy a szegény köznép gyer-
mekének mindenek előtt a szükségest és hasz-
nost kell elsajátítania. Legczélszerübb egy 
babaruha elkészíttetése, melyen a különféle ölté-
seket és varrásokat, gomblyuk kivarrást és a 
különféle alakú foltozást tanulja meg a leányka. 
A baba ingén pedig a hurkolást (slingeléa) 
gyakorolja. 

Majd a szabásban szereztessünk velők némi 
jártasságot, mert csak így fognak önállóságra 
jatni a fehér és egyéb ruhaneműek készíté-
sében. Hozassuk el rongyos raháikat az isko-
lába és útbaigazításunk mellett foltozzák meg 
azt úgy, hogy a folt tetszetős alakú legyen. 
Szabassunk és varrassunk velük női és férfi 
inget, alsó és felső szoknyát, kötényt, szabad-
kát (blúz) és ágyneműt. 

Nem elég a varrást a IV. osztálytól kezdve 
három éven át tanítanunk, hanem az ismétlő-
iskola női munka óráján is főleg a szabás és 
a kézzel meg a gépen való varrás domináljon. 
Készítsenek ismétlő-iskolás növendékeink az 
említett munkákon kívül gyermek- és férfi 
inget, női háló zubbonyt, vánkos-héjat és 
tanulják meg a monogramm-himzést. 

Ha a kézimunkaoktatást, - melynek helyes 
irányú tanítása nemzetgazdasági szempontból 
igen fontos, — említett alapon kezdjük és ily 
módon folytatjuk, úgy nemcsak azt a czélt 
érjük el, hogy növendékeinkben kedvet ébresztve 
a munka iránt, oly tudást nyujtunk nekik, 
hogy kilépve az iskolából, önerejükből az 
ügyesség és önállóság azon fokára tesznek 
szert, melyen saját és övéik szükségleteit ki-
elégíthetik ; hanem közelebb hozzuk azt az 
időt, midőn minden magyar gazdaasszony nem 
az idegen, hanem az édes hazánkban termelt 
iparczikkekkel fog büszkélkedni. 

(Budapest.) Gorzó Dénesné. 
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Politikai akczió. 
A legöregebb tanítótársunknál voltunk vacso-

rán. Egyszerű, nem költséges, családias jellegű 
összejövetele volt ez az egy iskolánál működő 
9 társnak, kik havonta egyszer így fölváltva 
mindig más és más társunknál pedagógus-
estéket tartunk. Az öreg, a kit mi szemben 
és hátmögött is vonzalomból bátyánknak szok-
tunk nevezni, nagy tapasztalatával, egyenes-
ségével, szókimondásával s istenadta kedves 
humorával máskor is nagy mestere a szónak 
s bőven ad tárgyat ahoz, hogy az esték kelle-
mesen és haszonnal leljenek el, most egy 
levéllel, melyet egyik tanító barátja irt hozzá, 
nyújtott alkalmat arra hogy tanítóknak két-
szeresen tanulságos, gondolkozásra érdemes 
témát adjon. Az ő engedelmével ide Írhatom 
a levélnek értékesebb részét : 

„Barátom ! Ismered a közelebbi időben 
gyakran hangoztatott bűvös s némelyeknek 
tetszetős jelzést, hogy a tanító fejtsen ki 
politikai akcziót. Tudod azt is, hogy egyesek 
ezt az eszmét tollal és szóval is terjeszteni 
igyekeznek. Ennek az irányzatnak, a mióta 
sűrűbben hangoztatják, talán első esetét irom 
le neked. Gondolkozzál róla, mert minden-
képpen érdemes arra. 

Mint olvashattad, politikai kerületünkben 
nem rég újra országgyűlési képviselőválasztás 
volt. Mi tanítók is szavaztunk belátásunk szerint. 
Egyik -vidéki kartársunk kivételével képviselő-
választási alkotmányos funkcziónk ennyiből 
állott, a mint ennyiből fog állani máskor is. 
O, a szegény, azontan kivette a részét belőle 
többszörösen. Attól a naptól kezdve, mikor a 
vidékünkön igen előnyösen ismert s minden 
tekintetben kiváló egyik földesúr, mint jelölt, 
a kerületet beutazta, a mi társunk azon volt, 
hogy a jelölt, részére híveket szerezzen, mert 
azt tudta, hogy az a jelölt jellemével, tudá-
sával, a nép megbecsülésével és a tanítók iránti 
őszinte jóindulatával megérdemli azt. S csupán 
fiatalos lelkesedése, erős ideálizmusa érlelték 
meg ez elhatározást benne minden más külső 
ok nélkül. 0 úgy gondolta, hogy a „politikai 
akczió" abban áll, hogy a törvényhozók közé 
olyan embereket segítsünk bejutni, a kik szív-
vel, észszel készek cselekedni a népért s a 
tanítóknak igaz barátjai. Mint a hogy gondol-
tuk mi is. Mert hát mi is annak a politikai 

akcziónak a magva, a lényege, ha nem ez ? . . . 
Barátunk, a most már megválasztott képviselő 
ügyének győzelméért minden törvényadta módot 
elkövetett. Ügyes rábeszélő tehetségével és 
népszerűségével közel 60 szavazót gyűjtött a 
pártjára. Minket is felkért, pedig arra nem 
volt szükség, mert a jelölt nevének elég ereje 
volt, hogy zászlója alá álljunk. Már akkor 
figyelmeztettük tisztességesen agitáló kolle-
gánkat, hogy ne ártsa magát annyira a dologba, 
de ő hamar kész volt a felelettel: 

—• Tisztességesen, csak a szavammal szol-
gálom, növelem a pártot. Ti nem gondolhattok 
és nem tehettek föl rólam semmi egyebet! 

Igaza volt, jobban ismerjük, mint hogy a 
beszélgetés folytatásával falán megsértsük, 
csak arra figyelmeztettük újra, nehogy kellemet-
lenséget szerezzen magának vele utóbb. o o 

Egy ideig akadály nélkül ment minden. A 
választás előtt pár nappal azonban a másik 
párt erős szervezkedésbe fogott. Ugy látszott, 
azelőtt is erősen dolgozott csendesen, feltűnés 
nélkül. Most azonban olyan mozgalom kelet-
kezett, hogy szinte forrongásba hozta az 
embereket. A társunk szép nagy községében 
is akadtak hívei, sőt az ő pártja egy része 
is ingadozni és elveszni látszott. 

A pap, jegyző s az iskolai és községi elöl-
járóságnak emberei közül többen az ellenpárt-
ban állottak s mindez úgy történt és akkor, 
mikor már a kollega a cselekvés teréről vissza 
nem léphetett. Pedig azok megkisérlették le-
beszélni s a mozgalomtól távol tartani, csak 
nem idejében, a mikor tenni kellett volna. 
Egy ilyen diskurzus alkalmával, a mint nekem 
később elmondotta, azt válaszolta a papjának : 

— Kérem szépen, mi egy pár apró jelen-
téktelen félreértés kivételével, a mely csak 
1—2 órára zavarta meg az egyetértést, min-
dig jól éltünk együtt, remélem a mostani 
politikai magatartásom sem választ el. Azt 
azonban nem tehetem, hogy azokat az embe-
reket, a kiket eddig lelkesítve összetartottam, 
én hagyjam el. Akkor nem volnék érdemes 
arra, hogy többet szóba álljanak vélem. Ennyi 
következetességet magamért is meg kell ten-
nem, ha azt akarom, hogy becsüljem magam 
valamire. 

Következetes is maradt magához s a pártja 
győzött. Talán ez a győzelem volt az oka 
annak, hogy a bukott pártnak, mely valamely 
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erősebb okból elkeseredetten küzdött, a kolle-
gánk községében levő része most ellene for-
dult haragjával. Micsoda fölfordulás lett ott! 
Pap, jegyző, iskolaszéki tagolr, szülők akadékos-
kodtak, gáncsoskodtak. Azelőtt mindig dicsér-
ték a tanítót és soha panasz ellene nem volt. 
Most durvának tartják ; iskolai munkája köz-
ben tett intézkedéseit, a mi a dolog rendje 
szerint a gyermekek útján a családokba kimegy, 
helytelenít.k, leszólják. Az iskolaszékben úgy 
bánnak vele, hogy az önérzetes, eszes ember-
nek minden erejére van szüksége, hogy a 
csipkedésekkel szemben önuralmát annyira a 
mennyire megőrizze. Néhány szülő a községi 
iskolából, melynek ő a tanítója, a másik s 
véletlenül rendkívül gyenge iskolába vitte át 
a gyermekét. A kikkel egy párton volt, azok 
hallgatnak, vagy semmit sem tehetnek a tanító 
védelmére. 

Mindenképpen el akarják üldözni. Éppen 
ma volt nálam, mert a tanfelügyelőnél járt, 
hol a községéből ellene beadott följelentéssel 
szemben igazolta magát s mint mondja, a 
tanfelügyelő minden módon oda akar hatni, 
hogy az iskola kárára keletkezett ezen gali-
bának a derék tanító javára véget szakítsa, 
íme a politikai akcziónak egyik szomorú követ-
kezménye." 

— Nos, fiaim, Szólott az öreg, mikor a 
levél olvasását én, a legfiatalabb befejeztem, 
mit gondoltok, mit ér az a politikai akczió? 

— Egy ütet taplót, feleltem gyorsan. 
— Nem ér az annyit se, legalább az én 

szememben nem, mert én olyan politikai 
akcziót elképzelni sem tudok, mely a válasz-
tási küzdelmek kihasználása nélkül magát 
érvényesíteni tudná. Különben, ha jól tudjuk, 
Bárány Ignácz is, a kire gyakran méltán 
hivatkoznak, azt vallotta, hogy a tanító semmi 
olyanféle mozgalomba ne üsse az orrát, mely 
őt a szülőkkel könnyen ellentétbe hozhatja, s 
így iskolai munkájának ártalmára lehet. 

— Ezt mondta az én igazgatóm is a képző-
ben, szólalt meg Alfa. 

— Igazuk volt. Legyen a tanító : t anító s 
az iskola megkedveltetője. Ha aztán a válasz-
tási urnához áll, szavazzon legjobb belátása, 
elhatározása szerint és ne igyekezzék politikai 
akcziót kifejteni! 

(Nagy-Bánya.) Székely Árpád. 

I R O D A L O M . 
Dr. Kanipis János: „Az állami anyakönyv -

vezetés összes szabályainak rendszeres gyűjte-
ménye" czímű, országszerte ismert és minden 
állami anyakönyvi hivatalban használatban levő 
kitűnő kézikönyvének most jelent meg a 

második javított és az öt év óta keletkezett 
összes újabb rendeletekkel és tudnivalókkal 
bővített kiadása. Esemény e könyv megjele-
nése olvasóink jelentékeny részére nézve is, 
mert közel háromezer magyar tanító tölti be 
állomáshelyén az állami anyakönyvvezető-
helyettes tisztét is. Arra semmi szükség sincs, 
hogy a jeles könyvet, a mely nélkül ma már 
az állami anyakönyvi hivatalok mozdulni is 
alig tudnának, érdekelt olvasóinkkal megis-
mertessük vagy figyelmükbe ajánljuk. Tudnak 
róla valamennyien és értéke felől nincsenek 
kétségben. Más az, a mire olvasóink figyelmét 
fölhívjuk. A Kampis-féle kézikönyv első ki-
adásának megjelenése alkalmával a m. kir. 
belügyminister 1898. évi 73.431 sz. alatt ki-
adott körrendeletében kívánatosnak jelezte, 
hogy a kézikönyv a községi pénztárak terhére 
az anyakönyvvezetők és a helyettesek számára 
megfelelő számú példányokban beszereztessék. 
Ezt a rendelkezést a belügyminister — f. évi 
január 30-án 6697.sz. a. kelt körrendeletével —-
a második kiadásra nézve sem hajtották végre, 
holott különösen olyan községekben, a hol a 
tanító az anyakönyvezető-helyettes, ennek az 
utóbbinak okvetlen szüksége van saját pél-
dányra : mert rendszerint távolabb lakik a 
községházától, tehát az, hogy a jegyző példá-
nyát használja, nehézségekbe ütközik, de más-
részt éppen akkor lehet rá legnagyobb szük-
sége, mikor az anyakönyvvezető távol van s 
a helyettes az elzárt könyvhöz nem férhet. 
A kézikönyv második kiadásának megjelenése 
a legalkalmasabb időpont arra, hogy a tanító-
anyakönyvvezetőhelyettesek az idézett minis-
teri rendeletben biztosított igényüket érvénye-
sítsék s a Kampis-féle kézikönyv második 
kiadásának egy példányát a község terhére 
maguknak szintén megrendeltessék. A könyv 
ára 10 korona. Megrendelhető az Orsz. Köz-
ponti Községi Nyomda Részvénytársaságnál 
(Budapest, VI., Váczi-körút 61. sz.) a pénz 
e!őzetes beküldésével, vagy levelező lapon, 
mely utóbbi esetben a könyvet utánvéttel 
küldik. A megrendeléseket lapunk szerkesztő-
sége is szívesen közvetíti. 

Megjelentek: Lampel R. (Wodiáner F. és 
fiai) kiadásában : Kereskedelmi iskoláink múltja 
és jelene (160 oldal), írta dr. Schuck Béla fő-
igazgató. A „Magyar Kereskedők Könyvtára" 
czímű sorozatos vállalat 1. évfolyamának 8—9. 
füzete. — A Magyar Könyvtár februári soro-
zatában: Lady Windermere legyezője, érdekes 
angol színmű ; Cicero Verres ellen tartott 
beszédje, Gumesevics Lajos fordításában ; Csehov 
Antal orosz író néhány érdekes elbeszélése 
Barabás Ábel fordításában ; Tengerparti képek, 
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Garády Viktortól, melyek mind a magyar ten-
ger életét rajzolják vonzó módon. Egyes füzet 
ára 30 fillér. — Középiskolai zsebnaptár az 
1903. évre; ára 2 K. — A Franklin-Társidat 
kiadásában: Bezeda kisasszony, szép és érdek-
feszítő amerikai regény Gordon álnevű nőiró-
tól, jó fordításban; ára 2 korona 40 fillér. —-
Elfrida és egyéb amerikai elbeszélések, írta 
Boyeson; ára 3 K. — A < laudiusok, történeti 
regény Domitianus császár idejéből, írta Eck-
stein Ernő, magyarra átdolgozta Gaál Mózes ; 
ára 3 K. 50 f. - Verne: Ox dr. teóriája. 
Telelés Grönlandban. Zachariás mester. Dráma 
a levegőben. Négy elbeszélés egy kötetben. Ara 
2 K 60 f. — Az Olcsó Könyvtárban: Egy 
káplár emlékei, elbeszélés Nurics Braniszláv 
szerb írótól. Az utolsó gyónás, Hall Caine angol 
író novellája (magyartalan fordításban) ; A szo-
czializmus fejlődése napjainkig, írta Földes Béla 
egyet, tanár : Arany János : Első lopás és Jóka 
ördöge; Tolsztoj Leó hét elbeszélése; egy-egy 
füzet ára 20 f. —• Szertartáskönyv, kántor-
tani'ók részére; szerkesztette és kiadta: Schrempf 
József kántortanító. Tartalmazza az egész 
évi egyházi szertartásokat és vecsernyéket. 
Pécs, lyc. nyomda (Madarász Béla); ára 5 K. 
Ajánljuk. — jReformeszmék a székesfőváros ok-
tatásügye szervezéséihez ; írta Saskeőy József ; 
ára 1 K. — Jelen és jövő. Néhány szó a magyar 
ifjúság neveléséről ; írta László Arnold ; ára 1 K. ; 
Nagykanizsa, Fiseltel Fülöp könyvnyomdája. 
— Karácsony a művészetben: írta dr. Walter 
Gyula. (Esztergom, Buzárovits Gusztáv). — 
Időszaki értesítő a budapesti (budai) tanító-
egyesület 33 éves múltjából (1895'—1902.). 
Szerkeszti: Szabó Dezső egyes, főjegyző. — 
A madarak védelméről az országos állatvédő 
egyesület kiadásában S. Kukuljevic József m. 
kir. állatorvos egy előadása. A kis füzet, mely 
2 nyomtatott ívnyi tartalommal, 14 képpel a 
szöveg között jelent meg, útmutatást ad a 
madarak téli etetésére vonatkozólag és ismer-
teti egyszersmind a fészkelő házikókat. A hazai 
madárvédelem érdekében az országos állatvédő 
egyesület (VII., Nefelejts-u. 14 minden érdek-
lődőnek a füzetet ingyen megküldi. — Földrajz. 
Kassa város és Abauj-Tornavármegye. A nép-
iskolák III. osztálya számára. Irta : Sudy IC. 
János elemi isko^i igazgató. Nyolczadik javí-
tott és képekkel bővített kiadás. Kiadja Maurer 
Adolf Kassán, 1903. Ára 50 fillér. Érdemes 
szerző kartársunknak a 12 évvel ezelőtt írt 
könyvecskéjével nem volt más czélja, mint 
összegyűjteni az adatokat, rendben feldolgozni 
azon anyagot, mi a ministeri utasítás értelmé-
ben a népiskola III. osztályában tanítandó. 
Nem is az e könyvnek a czélja, hogy a gyer-
mekek kezébe adjuk, hanem, hogy a tanító 

megtalálja benne eggyütt és sorrendben a 
IH. osztály feldolgozandó anyagát. Melegen 
ajánljuk. 

Az Athenaeum kiadásában megjelenő Kis 
Lap a legjobb és legelterjedtebb gyermeklap. 
Ezt a nagy kiválóságát és rendkívüli elterjedt-
ségét az a nagy áldozatkészség teszi, a melylyel 
minden egyes számát kiállítják. Tartalma min-
dig bőséges. Gyönyörű mesék, tanulságos el-
beszélések, szépséges versek váltakoznak benne 
folytonosan és nincs egyetlen olyan száma sem, 
a melyben ne volna egy csomó szebbnél szebb 
kép, mely a gyermekben szunyádozó művészi 
érzéket is ápolja, fejleszti. A Kis Lap előfizetési 
ára negyedévre 2 korona. Előfizetések az Athe-
naeumba czímzendők. (VIII. Kerepesi-út 54.) 
Ugyancsak az Athenaeum kiadásában jelenik 
meg a Magyar Bazár, a nők legkedveltebb 
divatlapja is, a melynek előfizetési ára negyedévre 
3 korona. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vaílás- és közoktatásügyi m. kir. minister ; 

Köszönetét nyi lvání to t ta : id. Wolf Lipót 
alsó-kismartonhegyi lakosnak, a ki az ottani 
izr. felekezeti el. népiskolánál egy 600 koronás 
alapítványt létesített azon rendeltetéssel, hogy 
ennek évi kamataiból oly szegénysorsú tanuló 
láttassék el téli ruhával, a ki a magyar 
nyelvben sikeres előmenetelt tanúsított. 

Kinevezte : Pezinek Gyula oki. tanítót a 
gajári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Máthé 
Géza, az ugocsamegyei tankerület vezetésével 
megbizott kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 
harmadik fokoza'ába Ügocsavármeg^ e kir. 
tanfelügyelőjévé ; Gábosy László gyergyó-ditrói 
és Pál János hatvani áll. polg. isk. s.-tanítókat 
a X. fiz. oszt. harmadik fokozatába r. tanítókká, 
valamint Holly Istvánt, a hódmezővásárhelyi 
áll. polg. isk.-hoz berendelt áll. el. oki. polg. 
isk. tanítót a XI. fiz. oszt. harmadik fokoza-
tába s.-tanítóvá; Padányi Andor nagyszebeni 
áll. főgimnáziumi h.-tanárt a X. fiz. osztály 
harmadik fokozatába Gömör-Kishont t. e. vár-
megye kir. s.-tanfelügyelőjévé. 

Áthelyezte : Bázus József és Bá.usné-
Völgyi Paula ürményházi áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a magyar-pádei áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségükben; Balogh Antal és Baloghné-
Jáger Lenke gajári áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt az ürményházi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségükben; Vitos Antal kisteleki áll. el. 
isk. tanítót a szolnoki áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Bálás Béla magyar-pádei áll. 
el. isk. tanítót a korlátkői áll. el. isk.-hoz jelen 
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minőségében ; Puczidló István korlátkői áll. el. 
isk. tanítót a hasznos-felső-hutai áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Jóváhagyta : A Mosonvármegyei Altalános 
Tanítóegyesület módosított alapszabályait; a 
Fogarasvármegyei hivatalos tanítói egyesület 
alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Asztalos Lajosné 
szül. Kunszt Irma soroksári munkaképtelen-
nek talált áll. el. iskolai tanítónő részére évi 
700 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Szentéin 
Dezsőné szül. Elekes Katalin algyógyi áll. el. 
iskolai tanítónő részére 1100 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Knobb János szilincsi rk. el. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Horváth Hermin részére 
436 korona 50 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N I . Szeged. Ugy van : a tanító-képviselők, 

bár választás alapján nyernek megbízást, hiva-
talos tagjai az iskolaszéknek, rájuk tehát 
a rokonsági viszony nem vonatkozik. — 
M. Sz. J. Kézdi-Vásárhely. Az ifjúsági könyv-
tári jegyzéket még nem adta ki a minister 
s egyelőre még nem is adhatja ki — P. 
Mi Azt megtehetik, hogy a közs. iskolát feleke-
zeti jellegűvé teszik, de azt nem, hogy a régi 
tanítókat — ha egyébként nincs ellenük ki-
fogás — szélnek ereszszék. — Garamnielléki. 
1. A tandíj mennyiség meghatározása az iskola-
szék dolga. Ha ily szabályzata érvényben van, 
a mely önnek arra jogot ad, akkor követelje 
s ezt a kérelmét a közigazgatási bizottság is 
teljesíteni fogja, ha ott panaszt emel. De pró-
bálja meg előbb a községben az iskolai ható-
sággal elintézni. 2. Miért nem tartják a bírói 
számadás gyűléseit a községházánál? Ott van 
annak a helye. E tekintetben a lelkésznek 
kellene erélyesen közbelépni. Ez olyan egy-
szerű kérdés, hogy ezért kanapé pört kezdeni 
nem érdemes, csak méltányos belátásra van 
szükség. 3. A közigazgatási bizottság azt is 
helybenhagyhatja esetleg, hogy olyan kis 
helyen építsék föl az iskolát. Itt megint az 
iskok széki elnököt kellene megnyerni arra, 
hogy ha a kiszemelt hely nem kedvező, adja-
nak alkalmasabb helyet az építkezésre. — 
O. József. A kir. tanfelügyelőséggel érint-
kezzék a kérdéses ügyben. — S. M. A tanító 
katonai kötelezettségeire és kedvezményére 
vonatkozó tüzetes felvilágosítást „Tanítók 
Tanácsadója" czímű munkánk 115. stb. lapjain 
találhatja meg. — K. J. A pályázati föltételhez 
ragaszkodjék. Ha nem volt kitéve más határ-
idő, akkor egy évre kell tekinteni a feltétele-

ket megállapítottnak. A meghivás nam felté-
teles volt, tehát most ne is járjanak el oly 
módon, a mint ön irja. — Xavér. Azt sem 
irja, hogy milyen felekezeti tanító, ez pedig 
a 70. év előtti szolgálatra n-'zve nagyon fon-
tos. Helyesen tette, hogy a ministeriumho/5 
folyamodott, ott rendbehozzák a dolgot, ha 
kellcen igazolta kérelmét. Más módja ennek 
nincs. Az 1870. évre vonatkozó törvényes 
intézkedéseket „Tanítók Tanácsadója" czímű 
könyvünk 161 —162. lapján megtalálhatja. — 
B. Sándor. Sáta. Ön, mint tanító nem levelez-
het hivatalosan portómentesen. Ha közügyben 
kell felterjesztést tenni, akkor az iskolaszék 
vagy az egyházi hatóság továbbítsa hivata-
losan. — Sárkányi. A „Tanítók Tanácsadója" 
czímű könyvünk 143 — 145. lapján talál tüze-
tes útbaigazítást a korpótlékra nézve. — M. 
K. Nagyon természetes, hogy elutasító választ 
kapott kérvényére, mert csak a rendes minő-
ségben töltött szolgálati időt tudják be kor-
pótlék alapjául. Második kérvénye elutasítása 
is helyes volt, mert 1899 szeptember 1-től 
még nem telt le 5 esztendő. A törvény é-i 
az utasítás intézkedik, hogy a szabályszerű 
megválasztás vagy kinevezés alapján tö tött 
szolgálati éveket kell beszámítani. Erre nézve 
felvilágosítást találhat a „Tanítók Tanács-
adója" czímű könyvünk 143—145. lapjai i. — 
P. János. Adja be folyamodványát a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz a nyugdíjint ízetbe 
való fölvételért. Ehhez egyebek közt mellé-
kelnie kell a szolgálata alapjául tekintendő 
iratot is. A ministerium fog aztán ügyében 
dönteni. — F . Ferencz. Nem jelentést kellett 
volna tenni a kir. tanfelügyelőséghez, hanem 
folyamodványt beküldeni fölterjesztés végett. 
Készítsenek rendes folyamodványt. H i más-
ként útba igazítást nem találnának, nézzék 
meg a „Tanítók Tanácsadója" cz. munkánk 
186 — 187. lapját s a szerint igazodjanak. —-
F. A. Nemes-Pécsely és másoknak. A má-
sodik korpótlékért épp úgy kell (a kir. tanf. 
útján) az iskolafentartónak folyamodn'a, mint 
első ízben, a kor pótléi lejárata előtt 8—10 
héttel. A mellékletekről stb. Tanítók Tanács-
adója cz. könyvünk ad útbaigazítást; lehetet-
len, hogy azt folyton és folyton ismételjük. — 
Náczi. A Kogutovicz-féle térképet bátran 
megveheti. — V. R. Semptén. Nem köteles 
járni, ha életének 15-ik évét betölti. — 999. 
A korpótlék beszámításáért a kir. tanfelügye-
lőség útján folyamodnia kell. -— Sch. L. Szent-
Endre. 1. Ha íz ön kartársa ön helyett is el-
kíséri a gyermekeket a templomba s ha az 
iskolaföntartó ezt elfogadja : rendben van a 
dolog. 2. Tis?tességes (padozott) lakást köve-
telhet. Az állam „lakbér" czimen nem ad 
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segélyt. — U. F. Az efféle átalakítást nem kell 
a kir. tanf.-nél bejelenteni. — Sz. B. Tekeháza. 
A közokt. minister ifj. egyesületeknek nem 
engedélyez könyvtárra költségeket. — H. M. 
Tiszapüspöki. Nagyon sajnáljuk, de „osztatlan 
gazd. ism.-isk. részletes tantervet" mi nem 
dolgoztathatunk ki : hatáskörünkön kívül esik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Rudolf trónörökös szobrának föl-

állítására az „Uránia" tudományos társaság 
által megindított gyűjtés a társadalom összes 
rétegeiben érdeklődéssel találkozik. Ki kell 
vennie abból a maga részét a tanítóságnak is 
és bizonyára ki is fogja venni főleg olyképen, 
hogy általa rendezett iskolai ünnepek, mulat-
ságok, fölolvasások jövedelmének legalább egy 
részét erre a czélra fogja fordítani, hogy álljon 
mennél előbb az ország fővárosában a szobra 
annak a királyfinak, a ki a magyar nemzetet 
őszintén szerette. A hol lehet, filléres gyűjté-
seket is eszközölhetnének t. kartársaink a 
megboldogult trónörökös szobra javára. Az 
adakozásokat és gyűjtéseket lapunk szerkesz-
tősége szivesen fogadja és a lapban nyugtat-
ványozza. Ismételten szíves figyelmébe ajánljuk 
a magyar tanítóságnak ezt az ügyet, mert a 
hol a magyar társadalom összes rétegei képvi-
selve vannak, onnét a magyar tanítók sem 
hiányozhatnak. 

— Az állami gyermek menhelyekről ezeket 
írja a félhivatalos „Magyar Nemzet" : „A 
belügyminister végleg meghatározta az állami 
gyermekmenhelyek székhelyeit az ország külön-
böző vidékein. Ezek szerint már az 1903. év 
folyamán következő 15 városban épülnek 
gyermekmenhelyek, úgymint : Szeged, Szombat-
hely, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Pées, Sza-
badka, Kassa, Debreezen, Pozsony, Kolozsvár, 
Maró-vásárhely, Kecskemét, Veszprém, Rima-
szombat városokban. Az 1904. évre marad a 
Győr, Munkács, Sepsi-Szent-György városok-
ban létesítendő gyermekmenhelyek építése. A 
következő években pedig Kaposváron, Léván, 
Egerben vagy Miskolczon és Sopronban fognak 
majd a szükséghez képest gyermekmenhelyeket 
építeni. Ezenkívül még két gyermek-szanatórium 
fog épülni és pedig egy a Balaton mellett 
(valószinüleg a somogyi parton) és egy Palicson. 
A tervbe vett gyermek-internátusoknak szék-
helyéül a következő városokat szemelték ki, 
úgymint: Késmárk, Zombor, Nyitra, Lőcse 
városokat, a melyekkel az állami internátusok 

fölállítása iránt a tárgyalások folynak. Örven-
detes jelenség, hogy az egyes városok jóformán 
vetekednek az előzékeny áldozatkészség tekin-
tetében. Késmárkon valószinüleg a régi Tökölyi-
várban lesz elhelyezve az internátus. Zombor-
ban pedig kertészeti iskolával akarják össze-
kapcsolni ezen állami internátust." 

— A „Népiskolai könyvtárakat intéző 
bizottság" f. hó 6-án ülést tartott, melyen a 
vallás és közoktatásügyi ministernek a teljes 
jegyzék elkészítésére és az eddigi könyvtárak 
anyagának megvizsgálására vonatkozó leiratát 
tárgyalta. A már megállapított első jegyzéket 
a minister egyelőre nem adja ki, mert az a 
szándék, hogy a teljes jegyzék elkészülte után 
az állami el. iskolák egyszerre láttassanak el 
viszonyaiknak megfelelő ifjúsági könyvtárral. 
A bizottság munkálata most tetemesen meg-
szaporodván, a teljes jegyzék elkészülése s így 
a könyvtárak fölállítása alkalmasint az őszre 
marad. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-alap 
vagyoni állapota jelenleg (a postatakarékpénz-
tárban kezelt összegen kívül) a következő : 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárban 3l/2 
°/o-os folyószámlára el van helyezve: 128.407 
K 53 f ; ugyancsak a P. H. E. Takarékpénztár-
ban letétben: 180.682 K névértékű papir; a 
Magyar Földhitelintézetnél 81.000 korona 
jelzálogkötvény ; az alap vagyona tehát ma, 
mivel az értékpapirok névértékben vannak 
számítva, eléri a 400.000 koronát. — A 
kir. tanfelügyelő urakhoz intézett levelek 
már kimentek ; arra kéri az alap elnöksége 
a kir. tanffelügyelő urakat, hogy megyéjök 
tanítóit az Eötvös-alapba való belépésre buz-
dítani szíveskedjenek. Az alap elnöksége postai 
befizetési lapokat is küldött a kir. tanf. urak-
nak, a melyeken a belépő új tagok minden 
költség nélkül beküldhetik tagsági díjukat. Az 
Eötvös-alap elnöksége sokat remél a kir. tan-
felügyelő urak jóakaratú támogatásától és közre-
működésétől, melyet — tekintve az Eötvös-alap 
jótékonysági nagy föladatait — bizonyára nem 
fognak megtagadni. Ha a kir. tanfelügyelő urak, 
mint a hogy ministeri rendeletek ajánlják, eré-
lyesen támogatni fogják az Eötvös-alapot 
az alap ügye eddig nem tapasztalt lendü-
letet fog venni. — A Vasmegyei Ált. Tanító-
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egye.-ület a „Ferencz József Tanítók Házában" 
létesített szobaalapítványa utolsó részleteként 
1000 K-t küldött az alap pénztárába s ezzel 
már az egész 4000 K-t befizette. Az egyesület 
érdemes elnöke : Pálmay Ödön azt írja az alap 
titkárának, hogy Eötvös-alapunkat az egyesület 
a jövőben is támogatni akarja. Az említett 
egyesület megtette kötelességét, most már kívá-
natos, hogy az egyesület tagjai is tegyék meg, 
a mit tehetnek. — Két-moholi tanító: Stark 
Ármin (izraelita) és Dobokay István (r. kath.) 
írja az „Eötvös-alap" elnökének, hogy már rég 
szemlélik orsz. segélyegyesületünk áldásos mű-
ködését, melylyel elaggott tanítókat, tanítók 
özvegyeit és gyermekeit segélyezi. „Egy taní-
tónak sem volna szabad közönynyel viseltetnie, 
írják, ez intézmény iránt s kedves kötelességet 
teljesít minden tanító, ki 3 K évi tagdíjjal az 
„Eötvös-alap" tagja lesz." Ok maguk, hogy 
eddigi mulasztásukat pótolják, 50 — 50 K részes-
jegy megváltásával léptek be az alap kötelé-
kébe. — Az Eötvös-alap pénztárába folyó évi 
február havában évdíjakból, részesjegyekből és 
adományokból összesen 1741 K, a „Tanítók 
Háza" alapjára 5024 K folyt be. Szép ered-
mény ez, mely a megnövekedett érdeklődés 
mellett bizonyít ; de szükség is van a tanítóság 
általános érdeklődésére, mert az alap által 
föntartott „Tanítók Háza" költségvetésében a 
miatt, hogy f. évi szeptembertől kezdve az 
ifjak már ebédet is kapnak főiskolai internátu-
sunkban, tudvalevőleg hiány mutatkozik. 

— Az Uránia-Egyesület vidéki akcziója. 
Az Uránia-Egyesület, melynek üdvös működése 
eddig főleg a főváros területére szorítkozott, 
elhatározta, hogy más országok példáját követve 
működése körét kiszélesíti s a vidékre is kiter-
jeszti. A közhasznú s szép eredményekkel 
kecsegtető akczió élén Molnár Viktor ministeri 
tanácsos, az egyesület elnöke áll, a ki terve-
zetét érdekes s tanulságos czikkben fejti ki az 
Lránia czímű tudományos folyóirat hasábjain. 
„Az Uránia-Egyesület — úgymond — még 
anyagi áldozatok árán is oda törekszik, hogy 
első sorban ő maga, de másodsorban az ő 
égi-ze alatt a vidéken is rendez és rendeztet 
veiitett képek kíséretében tartandó előadásokat 
és e czélból egy régebb füzetünkben megjelent 
ismertetés keretében: 1. gondoskodik kellő 
száinú és vetítésre alkalmas képekről; 2. gon-
doskodik a képek bemutatásához szükséges 
szórakoztató és ismeretterjesztő szöveg meg-

írásáról; 3. a képeknek és szövegkönyvnek 
megfelelő számban (több ezer példányban) 
való sokszorosításáról ; 4. borszesz- vagy gáz-
auer-égőre berendezett és fölszerelt vetítő-
lámpákról és a vetitéshez szükséges készülé-
kekről; 5. a vetítő-készülékek kezelését ismer-
tető rövid tájékoztató útmutatóról; 6. összekötte-
tésbe lépett az Orsz. Gazd. Egyesülettel s vele 
állandóan érintkezve támogatni kivánja ennek 
sajátos törekvéseit, gondoskodván arról, hogy 
a vidéken létező népkörök, gazd. körök, kaszi-
nók, társadalmi egyletek megkapják a rendel-
kezésre bocsátható képek és előadások czímeit 
és megrendelés esetében rendelkezésükre bocsát-
tassanak a kivánt képek és a vetitő-készülék, 
melyeket az illető kölcsönvevő testület (sőt 
magános is) az előadás után az Uránia-Egye-
sületnek czímére visszaküldeni tartoznék; 
7. végül a szállítási nehézségek elhárításáról is 
gondoskodtunk, a mennyiben oly ládát'tervez tünk 
és készíthettünk a vetitő-gépeínkhez és a ké-
pekhez, hogy minden csomagolás fölösleges. 
Kötelességünknek véltük továbbá, hogy — csen-
desen bár, de kitartással dolgozva — hiveket 
és munkatársakat szerezzünk terveink kiviteléhez 
az ország legkülönbözőbb vidékein, olyanokat, 
kik társadalmi állásuknál fogva állandó lak-
helyük szerényebb igényű lakosaira hatást 
gyakorolhatnak, kik velük való folytonos érint-
kezésük mellett irányadó tényezői az ottani 
vidéknek, kik ismerve ennek igényeit s törek-
véseit, legjobban vannak abban a helyzetben, 
hogy minket is fölvilágosítsanak arról, mely 
előadásokkal segíthetjük elő ama vidék sze-
rényebb lakosainak nemcsak általános műve-
lődési szükségleteit, hanem specziális érdekeit 
is. Eddi ] 30 tanító fejezte ki hajlandóságát az 
élőadások tartására. Az előadások elsejét már-
czius 4.-én tartják meg a lugosi gimnáziumban 
s így az új intézmény már megkezdte mű-
ködését." 

— Tanítók névmagyarosítása. A folyó év 
február havában belügyministeri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg ne-
vöket: 1. Lukász Gyula néptanító csolnoki 
(Esztergomvm.) lakos László-ra; 2, Holczhammer 
István tanító győri lakos Hollós-ra,; 3. Gabel 
József kántortanító baranya-felső-mindszenti 
lakos Gábor-Yíí ; 4. Grósz Róza tanítónő kis-
kőrösi lakos Halmos-ra; 5. Vollhardt Károly 
székesfővárosi elemi iskolai tanító Vasvári-ra ; 
6. Eisert Margit székesfővárosi tanítónő Előd-
re; 7. Ravasz Máté moholi (Bács-Bodrogvm.) 
tanító Szűcs-re ; 8. Unterländer Ferencz 
kassai lakos tanító Róná ra,; 9. Kunst János 
erzsébetfalvi áll. el. isk. ig.-tanító Kún-ra ; 
10. Kupecz János rédovai áll. el isk. tanító 
Kárpáti-ra; 11. Hoffmann Józsa székesfővárosi 
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tanítónő Hevesi-re ; 12. Petyó Rezső szinó-
bánya-katalinhutai gyári isk. tanító Barná-ra; 
13. Piacsek István magasfoki (Yasvm.) állami 
tanító Vadász ra ; 14. Hájas cserepeskenézi 
(Szabolcsvm.) el. isk. tanító Hajós-ra. (T. S.) 

— „Munka" czímen dr. Csepela Lajos és 
Kablay István érdemes kartársunk Ózdon — az 
ottani tanítók közreműködése mellett — a 
magyar bánya- és kokómunkások számára 
társadalmi lapot szerkesztenek és adnak ki. 
Vallásosság, erős hazaszeretet, a családi kör 
tisztelete, a munkások ismeretkörének hisznos 
bővítése s az a törekvés, hogy a magyar 
munkásosztály megóvassék a veszélyes áram-
latoktól (szocziálismus, kivándorlás) azok az 
irányeszmék, melyeknek szolgálatában ez a jól 
szerkesztett lap áll. A napirenden levő munkás 
ügyeken kívül felöleli a bányászatot, kohá-
szatot, közegészségügyet nevelést és a szép-
irodalmat ; a mellett hasznos tudnivalókat stb. 
is közöl. Az összes illetékes tényezők kívána-
tosnak mondják e lap terjesztését s mi is föl-
hívjuk rá a gyári és bányatelepek tanítóinak 
a figyelmét. A „Munka", melynek egész évi 
előfizetési ára 1 K 20 f, megrendelhető Ózdon. 

— Rövid h i r e k . Koronás arany-érdem-
kereszttel tüntette ki a király Putsch Tóbiás 
nyug. tanítóképző-intézeti tanárt, a ki jelenleg 
a kassa-oderbergi vasúttársaság iglói tanulói o o o 
internátusának a gondnoka. — A „Magyar 
Iskola" czímű havi folyóiratnak, melyet besz-
terczebányai derék kartársaink szerkesztenek, 
februári száma oly magas színvonalon álló köz-
leményekkel jelent meg, hogy ez a lap egy 
lendülettel a legjobb tanügyi folyóiratok közé 
küzdötte föl magát. Melegen ajánljuk meg-
rendelésre. — Az ifjúsági egyesületeket Brassó-
vármegye tanítósága lelkesen fölkarolta. A 
megyei tanítók nemes versenyt fejtenek ki e 
tekintetben, de támogatja őket a megye érdemes 
főispánja is, a ki a brassói ifjúsági egyesület 
egy előadásán megjelent s ezzel igazolta e 
hasznos intézmény szükséges voltát. — Pálya-
tétel. A fogarasvármegyei hivatalos tanítóegye-
sület a következő tétel kidolgozására nyilvános 
pályázatot hirdet : „ á. helyesirás eredményes 
tanítása a népiskolában, figyelemmel egyrészt 
azon iskolákra, melyekben a tanulók anyanyelve 
és a tanítási nyelv nagyjában azonos; továbbá 
figyelemmel a vegyes és az egész idegen anya-
nyelvű tanulókkal bíró népiskolákra." Pályadíj 
40 korona; p. határidő f. évi május 16.-ika; 
csak a fogarasvármegyei tanítóegyesület tagjai 
pályázhatnak. — Értesítés. „Tanügyi Tárczáim" 
bővített kiadására csak 51 megrendelőm van 
eddig. Türelmet kérek május l-ig és megren-
deléseket gyorsan, de pénzt most nem. Leve-
leimre legyen mindenhonnét a válasz egy pél-

dány megrendelése a tanítói könyvtár részére. 
Ez senkinek sem kerül pénzébe. Csak kollegiális 
érzés kell hozzá. Tisztelettel: Ré.tólli M. 

—- Adakozás . Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Niepel Gizella, Hrussó 40 f ; Klochány 
Nándor, Mutne 50 f ; Csollák László, Oroszka 
(kötelezi magát, hogy mivel 16 éve tanító, a 
tags, díjat 16 évre megfizeti s az alap gondo-
zóinak a „túllövőkkel szemben" bizalmat sza-
vaz) 3 K ; Adám Lujza, Székelykeve (tags, díja, 
1902-re) 3 K ; Martincsák Ignácz, Ujvároska 
(részesjegyére első részlet) 10 K; evang. ref. 
egyház, Üj-Szivácz (adomány) 20 K ; Hoffmann 
Ferencz, Káty (részesjegyének negyedik rész-
lete) 10 K ; Steiger Gusztáv, Káty (tags, díja 
1903-ra) 3 K ; Palkó Antónia, Nagy-Rév (tags, 
díja 1902. és 1903-ra) 6 K ; Skultéty Lajos 
gyűjtése (az urad. tanítóknak B -Csabán tar tot t 
értekezletén) 4 K 10 f ; Vida Ferencz, Gerjen 
(új tag t. d. 1902. és 1903-ra) 6 K ; Lázár 
Ferencz,Ikland (t.d. 1903-ra) 3 K; Balati Vilmos, 
Doborgaz (új tag, t. d. 1903-ra) 3 K ; Iványi 
Mihály, Felfalu (t. d. 1903-ra) 3 K ; Vaday 
József, Nagy-Várad (részesjegyére) 10 K ; Sassi 
Nagy Lajos, Szeged (részesjegyére) 8 K ; 
Matuska János, Liptó-Ujvár (tags, díj) 3 K ; 
Reinl Paula, Oltárcz (t. d., ezzel a kívánsággal: 
„Vajha szép hazánk minden tanítónője igye-
keznék évenkint csak 3 koronát megtakarítani 
az Eötvös-alap javára!") 3 K ; Bertalan Vincze, 
Esztergom (t. d. 1903 ra) 3 K. — 2.r Tanítók 
Háza j avára : Bertalan Vincze 5 K. Átutaltuk 
„Tanítók Eötvös-alapja" czímen a postatakarék-
pénztárhoz. Ebből a kimutatásból is látható, 
hogy az Eötvös-alap nap-nap mellett örven-
desen gyarapszik. Adja Isten, hogy a most 
tapasztalható örvendetes föllendülés állandó 
legyen ! 

— Halá lozás . . Kovács Zsigmond nagy-
dorogbi nyug. községi iskolai tanító meghalt 
életének 80-ik évében. Szolgálatban töltött 51 
évet, nyugdíjban 6 évet. Áldás emlékére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnik 
S7ánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Sclmidt Béla lakik VII., Wesselényi-utcza 52. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66 sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Kötelező alkoholellenes oktatás. Sassi 
Nagy Lajos. — A határszél védelme. F. G. — Nap-
közi otthonok a külföldön. Zrínyi Károly. — A női 
kézimunka oktatás. Gorzó Dénesné. — Szünóra : 
Politikai akczió. Székely Árpád. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítok tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Torja alsó részi községi elemi népiskolához tanítónői 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalma 800 korona havi 
részletekben; természetbeni lakás és 1000 dl-öl kert ; öt 
öl tűzifa. Kötelessége : Az iskolaszék utasítása értel-
mében a mindennapos növendékek, valamint az ismétlő 
iskolás leányok tanítása. Fölszerelt folyamodványok 
f. évi Márczius hó l-ig alulírotthoz küldendők. Torja — 
Háromszékmegye. Balázs Ferencz, iskolaszéki elnök. 

(133—III—3) 
Szent-Borbáson (Somogymegye) a községi elemi 

népiskolához a tanító állomásra pályázat hirdettetik. 
A tanító javadalma: évi 1000 (egyezer) korona, 
továbbá két szobából, egy konyhából, egy kamrából 
és pinczéből álló lakás a kertilletménynyel. Csak 
róm. kath. vallású tanító pályázhatik, kinek köteles-
sége az iskola rendes vezetésen kívül a rendes kán-
tori teendőket is elvégezni, litániákat tartani, kör-
meneteket vezetni. A kérvények folyó évi márczius 
hó 19-ig Erdélyi János iskolaszéki elnökre, Lakócsán 
(Somogymegye) czímzendők. Tannyelv : horvát-
magyar. ' (221—II—2) 

A szabadbárándi (Sopronmegye) róm. kath. 
iskolánál egy osztálytanítói állás azonnal betöltendő. 
Fizetés 80Ö korona és törvényes korpótlék a községi j 
pénztárból, bútorozott szoba fűtéssel. Pályázhatnak I 
oki. tanítók és tanítónők ; horvát vagy egyéb szláv-
nyelvüek előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt 
folyamodványaikat márczius 26-ig nyújtsák be Csenár 
Ferencz plébános urnái Szabad-Bárándon. 

( 2 6 8 - 1 - 1 ) 
Sopronmegyei Répczefö fiókegyházban a róm. 

kath, német tannyelvű tanítói állomás üresedésben 
van. Fizetése : 670 korona, az álla m segélyly el 800 
koronára fog kiegészíttetni. Az iskolaház szépen 
újonan fölépült, rendezett lakással. Esetleg nőtanító 
is pályázhat. Szükséges okmányokkal fölszerelt folya-
modványok a répczefői iskolaszékhez czímezve márcz. 
30-ig az alsó-rámóczi (Sopronm.) plébánia-hivatalhoz 
küldendők. (260—1-1) 

Pusz tavacs községben üresedésbe jött községi 
népiskolai tanítói állásra pályázat hirdettetik ; föl-
hivatnak mindazok, kik ezen tanítói állásra pályázni 
óhajtanak, hogy képesítésüket és eddigi működésüket 
igazoló okmányokkal támogatott kérvényeiket Bátor 
Károly iskolaszéki elnöknél Pusztavacs (Pestmegye) 
1903. évi márczius 24. napjáig nyújtsák be. A róm. 
kath. kántori teendőkben jártassággal bírók előnyben 
részesülnek. Fölszólításra személyes megjelenés kíván-
tatik. A választás 1903 márczius 25. napján tartatik 
meg s a megválasztott állását április í-én köteles 
elfoglalni. Javadalmazás áll : 800 korona készpénz, 3 
padlózott szoba, konyha, éléskamra, '/« hold kert, 
1 hold tengeriföld, 10 köbméter tűzifa haszonélve-
téből, ismétlő-iskolai tanításért 100 korona tiszteletdíj 
és a törvényes ötödéves korpótlék. (257—I 1) 

A lemondás folytán megüresedett Tenke községi 
kisdedóvónői állomásra ezennel pályázatot hirdetek. 
Ezen állás javadalmazását képezi : Tenke község 
kisdedóvoda pénztárából: 1. Évi készpénzfizetés 60u 
kor. 2. Szabad lakás az óvoda helyiségben. 3. Három 
méter öl (12 köbméter) tűzifa. 4. Dajkatartásra 160 
korona. Fölhivatnak mindazon hazai kisdedóvónőképző-
intézetben képesítést nyert okleveles kisdedóvónők, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy oklevél, kereszt-
levél. erkölcsi és eddigi működésükről kiállított 
bizonylatokkal fölszerelt pályázati kérvényüket 1903. 
évi márczius hó 25. napjának délután 5 órájáig 
alulírott felügyelő bizottsági elnökhöz annyival inkább 
adják be, mert a későbben érkező pályázati kérvé-
nyek figyelembe nem vétetnek. Tenke, 1903. évi 
márczius hó 1-én. Verner Kálmán, felügyelő-bizott-
sági elnök. (255—1—1) 

Gyívára p. Köbölkút kath. tanító kerestetik 800 
korona fizetéssel, egy szoba, konyha. Határidő február 
15. Megválasztott egy évi próbatanítás után fog 
véglegesíttetni. Községi iskolaszékhez. (249—II—2) 

Jó hangú, okleveles segédkántoyt keresek, ki 
önállóan végez minden functiot. Fizetése : 600 kor. 
és természetben lakás. Én 83 éves vagyok s tőle, 
illetve magaviseletétől függ, hogy utódom lehessen. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok márczius 25-ig 
küldendők. Személyes megjelenés előny. Jászkara-
Jenő (Pestm.) Velkey László idősb, főkántor. 

(264—1—1) 
Gákovára (Bács-Bodroghmegye) katholikus férfi-

tanító kerestetik. Javadalma : 720 korona, 80 korona 
lakbér, és 100 korona ötödéves korpótlék előleges havi 
részletekben a község pénztárából. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Maison Mihály 
espereshez Rigiczára legkésőbb márczius 31-ig kül-
dendők. Tannyelv : német-magyar. Az iskolaszék. 

(245-1-1) 
Egercsehi község róm. kath. kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik márczius 25-ig. Évi java-
dalom : 5 kat. hold 568 Q ö l szántóföld és 1241 Q ö l 
rét haszonélvezete. Párbérből: 115 pár után páron-
ként 4 korona évnegyedes előleges részletekben 
fizetve. Községi deputatumból 128 korona 40 fillér. 
Egyházi és államsegélyből : 320 korona. Két drb. 
jószágra nyári szabad legeltetés. Stóla : 5(1—60 korona. 
Lakás áll : 2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló 
és sertésól. Választás márczius 26-án. Dobóczky 
Gábor, lelkész. (261—1—1) 

Arad sz. kir. város árvaházánál az óvónői állás 
üresedésbe jővén, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
felhivatnak, hogy kérvényüket f. hó 19-ig a városi 
árvaház igazgató-választmányához czímezve, beküld-
jék. A kérvényhez melléklendők: 1. oklevél, 2. orvosi 
bizonyítvány, 3. működési bizonyítványok. Csak 
okleveles és hajadon óvónők pályázhatnak ; a meg-
választott állását azonnal elfoglalni tartozik. Javadal-

! mazása évi 400 korona fizetés és ellátás. Az óvónőtől 
I megkívántatik, hogy házias, munkás és a kézimun-

kákban is jártas legyen. Az óvónő teendői részletesen 
az intézet házirend-szabályaiban vannak megállapítva ; 
főbb pontokban a következők : a reá bizott gyermek-
csoportra (családokra) mindenben felügyel, házi- és 
egyéb teendőikben vezeti és ellenőrzi, az iskolai 
leczkéiket kikérdezi, feladványaikat elkészítteti és 
őket a megfelelő oktatás- és tanításban részesíti, 
mert a gyermekek ez idő szerint a községi iskolákba 
járnak. (267—1 - 1 ) 

Boldogasszonyba (Mosonm.) róm. kath. osztály-
tanító kerestetik : Fizetése : 800 korona és egy 
bútorozott szoba. Kötelessége : az egyik osztályt 
vezetni, az ismétlősöket tanítani s a kántori teen-
dőkben segédkezni. Tannyelv : német-magyar. Folya-
modványok márczius hó 18-ig a rém. kath. iskola-
szék czimére küldendők. (265—I—1) 

Nyugdíjaztatás következtében a csatádi (Torontál-
megye) községi magyar-német tannyelvű elemi nép-
iskola III. és IV. előléptetés esetén a II. illetve az 
I-ső osztályú tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik : Javadalmazás évi 900 korona készpénz, két 
200 —200 Q-ölnyi pótkert haszonélvezete, természet-
beni lakás esetleg 200 korona évi lakbér és a tör-
vényes ötödéves korpótlék. Pályázni szándékozók 
felhivatnak, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat 
legkésőbb folyó évi márczius hó 31-ig terjesszék be 
alulirt iskolaszékhez, mivel a később beérkező folya-
modványok tekintetbe nem vétetnek. A megválasz-
tott tanító köteles, szükség esetén a kántort helyet-
tesíteni, miért időközbeni személyes megjelenése 
orgonapróbatétel végett kívánatos. Kelt Csatádon, 
1903. évi márczius hó 7-én. Meininger Péter, isk. 
elnök. Ehardt Imre, isk. jegyző. (270—II—1) 
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Torja nagyközség felsőrészi elemi iskolájánál a 
jelenleg helyettesített tanítói állás végleges betöltése 
czéljából nyilvános pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona fizetés havi előleges részletekben, termé-
szetbeli lakás vagy megfelelő szálláspénz, 3 öl tűzifa 
és a tanítói erdő üzeintervszerű használata. Kötelességei: 
a hatosztályu mindennapos és az ezzel kapcsolatos 
ismétlő iskolának vezetése. Kellően fölszerelt folya-
modványok április 4-éig alulírotthoz intézendők. 
Torja (felsőrész), 1903 mározius 4-én. Zajzon Lajos, 
iskolaszéki elnök. (271—III—1) 

Gyarmatha i -Szö lökben — Temesm. — tanítói 
állásra márczius 22-ig pályázat nyittatik. Jövedelem : 
1. 400 korona államsegély, 2. 400 hitközségtől, 
3. 16 km. fa, melyből az iskola is fütendő, 4. 2 szo-
bából, konyha- és kamrából álló lakás és kert, teme-
tési stóla. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-
tanköteleseket oktatni, vasár- és ünnepnapokon 
egyházi ájtatosságot és litániát tartani. Kérvények 
czímzendők : Iskolaszéknek, Temes-Gyarmatha. 

. (263-11—1) 
A m e g y a s z ó i (Zempléh) reform, harmadik taní-

tóságra pályázat nyittatik. Javadalom : lakás, kert-
illetmény és 800 korona készpénz évnegyedenkint 
fizetve, ezenfelül ni mi mellékjövedelem. Kötelesség : 
további intézkedésig az első és második fiúosztály 
tanítása s ha férfi választatik, szükség esetén 'a kán-
tori teendőkben való segédkezés. Pályázhatnak okle-
veles nő és férfitanítók. Pályázati határidő márczius 
25. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények nagy-
tiszteletü Zombori Gedő ref. lelkész úrhoz küldendők. 

( 2 7 2 - 1 - 1 ) 
A k i r á l y h á z a i (Ugocsainegye, munkácsi egyház-

megye) gör. kath. ktanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Az állomás jövedelme : Kitűnő lakás tan-
teremmel új kő épület. 14. h. jó föld hozama 
248 korona. A hitközségtől kiszolgálandó fizetés : pár-
bér — készpénz — faj /.ás, és stóla czímen együtt 
848 korona 50 fillér. Összesen 1096 korona 50 fillér. 
Pályázni óhajtó okleveles ktanítók fölszerelt kérvényeik-
kel jelentkezhetnek Királyházán f. évi márczius 17-én 
az iskolánál. Koflanovics Bazil, ker. esperes. 

( 2 3 9 - 1 - 1 ) 
A ki rögtön óhajt regényes vidéken tanév végéig 

helyettes tanítói állást elfoglalni, rögtön irjon Makó 
Károlynak E r z s é b e t f a l v á r a . Pestmegye postrestante. 
Gyakornok-tanítók róm. kath. legyenek. Orgonálás-
ban grvakorolhatia magát. Óvónők is jelentkezhetnek. 

(219 — II—1) 
F e g y v e r n e k e n (Jásznagykúnszolnokm.) a községi 

óvodánál az óvónői állás lemondás folytán megüre-
sedett. Felhivom mindazokat, akik pályázni óhajta-
nak, hogy oklevéllel fölszerelt kérvényüket f. évi 
márczius 25-ig annál is inkább nyújtsák be hozzám, 
uiert a későbben érkező folyamodványokat figyelembe 
nem vehetem. Javadalmazás : 600 korona a község 
pénztárából, lakás és 300Q-Ö1 kertilletmény. Yégh 
Gyula, iskolaszéki elnök. (246—1—1) 

H I R D E T E S E K . 

Egy új 5 változatú előljátszó 

o r g o n a 
helyszűke miatt minden elfogadható áron eladó. 
Kiepsze l I s t v á n , orgona és harmonium építőnél 

B e s z t e r c z e b á n y á n . 
(266-1—1) 

Új és átalakított 

templom orgonákat 
kitűnő hanggal és szerkezettel jutányos árban szállít 
az ország bármely részében S z a l a y Gyula, mü-

orgonaépítő Székes fehérvárot t . 
(252 — IV—1) 

1% A í'i. sí'i ás»£ m, Mk gfe Mk xtfc A Mh «•*. WW w w W W W^í? 

Fél áron megy eszem 
a „Néptanítók Lapjá"-nak 1894. évi julius l-jétől— 
1901. évi julius 1-éig terjedő évfolyamait. A szállítási 
költséget magamra vállalom. Esetleg egyes évfolya-
mokat is megveszek. Se i fer t Géza, oszt. tanító. 

Körmend , Vasmegye. 
( 2 3 6 - 1 - 1 ) 

jt»i jt>_ •<<> >•> vt> >»> jöX xt>, *»>. <•& 
W W W W W W W W W W W W W W W 

wwÊMMW^wmw^m [>s em <m * «8» M m i isi 

S T O W A S S E R J . 
M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b réz- , fa-, fuvó- é s 

v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület, L á n c z h l d - u t c z a 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 

"Ár jegyzék: összes hangszerekről, 
H a r m o n l u m o k r ó l külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959-52—30) 

SPMâtePWâWSSÈSMIÏÏÊM 

K I : Z I U I \ K I h 
hlmzö- , kötő-, horgo ló -pamutok és s e lymek , 
nemkülönben h l m z ö s z ö v e t e k nagy választékban, 

ç» ^ ^ ^ s z a b o t t gyári áron kaphatók 
m " B é r e z i D. Sándor 

kézimunka-nagyiparosnál 
BUDAPEST, Kiraly-u. 4 . 
264 oldalú képes árjegy-
zékemet 2066 eredeti kézi-
munka - rajzzal ingyen és 

bérmentve küldöm. 

U í l r t n r i f l '»imzogép elsí>-V llVIUI Id rendű « kor. 
minden szinben legnagyobb 
választékban van raktáron. Géphimzöselyem 

Iskolák á r e n g e d m é n y b e n részesülnek. 
(10.28—52—26) 
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Márczius 15. é s Á p r i l i s 11-re! 
Becses figyelmébe ajánljuk a „Szónokló tanító" cz. 
utasítás a beszéd művészetére és beszédgyűjteményt. 
Tartalmaz 186 beszédet. Szerkesztette ranima Döme, 
kir. segédtanfeliigyelő. Ára korona 5'20. Megrendel-
hető 1 koronás havi részletfizetésre is, az első részlet 

előleges beküldése medett. 

I ' o h i t s c l i - í ' e l e 
(166 111—3) könyvkereskedés, 

T e m e s v á r . 

f f f f f f f f f f f l 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, TI., Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k ingyen é s bérmentve . 
(1747—40—22) 

Csak 3 korona 
50 gyönyörű, jobbára új Mária-ének, válasz-
tékos orgona - kísérettel, egyházilag jóváhagyva. 

Zámbó Károly, Szeged 6. 
(200-111—3) 

7 
Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © fill. 

— — 

^sjiS Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek HL^s^l 

^jifü ezen igazgatósághoz küldendők be. D^i. 
fi — fej 
.skJl A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

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

m 

Az amerikai eottage-orgonâk 
königgrätzi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-3* B U D A P E S T , 
VIII., József-körút 15. sz. 

ajánlja európai szerkezetű liarmo-
niumait is. 

A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

ira lîiO korongtól föl-jobb. H korouáK réazle-iekben 1». 
Képes ár jegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi jó tá l lás . 

(475—52—32) 
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Szóló- és borgazdasági tanfolyamok 
n é p t a n í t ó k r é s z é r e . 

11.868. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A szőlőinívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községekben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt az alábbi helyeken az előző 
évek példájára a folyó évben is négy hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok fognak 
rendeztetni. 

1. A tanfolyamok czélja az, hogy az azon résztvevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly czélból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő, egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam négy hétre terjed és két részletben tartatik meg és pedig a tanfolyam első 
része tavaszszal, a második pedig őszszel, 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanulók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás ny- j t tájékozást: 

A tanfolyam helye 
A t a u f o 1 j a m i d e j e 

t a v a s z s z a 1 ő s z s z e 1 

Szent-Endre április hó 27-től május hó 10-ig október hó 5 tői október hó 18-ig 

Tapolcza n » 77 8-tól » 21-ig 

Pozsony n r> » 7-től » 20-ig 

Eger » » 7-től n 20-ig 

Tarczal n » n 15-től 28-ig 

Bihar-Diószeg n » n 5-től « 18-ig 

Ménes » » V 7-től n 20-ig 

Nagy-Enyed n n ÍJ 12-től î5 25-ig [ 

4. A tanfolyamokra kizárólag olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik — tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva — oly hegyvidéki községben működ-
nek, a hol a fillokszera a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s a hol a lakosság kizárólagos, 
vagy főkereseti forrását a szőlőmívelés képezi. 

5. A tanfolyamokra felvett néptanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
egész négy heti tanfolyam tartamára, egyenkint 12 K, azaz egyszázhúsz korona átalányt kapnak, mely ö s -
szegnek fele: 60 korona, azaz hatvan korona a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján, 
szabályszerű nyugtáikra, a tanfolyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

6. k tanfolyamokra felvett néptanítók úgy az elméleti oktatásban, mint pedig a gyakorlati munkák-
ban pontosan és szorgalmasan résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok, a néptanítóki a kik ezekena tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy egy koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, (a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál, a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is föltűn 
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó —) folyó é v i április hó 
l - i g i l letékes kir. tanfe lügyelőjük útján, ahhoz a szőlészet i é s borászat i fe lügye lőhöz (ille-
tőleg v incze l lér i skola i i g a z g a t ó s á g á h o z ) nyúj t sák be, a kinek kerületében je len leg műkődnek. 

8. Későn beérkező vagy nem a rendes uton beadott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Budapest, 1903. évi február hó 26-án. 

(7/h—il—í) M. kir. földmívélésügyi minister. 
Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

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

-Kéziratokat nem aclxink: vissza. 

Az iskolai új helyesírás. 
Örvendő érzéssel üdvözöljük nemzeti 

kultúránk vezérét, Wlassics ministert, 
az iskolai új helyesírás rendeletének 
kiadása alkalmából. Közoktatásügyi 
ministerünk e bölcs intézkedésével 
megkönnyítette a magyar gyermekek 
millióira nézve az első lépést, melyet 
a művelődés fáradságos útján tesznek, 
lerázta a tudákos etimologizálás terhét 
az éretlen kisded gyermekek, a serdülő 
ifjak s a felnőtt műveltek nagy szá-
mának vállairól és ezzel kitárta a 
nemzeti művelődés palotájának kapuit 
mindazok előtt, kik eddigelé a képzelt 
vagy valódi akadályok láttára ijedten 
félrevonultak s a palota csarnokait még 
csak megközelíteni sem merészelték. 

A helyesírásban való jártasság és 
biztosság bizonyára nem elégséges még 
ahhoz, hogy valakit művelt embernek 
mondjunk. Még csak a könnyed, folyé-
kony stílusban, kifejezésbeli szabatos-
sággal, ügyességgel író embert sem 
mondjuk mai napság művelt embernek, 
ha írásából a szellemi és Llki kép-
zettség harmóniájának hiányát érezzük. 
De azért a műveltség elemeinek részei 
közt fontos a nyelv szavai konven-
c-zionális írásmódjának ismerete is, mint 
a hogy az építménynél is fontos az 
alapozás munkájának minden egyes 
részlete. 

Az egész nemzet hálás köszönettel 
fog adózni a figyelmét kultúránk min-
den mozzanatára egyaránt kiterjesztő 
Wlassics ministernek, hogy az alapozás 
e munkáját megkönnyítette. 

Mily félszeg dolog is volt eddigelé 
kis gyermekek oktatásánál a c hang 
jelölésének megtanítása! A hatéves kis 
gyermeknek előbb didaktikai okokból 
csak az egyszerű c-vel lehetett rneg-
ismerkedme, de néhány hónap múlva 
már, hogy tudása fogyatékos ne legyen, 
az ugyanazon hangot felölelő összetett 
cz-ve 1 kellett gondolkodását, egészséges 
ép eszét megzavarni. Most is szabad-
ságában áll ugyan a tanítónak az össze-
te t t cz-ve 1 is megismertetni növendékeit, 
de a minister határozottan kijelenti a 
rendeletbea, hogy didaktikai szempont-
ból szükségesnek tartja, hogy egy és 
ugyanazon iskola egyfüe Írásmód mellett 
foglaljon állást. 

Eddigelé műveltjeink voltaképen há-
rom, egymástól szorosan elkülönített 
kasztra oszoltak. Első voit a gimnáziumi 
és egyetemi görög tanárok kasztja, a 
kik kizárólagos birtokában voltak a 
physiólógia ós philológia írása titkának. 
Ezek nem sokat írtak ugyan, de ha 
írtak, sohasem vétették el a görög szók 
helyesírását. Második volt egyéb tudó-
saink s a gimnáziumot végzett művel-
tek nagy tömege, a kik tanultak ugyan 
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valaha görögül, de azért akárhány 
akadt közöttük, a ki nagy buzgósá-
gában még a szatírát is satyrának irta. 
A harmadik kaszt a reáliskolát, mű-
egyetemet, kereskedelmi- és ipariskolát 
s a felsőbb leányiskolát végzett művel-
tek kisebb köre volt. Ezek sohasem 
vétettek az idegen szók irása ellen, 
mer t szent borzalommal kikerülték, a 
mennyire csak lehetett, vagy ha már 
éppenséggel be kellett irniok, alaposan 
megtekintették a szó képét a német 
szótárakban, nehogy műveletlen embe-
reknek mondják őket. 

Midőn tehát Wlassics minister a 
műveltségi kasztok válaszfalait egy 
csapással lerombolja; midőn elrendeli, 
h o g y a nép nyelvében s az irodalomban 
közhasználatú idegen eredetű szókat az elemi 
iskolától kezdve az egyetemig minden isko-
lában magyarosan kell a magyar ifjúnak 
irnia; midőn e rendelkezésével hallgatag 
kimondja, hogy mai napság már nincs 
szükségünk a görög eredetű idegen 
szók görögös helyesírására a végből, hogy 
valakinek műveltségét megítélhessük, 
merfc mai fölfogásunk szerint sok egyéb, 
fontosabb, lényeges ismertető jelei is 
vannak a műveltségnek: ezzel Wlassics 
minister voltaképen a lényegtelenről a 
lényegesre, a formális tudásról a tarta-
lomra tereli a nemzet serdülő ifjúsá-
gának, hazánk jövendő művelt nemze-
dékének figyelmét és jóra való törekvését. 

Az íij helyesírás szabályzat». 
A helyesírásra vonatkozó új szabályzatot a 

minister tudvalevőleg a Népnevelők Budapesti 
Egyesületének kezdeményezésére adta ki, amely 
már nem érte meg „eszméi diadalát", mert 
azóta beolvadt egy másik egyesületbe. 

Wlassics miniszter a Népnevelők Egyesületé-
nek memorandumában kifejtett okok alapján 
még 1899 nyarán megbízta Simonyi Zsigmond 
egyetemi tanárt, hogy az iskola érdekeinek 
megfelelő helyesírási szabályzatot dolgozzon ki. 
Simonyi munkálatát a minister az Országos 
Közoktatási Tanácsnak adta ki véleményezés 
végett. A Közoktatási Tanács állandó bizott-
sága a magyar helyesírás iskolai szabályozá-

sának kérdését rendkívül fontosnak és sürgetően 
szükségesnek jelentette ki. A minister azonban 
a Magyar Tudományos Akadémiára való tekin-
tetből felfüggesztette e kérdésben határozatát, 
mert az Akadémia helyesírási szabályzatának 
revízióját éppen ebben az időben tartotta napi-
renden. A mint az Akadémia elkészült munká-
latával, a minister azonnal megbízta az Orszá-
gos Közoktatási Tanácsot, hogy vegye alapos 
és beható birálat alá a Simonyi-féle munká-
latot és a Magyar Tudományos Akadémia 
helyesirási szabályzata alapján — kizárólag az 
iskola szempontjából — tegyen javaslatot a 
helyesírás szabályozására. Az Országos Közok-
tatási Tanács a legelőkelőbb szakerők közre-
vonásával hosszas és lelkiismeretes tárgyalás 
eredményeképpen a Magyar Tudományos Aka-
démia szabályzata alapján, olyan munkálatot 
szerkesztett, a mely egyszerűbbé teszi a helyes-
irási szabályokat, azonfelül szójegyzékben ád 
utasítást a kétes esetekben való eljárásra s az ide-
gen eredetű szókra nézve iparkodik határt szabni 
a magyaros s az idegenszerű Írásmód között. 

A szabályzat pontjait a következőkben ismer-
tetjük : 

1. A magyar helye sir ás első sorban a 
kiejtésből indul ki, e mellett azonban nagy 
tért enged a szóelemzésnek, a hagyománynak, 
az egyszerűsítésnek és kapcsolatosságnak (ana-
lógiának) is. 

2. Ez a paragrafus fölsorolja az ábécét, 
de kihagyja belőle az összetett cz-t, valamint 
a ds-t és a dz-t is. Az Akadémia lándsa 
szavát az iskolai helyesírás lándzsá-nak irja. 

A c betűről a következőket irja a szabályzat : 
Az egyszerű c betűt ajánlja az Országos Köz-
oktatásügyi Tanács és az Akadémia nyelv- és 
széptudományi osztálya, főleg egyszerűségénél 
fogva előnyös tanítási szempontból, mivel a 
napi sajtóban és irodalmunk egy részében már 
úgyis elterjedt. A Magyar Tudományos Aka-
démia ellenben megtartotta a hagyományos 
cz-t, főleg azért, hogy az idegen szók gyakori 
c betűjét ne lehessen a magyar c - v e l össze-
zavarni. Ennélfogva sem a c - v e l , sem a C £ - v e l 
való írásmódot nem tekinthetni hibásnak. 

3. §. A kétjegyű betűkben nyújtás esetén 
könnyebbség okáért csak az első jegyet kettőz-
tetjük, pl. rossz, asszonnyal, öccse. De csonkítat-
lanul kiírjuk a kettős betűt, ha sor végén a 
két szótag elválik egymástól és az összetéte-
lekben is ; tehát : öcs-cse, észszerű. 

4. §. írásunk alapjául a művelteknek hagyo-
mányos kiejtése szolgál. 

5. §. Vannak esetek, melyekben a müveitek 
kiejtése is annyira megoszlik, hogy kétféle 
Írásmódot kell jogosultnak elismerni, például 
csepp és csöpp. 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

6. §. S némely esetben az irodalmi hagyo-
mány olyan erős, hogy megmarad a régi 
forma, noha a többség ma már másképp ejti, 
például: selyem, holnap. 

7. §. Az összetett, továbbá a képzős és ragos 
szókat nyelvérzékünk szerint iparkodunk írni, 
például : zsebkendő, egészség, csukd be. 

8. §. Ha valamely hang a ragozásban vagy 
képzésben egészen más hangnak adott helyet, 
vagy pedig nyomtalanul elveszett, nem irjuk 
többé az eredeti hangot, hanem az ujabb, 
megváltozott hangzást, például tanits, eressz, 
síppal. 

9. §. A szóelemzés nem lehet irányadó, 
mikor a szóelemek valami okból annyira el 
vannak homályosodva, hogy többá nem érezzük 
őket; például keszkenő. 

10. §. A befejezett cselekvésnek tt jele, 
továbbá a tt helyrag és a fokképző bb csak 
magánhangzók után tartja meg hoszuságát ; 
például Gy őrölt, de Kolozsvárt; magasabb de 
magasb. 

11. §. Egyes esetekben a kiejtés vagy a 
szóelemzés rovására rövidebb Írásmódot alkal-
mazunk ; például egy, eső, fent. 

12. §. Ez a szakasz az idegen szók Írásáról 
szól, ekképpen : Az idegen szóknak egyrészét 
magyarosan (vagyis a magyaros kiejtés szerint), 
más részét az idegen Írásmód szerint kell írni. 

1. Magyarosan: a) azokat, a melyek a nép 
nyelvében is közhasználatuak, például eklézsia, 
prédikáció, március, kánikula, kolera, díkció, 
fdlokszéra, doktor, finánc stb. ; — b) azokat, a 
melyek az irodalomban közhasználatuak, pél-
dául akadémia, próza, klasszikus, frázis, ciniz-
mus, múzeum, intrika, reakció, miniszter, dele-
gáció, kvóta, konzid, óda, fizika, filozófia stb. 
— Ez utóbbiak közül a teljesen magyaros 
Írástól csak azoknál térünk el, a melyekben 
ch vagy x van; ezt a két idegen betűt meg-
tartjuk, például technikus, monarchia, anarchista, 
expedíció, — c) a nem latin vagy görög betűk-
kel író népek nyelvéből való szavakat; például 
cár, számum, khán, sejk, bég, vezir, szultán, 
kalifa stb. 

2. Az idegen Írásmód szerint irjuk -, a) az 
idegen fogalmak, intézmények, szokások stb. 
nevét például renaissance, cercle, cinquecento, 
high life, lady, déjeuner, fm de siècle stb. ; — 
b) a nem közkeletű tudományos és egyéb mű-
szavakat, például praetor, quaestor, circidus 
vitiosus, adagio, fortissimo stb. — A 2. a) és 
b) pontba tartozó görög szavakat latinosan 
irjuk, de a c betű helyébe, mikor ft-nak ejtjük, 
k-t teszünk, például archon, palaestra, akropolis, 
anthologia stb. 

Jegyzet. Meg nem honosodott idegen szót a 
nagyközönségnek szánt olvasmányban csak 

akkor helyes használni, ha nincs a fogalomra 
magyar szavunk. Ne használjunk tehát olyan 
fölösleges idegen szavakat, mint: momentum, 
propositio vagy propozició, dispositio vagy dis-
pozició, institutio vagy institúció, resólutio vagy 
rezőli'tció, acclamatio vagy aklamáció, szanálás, 
football, vagy futbál mert megmondhatjuk 
magyar szóval is : mozzanat, indítvány vagy 
javaslat, rendelkezés vagy intézkedés vagy haj-
landóság, intézmény, határozat, éljenzés, orvoslás, 
labdarúgás vagy rugólabda stb. 

Az irodalomban közhasználatú idegen szavak-
nak idegen-képzésű származékait a gondos iró 
szintén elkerüli, mint szükségteleneket, mert 
könnyen helyettesíthetjük őket magyar-képzős 
származékokkal, például ne irjuk : prozaikus, 
epizodikus, magnetizmus, hanem : prózai, ep>izód-
szerü, mágnesség. 

A 13. és 14. §§. a tulajdonnevek írását 
szabályozzák. Az erre vonatkozó szakasz általá-
ban megegyezik az Akadémia idevágó szabályá-
val, a mely megköveteli, hogy a nevet ugy 
irjuk, a hogy az idegen maga irja. 

15. §. Az én bennem, ő tőle, továbbá az a 
ki, a mi és a mint, a míg stb. irást nem lehet 
hibáztatni, de az iskolai helyesirás szerint az 
ily szókat egybe kell irni ; például teneked, 
őtőle, aki, ami, ahol. 

16. §. Az összetételnek némely más fajában 
kevésbé szoros a kapcsolat és azért az irás is 
ingadozóbb ; például nemesember, arany bárány. 

17. §. A szók megszakítása. A szótagok 
elválasztására vonatkozó szabályok nem vál-
toznak. 

A 18-tól 36-ig terjedő szakaszok a nagy 
kezdőbetűről, az írásjelekről és a rövidítésekről 
szólnak s általában megegyeznek az Akadémia 
idevágó szabályaival. 

Végül közli a szabályzat nyolc sürün nyomott 
kvárt oldalon a szójegyzéket, a mely különösen 
az idegen eredetű szók magyaros Írására ad 
példát és utasítást, például apanázs, bürokrata, 
difteritisz, fikció, hieroglif. 

Ez idegen szókra nézve a szabályzat meg-
jegyzi, hogy a jegyzékben történt közlés nem 
használatuknak általános ajánlását jelenti, hanem 
azt, hogy ha egyes jelentésekben és vonat-
kozásokban szükség van rájuk és használatuk 
ekképpen jogosult, akkor az Írásuknak itt 
megállapított módja irányadó. 

Osztályérdek, osztálypolitika. 
Napjainkban sok hive akad a taní-

tóság körében is annak a nézetnek, 
hogy az egy-egy életpályán működőknek 
egyik legfőbb kötelességük saját osztály-

12* 
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érdeküknek dédelgetése, előbbre vitele 
minden áron, akár mások érdekeinek 
kizárásával is. I t t is, amott is fölhang-
zanak a cselekvésre hívó szózatok, 
melyek mind oda czéloznak, bogy a 
tanítóság is kövessen el mindent kizá-
rólag a saját érdekében s annak kedvéért 
űzzön akár osztálypolitikát is. 

így zúgnak azok a harczi riadók. És 
a békességes munkát kedvelő taní tó 
ámulattal emeli föl fejét, hogy szét-
nézzen, honnan ered e nagy zaj, mely 
sehogysem hangzik össze az ő élet-
elveivel, sem kedélyével, sem a köz-
jóra irányuló tevékenykedésének szelle-
mével. Fölriadtan kérdi azután, hogy 
talán veszedelemben forog a tanítóság 
érdeke? talán ellenséges szándék tör a 
tanítóság java ellen? vagy talán ismét 
visszafejlődött a kor fölfogása, véleménye 
s ezután még annyira sem akarja meg-
becsülni a tanítóságnak csöndben építő 
munkálkodását, mint ezelőtt? 

így tépelődik a békességes fog-
lalkozásában harczi zaj által meg-
zavart tanító s eme tépelődését leg-
több esetben megszenvedi az iskola is, 
mert az egyszer fölzavart kedély-
nek bizonyos tartamú időre van szük-
sége, hogy előbbi nyugalmát, egyen-
súlyát ismét visszanyerhesse. De hát 
különfélék a kedélyek, az életnézetek 
s ebből kifolyólag különböző a visszo-
nyok latolgatása, megbírálása is. A mun-
kájokban megháborított tanítók min-
denike a fölhangzott vészhír nyomán 
önmaga iránti kötelességének érzi azt, 
hogy kipuhatolja a riasztás indító okát 
s hogy megismerkedjék azzal az ellen-
séggel, a ki a tanítóság életérdeke 
ellen tör. 

Most már némely tanító — kivált a 
jelen körülmények között — hamar 
eljut azon meggyőződéshez, hogy a 
vészt hirdető szózat csak vaklárma volt 
és siet visszatérni félbenhagyott mun-
kájához; ahhoz a munkához, mely a 
közjót, a közérdeket szolgálja. Önér-

dekét pedig jó kezekben tudva meg-
nyugszik, mert látja, hogy a tanítóság 
életege fölött fölhajnallott immár a 
nap, ha nem is éppen vakító és szem-
kápráztató, de legalább áldást terjesztő 
sugaraival. 

Hát ez eddig még jól van. Csakhogy 
a legtöbb esetben nem így szokott 
lenni. Mert ugyan, mivel is lehet leg-
jobban hatni a legtöbb emberre? Talán 
az igazsággal? Dehogy is! Az igazság 
hallása nagyon sok embernek keserű, 
ellenszenves. Vagy ha talán a köte-
lességek, a hivatás magasztosságát tárjuk 
a tanítóságnak, vagy bármely más élet-
pályán működőnek szemei elé, akkor 
hathatunk legbiztosabban annak lelkü-
letére ? Oh, korántsem ; ellenkezőleg, a 
legtöbb ember akkor legkonokabb, sőt 
legsértettebb, ha mindezekről említést 
merünk tenni előtte. 

Bizony, mindnyájan emberek vagyunk. 
Gyarlóság a mi nevünk. A gyarlóság 
érzete közös mindannyiunknál. Éhből ki-
folyólag azután hálásan veszi azt a 
legtöbb ember, ha valamelyik ember-
társa az ő hizelgésével elvonja figyelmét 
gyarlóságairól s azon tudatot ébreszti 
föl benne, hogy ő több, ő érdemesebb, 
ő tökéletesebb minden egyéb társánál. 
Az emberek hiúságának eme fölébresz-
tésében sokan valódi műélvezettel és 
művészettel járnak el. Az pedig, a 
kiben egyszer fölébresztetett a hiúság 
szunnyadó szenvedélye, ha egyszer-
másszor nem történik minden az ő 
kedve szerint, képzelt sérelmében tör, 
zúz, átkoz; és akkor is, mikor szeren-
csésnek, boldognak érezhetné magát, 
erőt vesz rajta a megalázás, a mellőz-
tetés, az elhagyatottság, a boldogtalan-
ság érzete. 

Az a harczi riadó is, mely olykor-
olykor a tanítóság körében fölhangzik, 
egyenesen annak az osztálynak emberi 
hiúságára pályázik és semmi esetre 
sem czélozza a tanítóság közös érde-
keinek előmozdítását. Zúgva rohan a 
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szózat hegyen-völgyön, rónaságon á t : 
sokat kívánnak tőlünk és oly keveset 
adnak nekünk; nincsen, a ki törődjék a 
nemzet napszámosával, pedig tőlünk 
függ jórószben a haza üdve; az elis-
merésben elsőnek kellene lennie a taní-
tónak s ő az utolsó helyre került; ha 
javítanak is helyzetünkön, még messze 
van az at tól a foktól, mely bennünket 
megillet; osztálypolitikát űzzön a taní-
tóság, csak így érheti el azt, hogy 
munkája teljes értékében méltányol-
tassék . . . . 

Kérdem már most, ha ilyenek halla-
tára akár bennem, akár sok társamban 
fennen kezd ágaskodni a velünk szü-
letett emberi hiúság szilaj paripája, 
kicsoda fogja azt a fékevesztett állatot 
újra megzabolázni s oda terelni, hogy 
ismét eredeti rendeltetésének — az 
ambicziónak — szolgálatába álljon? És 
kérdem másodszor, hogy a kedélyek 
eme illetéktelen fölkorbácsolásának mi-
csoda hasznát fogja venni első sorban 
a tanítóság, másodsorban a népoktatás-
ügy s ezzel közvetve a társadalom 
érdeke ? 

A felelet könnyű és egyszerű. Föl-
zavart s ingerült kedélyű tanító többet 
használ a népoktatásügynek azzal, ha 
inkább be sem megy a tanterembe. 
Már pedig, hogy ezzel mennyit használt 
a közjónak: azt könnyű megítélni. A 
tanítóság érdekét is ugyancsak hason-
lóan ennyivel és semmivel sem többel 
vitte előbbre. 

A fölkavart hiúságnak ama fö ri-
asztott paripáját ellenben csak józan 
gondolkozással, helyes ítélőképességgel 
lehet ismét megfékezni. Azzal a gondol-
kozással, azzal az ítélkezéssel, a mely 
lelkiismeretesen számbavesz minden 
körülményt, minden helyzetet s a mely 
ítélkezés fölül bír emelkedni az önérdek 
szűk látókörén és fölszabadulva az 
érdeklettség békói alól, föl tud szár-
nyalni a magasságba, hova nem hat el 
a világ zűrzavaros lármája, az önzés 

követelődző hangja; és azután onnan, 
abból a magaslatból szemléli elfogulat-
lanul először a közös érdeket és csak 
azután a vele kapcsolatos egyéni, vagy 
osztályérdekeket. Az az ítélet lesz egyedül 
helyes, mely ilyen magaslatban hozatott, 
mert ot t semmi akadály sem tolul-
hatot t a szemlélődő, az Ítélkező lelki 
szemei elé. 

A tanítóságnak is ilyen magasabb 
szempontok szerint kell eljárnia még 
akkor is, ha saját érdékérői van szó, mivel 
csak ily úton nem fog túlzásba esni 
sem túlbecsülésébe saját állásának és 
munkájának más életpályák hátrányára. 
A ki túloz, vagy a ki túlbecsül, az 
nem jár helyes úton, az ő ítéletének 
jogosultsága legalább is kérdésessé válik. 
E mellett, a ki a saját munkáját túl-
értékeli, az lelki nyugalmát koczkáz-
tat ja s könnyen megronthatja munkájá-
nak belső értékességét is. A ki folyton 
csak önmagával, önérdekével foglalkozik, 
önzővé válik, kedélye elveszti azt a 
vidámságot, azt a nyugodtságot, mely 
hivatásának méltó betöltéséhez okvet-
lenül megkívántatnék tőle. Mindenben 
ós mindenkor első helyen csakis az 
osztályérdeket szolgálni: szűkkeblűségre 
mutat s nem illő, nem méltó ahhoz, 
a ki a közérdek szolgálatába szegődött. 
Osztálypolitikát űzni pedig emberies és 
hazafias tekintetekből elitélésre méltó 
dolog. 

És ugyan micsoda is az az osztály-
politika ? 

Nem egyéb, mint egy áldatlan harcz 
egyedül azért, hogy valamely társadalmi 
osztály — akár a többi osztályok ro-
vására — előnyökhöz jusson. Az osztály-
politikus nem néz se embert, se hazát; 
csak ő érvényesüljön, csak neki legyen 
jó dolga, ha mások el is pusztulnak 
mellette. Az osztálypolitika az, mely 
azon veszedelmes lejtőn viszen, hol 
megszűnik a társadalom kímélése, a 
haza érdekeinek istápolása s a hol 
kezdődik a kozmopolitaság, a gyűlöl-
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ködés és a társadalmi békés együtt-
élés megzavarása. 

És mi a haszon az ilyen osztály-
politikából? Csakis az, hogy általa a 
többi osztályok is küzdelemre serken-
tetnek sajá t érdekükben. Megkezdődik 
az az nndok harcz a konczért és a 
mily rú t a harcz és annak a czélja, 
épp olyan rútak a fegyverek is, melyeket 
a küzdő bajnokok egymás kisebbítésére, 
gyalázására kezökbe ragadnak. 

Ja j annak a társadalomnak, sajná-
latraméltó az a szegény haza, melynek 
tagjai és fiai osztálypolitikát kezdenek 
űzni. A hol mindenki csak önhasznát 
lesi, önérdekét ápolja, kinek jutna o t t 
eszébe a közjóról, a haza érdekéről 
gondoskodni? A ki mindent csak magá-
nak akar, hogyan áldozhatna az a 
közös jóért , a melyből neki magának 
is esetleg csak annyi haszna lehetne, 
mint az osztályharczban vele szemben 
álló ellenfelének? Mennyire elvaduhat-
nak o t t a lelkek s mennyire elvakul-
hatnak a szemek, a hol minden osztály 
egyedül saját java után száguldoz! 
Mennyire kihal o t t a szív, a lélek ne-
messég és az egykoron tiszta érzelmek 
letarolt virágjai mily fonnyadtan hulla-
nak le a köröskörül elterülő sártengerbe! 

Osztálypolitika a tanítóságnak? Oh, 
ne vegyétek kezeitekbe, társaim, ezt a 
veszedelmes, ezt a hazaflatlan és embe-
rietlen fegyvert, mer t könnyen meg-
sebezhetitek vele nemcsak magatokat, 
de még hivatali utódjai tokat is. Midőn 
azt hirdetjük, hogy minden munkás méltó 
a maga jutalmára, ne hirdessük ugyan-
akkor azt is, hogy „a tanító pedig 
mindeneknél elsőbb helyen méltó arra." 
A mi kezeinkbe a béke fegyverei ille-
nek: a munka, a hazának és az embe-
riségnek szeretete. A közjót, a közüdvöt 
czélzó, lelkiismeretes munkánkkal előbbre 
és csakis előbbre, és diadalhoz ju t ta t -
hat juk önérdekeinket is, jobban és biz-
tosabban, mintsem osztálypolitika űzé-
sével. 

Osztálypolitika? Nem, nem; hiszen az 
árulás a közjó ellen! En azt akarom 
beoltani növendékeim szivébe is, hogy 
mindig első helyen álljon előttük a 
közérdek és csak az u tán következzék 
az önérdek; mert tudom, a hol a köz-
érdek, a közüdv fekszik előtéren az 
egyes lelkekben: ot t van igazság, o t t 
van méltányosság, o t t van szeretet és 
ott a közjó minden munkása előbb-
utóbb megleli érdemlett jutalmát . 

Azért harsogjon bár még sokkalta 
riasztóbban az a harczi kürt, vészhir-
dető hangja tévútra ne vezessen és el 
ne térí tsen bennünket magasztos hiva-
tásunkkal járó kötelességeinknek lelki-
ismeretes teljesítésétől s el ne merítsen 
minket az osztályérdek hajhászásának 
ingoványába. Ugy azután nyugodtan ós 
bizalommal várhatjuk, hogy raj tunk is 
teljesül az ige: „Hiv szolgám! mivel-
hogy a kevésben hű voltál, sokat bizok 
reád; menj be urad örömébe." 

(Felső- Visó.J P. G. 

Két feleség nyugdíja. 
Egy tanító kérdést intézett hozzám, az iránt, 

hogy a tőle törvényesen elválasztott, vagy a 
mostani felesége kapja-e majd ő utána a nyug-
díjat ? 

Felette nehéz, de érdekes kérdés s meg-
érdemli, hogy beszéljünk róla. 

Az 1891:XL1II. t.-cz. 5. §-a szerint: „a 
nyugdíjra jogosítottnak felesége férje halála 
esetén évenkinti rendes özvegyi segélyt kap". 

Az ezen törvény által nagyobb részben 
érvényben hagyott 1875:XXII. t.-cz. 16. §. 4. 
pontja szerint: „Nem jogosult özvegyi segély-
pénzre: a ki törvényesen elvált azon házas-
társtól, ki után a segélypénzt kaphatná, ha 
csak az elválasztó Ítélettel nem igazolja, hogy 
az elválás oka nem ő volt." 

A házasságot fölbontó Ítéletben az 1894: 
XXXI. t.-cz. 85. §-a szerint: „az a házasfél, 
kinek hibájából a házasság fölbontatott, vét-
kesnek nyilvánítandó." 

így állván a dolog, nincs kétség a fölött, 
hogy a válás oka a nő és ez a házasságot 
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fölbontó ítéletben ki van mondva : úgy az 
elvált nőt egyáltalában nem illeti meg férje 
után a nyugdíj. Viszont joga van ehhez az el-
vált nőnek akkor, ha a férj nyilváníttatott 
tétkesnek, a mikor az 1894 : XXXI. t.-cz. 
90. §-a szerint: „a nem vétkes nőt a vétkes-
nek nyilvánított férj vagyoni helyzetének és 
társadalmi állásának megfelelően eltartani köte-
les, a mennyiben ily tartásra a nőnek jöve-
delme elégtelen." 

„A. tartás kötelezettsége a férjnek örökö-
seire is átszáll — mondja tovább a törvény 92. 
§-a — ezek azonban annak a hagyaték tiszta 
jövedelme erejéig való leszállítását kérhetik." 

„A tartásra nézve a házastársak szabadon 
egyezkedhetnek. " 

Ezek szerint a nem vétkes nőt férje vagyo-
nából az elválás után tartásdíj illeti, sőt ha 
az elvált férjnek elhalálozásakor vagyona 
marad: ezt a vagyont is terhelt az elvált nő 
tartásdíja, de csak a tiszta jövedelem erejéig. 

A jelen esetben a tanító és első neje között 
a házassági viszony, a férj vétkességének ki-
mondása mellett, fölbontatott, az új házas-
ságra lépés mindkét félnek megengedtetett s  
a férj az elvált neje részére meghatározott 
havi tartásdíj fizetésére köteleztetett. 

Az elvált tanító újra megnősült, boldogan 
él és elvált felesége tartásdíját fizeti. 

Most tehát a miatt aggódik, hogy az ő el-
halálozása után az első, vagy második feleségét 
illeti-e meg a nyugdíj ? 

A mostani féleségét illeti meg a nyugdíj. 
Ezt az állításomat a következőkre alapítom. 
A férj és eLő feleség között a házassági 

viszony megszűnt az elválasztó ítélet jogerőre 
emelkedésével és nem maradt fönn közöttük 
egyéb, mint a tartásra vonatkozó magánjogi 
jogviszony, mely a törvény szerint szabad 
egyezkedés tárgyát is képezhetvén : kétől lalú 
szerződés jellegével bír, a mely szerződés csak 
mindkét fél beleegyezésével bontható föl. 

Nem felesége tehát többé az első feleség a o o 
tanítónak, hanem egy vele polgári szerződés-
ben álló szerződő fél, még abban az esetben is, 
ha az 1894: XXXI. t.-cz. 94. §-a alapján azt 
kérte volna is és megengedtetett volna neki, 
hogy férje nevét a házasság után is viselhesse. 

Egy embernek csak egy felesége lehet, mert 
különben a kettős házasság bűnébe esnék, 
melynek büntetése a Büntető-törvénykönyv 
szerint 3, illetve 5 évig terjedhető börtön. 

Az elvált nő nem lesz ennek a tanítónak 
özvegye elhalálozásakor, mert a házasság föl-
bontása óta többé nem felesége. 

A törvény pedig az özvegy részére biztosít 
nyugdíjat. 

A tanítónak ez a második felesége lesz az 
ő özvegye s törvény szerint őt illeti a nyugdíj. 

Az első feleség akkor, midőn férjétől elvált, 
kilépett a házasági kötelékből s a férjre ez a 
házasság érvénytelenné vált. 

Egyetlen kivételt tesz az 1875 : XXII. t.-cz. 
16. §. 4. pontja, azt t. i., hogy az elvált fele-
ség jogosítva van a nyugdíjra, ha az elválásra 
a férj adott okot. 

Igen, de a második feleség lesz özvegygyé 
s az özvegyet illeti meg a nyugdíj férje után 
s ezt ettől a törvényes jogától megfosztani 
nem lehet. Az elvált feleség sem fosztja meg 
őt ettől a törvény által biztosított jogától, 
még a föntebb idézett törvény alapján sem, 
a mely csak arra az esetre jogosíthatná föl 
az elvált feleséget a nyugdíjra, ha az elválasz-
tás után férje újra érvényes házasságra nem 
lépett volna, de mert újabb házasságra lépett, 
az elvált fele égnek ez által minden joga meg-
szűnt a férje jogán, kivéve a szerződés-szerű 
tartásdíjat, — ez után csak a házassági köte-
lékben álló második feleséget illeti és illet-
heti meg férje jogán a nyugdíj. 

Ezt az állításomat megerősíti a közigaz-
gatási bíróságnak 1902 augusztus 27 ikén 
1774. K. sz. a. hozott 387. számú Ítélete: 

„Özvegyi ellátást az államkincstárból az 
özvegy nem önállóan a házasságból folyólag, 
hanem csupán az elhunyt férj jogán, ennek 
szolgálata és házassági köteléke kapcsán köve-
telhet ; — miért is az özvegy, férje után, csak 
akkor igényelhet az egyéb föltételek fönfor-
gása esetén özvegyi ellátást, ha a közöttük 
fönnállt házassági kötelék a férj halálakor 
köztörvényeink szerint is jogilag érvényes-
nek volt tekintendő." 

A jelen esetben a második feleség házas-
sága van érvényben s ha ez a tanító elhalá-
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lozásakor is fönnáll : úgy kétségtelenül a 
második feleség lesz jogosítva a nyugdíjra. 

így a kérdezősködő megnyughatik fölvilágo-
sításomban. 

(Budapest.) 1£. Nayy Sándor. 

Nyugdí jilleték fizetése és késedelmi 
kamat. 

Tanítók és adóhivatali tisztviselők között 
gyakrabban merül föl nézeteltérés a tanítói 
nyugdíjra vonatkozó díjak után kiróható kése-
delmi kamatok miatt. Eme kérdés tisztázása 
végett közöljük az alábbi sorokat. 

A tanítói nyugdíjigényre vonatkozó díjakat 
az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalap hátralékos 
kamatok követelése nélkül szokta kiróni. A ren-
deletben azonban hivatkoznak arra, hogy az 
X kor. nyugdíjigény után az adóhivatal 2 % 
járulék fejében évenkint Y koronát s fillért 
írjon elő és az évenkint esedékes járulékot az 
1892. évi 29.554. számú pénzügyministeri kör-
rendelet 3. §-a értelmében szedje be. A kir. 
tanfelügyelőségekhez küldött jelentésben egy-
idejűleg csak annyi értesítést közölnek, hogy 
az illető tanító megnevezett nyugdíjigénynyel 
mikortól kezdve vétetett föl a nyugdíjintézetbe, 
továbbá, hogy a reá összesen . . . korona és 
fillérrel kivetett járulékoknak . . . koronás havi 
részletekben leendő beszedésére a m. kir. adó-
hivatal egyidejűleg utasíttatott. Erről a neve-
zett tanítót is értesíteni kell az okmány kézbe-
sítése mellett. 

A hátralékok ügyében tehát a közoktatás-
ügyi ministerium rendes körülmények közt nem 
intézkedik. 

A kellemetlenség ott támad, hogy az emlí-
tet t 1892. évi 29.554. sz. pénzügyministeri kör-
rendelet szerint az évről-évre élőírt járulékokat 
az iskolafentartók és tanítóknak (1891. évi 
XLIII. törvényezikk 12. §-a értelmében) 
minden polgári év első két havában tartoznak 
befizetni a fizetésre kötelezett külön fölszólí-
tása nélkül. Az év folyamában rendszeresített 
vagy pótlólag bejelentett tanítói állás után 
kirótt összegeket, vagy a nyugdíjba újólag föl-
vett tanító terhére esetről-esetre kivetett járu-
lékokat az illető rendeletben jelzett rés? letek ben 
és határidőben (ha pedig külön részletfizetést 
vagy határidőt nem engedélyeztek, akkor a 
a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 
30 nap alatt) kell fizetni és minden esetben a 
követelést az „ egyenes adók módjára" kell be-
hajtani. 

Első ízben történt ilyen kirovásról az 
érdeklett felek részére vevény mellett kézbe-
sítendő fizetési meghagyást kell kiállítani a 

kirótt járulék összegének és a befizetési módo-
zatoknak föltüntetésével. A kézbesítés napját 
följegyzik a számfejtőkönyvben, a vevényt az 
előírási rendelethez csatolják s azzal együtt 
megőrzik. 

Ugyancsak a fönti körrendelet 4-ik §-a 
értelmében a határidő után 5 °/0 késedelmi 
kamatot kell beszedni, ha az évről-évre előírt 
járulékokat a tanítók, vagy iskolafentartók a 
polgári óv első havában, az év folyamán kive-
tett járulékokat pedig a fizetési meghagyásban 
jelölt határidő alatt vagy nem fizették be, 
vagy csak egy részét törlesztették. A kése-
delmi kamatot az év első két havában esedékes 
járulékok után a nevezett évi márczius hó 
elsejétől, az évközben kivetett járulékok után 
a külön rendelet megjelölte határidő leteltétől 
kezdve számítják. Ha pedig külön határidőt 
nem tűztek volna ki, a fizetési meghagyások 
kézbesítését követő 30 nap leteltével kell a 
hátralékot a tényleges befizetésig beszedni. 

Ha a járulékokat a tartozási kivonat alapján 
írták elő, a tartozási kivonatban késedelmi 
kamat fejében kimutatott összegen kívül a 
hátralékban levő járulékok után folytatólag 
számított 5% (s nem 6%) késedelmi kamatot 
kell beszedni a hátralékban levő járulékok 
után (1895. évi július 1-től, XXXY. t.-czikk 
alapján). 

A késedelmi kamatokat az idő szerint fönn-
álló hátralék után még abban az esetben is 
számítani kell, ha időhalasztást engedélyeztek 
a hátralék törlesztésére. 

Mindezekből kiviláglik, hogy az adóhivatalok-
nak törvényes okult van késedelmi kamatok 
számítására. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Népiskolai anyakönyvek. 
Kozma L. kartárs úrnak fönti czím alatt a 

Néptanítók Lapja f. évi 4-ik számában meg-
jelent czikke, hogy a magyar ember szavával 
él jek: „éppen kapóra jött." 

Cst.k a napokban jelent meg iskolámban 
egy uriasan öltözködött körülbelül 30 - 3 5 
éves özvegyasszony, ki az elemi iskola VI. 
osztályát az 1879/80-ik iskolai évben felekezeti 
iskolánkban éppen az én osztályomban végezte. 

Most, hogy özvegységre jutott — mondá — 
valami kenyérkereset után kellett látnia, azon-
ban a legelső lépésnél megakadt. A népiskola 
YI. osztályáról szóló bizonyítványa hiányzott, 
ennek kiállítására kért föl engem, mint az ő 
volt tanítója utódját. 

Sajnálatomra ki kellett jelentenem, hogy a 
nyíregyházai ev. ref. elemi iskola beírt tan-
köteleseiről az anyakönyvek csak az 1885. év 
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szeptember hava óta vezettetnek, az azelőtti 
időket őshomály, egyiptomi sötétség fedi s így 
minden adat híján a legjobb akaratom mellett 
sem lehetek szolgálatára. 

Ezután egy valóban izgalmas hét követ-
kezett. A fia'al özvegy nem hagyta annyiban 
a dolgot. Elment s fölkereste most mái-
nyugalomban lévő, 80 éves tehetetlen taní-
tóját s annak utasítása folytán az egyházi 
hatóság engedelmével, egy teljes napi kutatás 
után az egyházi levéltárban megtaláltuk az 
1 8 7 5 - 7 6 — 1 8 7 9 - 8 0 . tanévi beirt tanköte-
lesek névsorát (minden más adat nélkül), s az 
azon évekről szóló, elvégzett tananyag leírását 
egy- egy avúlt rongyos íven. 

Rendszeres népiskolai anyakönyv, napló 
hiányában még most sem állíthattuk volna 
ki a bizonyítványt, mert az 54 éven át hiva-
taloskodott szegény öreg elődöm emlékező 
tehetsége annyira meggyöngült, hogy még 
arra sem emlékezett, hogy az illető körülbelül 
milyen tanuló volt. Segítségünkre jött vélet-
lenül egy egyháztag, ki éppen azon évben 
járta az Y. osztályt. Ennek bemondása, illetőleg 
fölvilágosítása folytán készítettük el a bizo-
nyítványt, persze még ekkor is csak találomra 

Az elmondottakból itélve, nagyon is fontos 
és aktuális volt K. L. úr felszólalása, illetve 
egészséges gondolatának papírra vetése. 

Hadd gondolkozzanak fölötte az iskola-
székek, az iskolafentartók, a kormány, sőt 
maguk a tanítók is, már t. i. azon tanítók, a 
kik eddig nem tulajdonítottak semmi jelentő-
séget az iskolafentartók ebbeli mulasztásának s 
nem igyekeztek legalább a maguk számára készí-
teni növendékeikről minden esztendőben egy-egy 
anyakönyvet, legalább egy zsebnaptár alakjában. 

Az 1899. év őszén egy B. A. nevű szabad-
ságolt katona (altiszt) keresett föl s kért, 
hogy állítsam ki számára a YI. osztályú bizo-
nyítványát, mert előbbeni állomásomon Tisza-
Szent-Mártonban az 1889/90-ik iskolai évben 
VI. osztályú tanítványom volt. 

Gyanús volt előttem a dolog. Utána néz-
tem tehát s minthogy 18 évi tanítóskodásom 
idejéről összes növendékeimről szóló kimuta-
tások rend és idő szerint előmenetelükkel, 
rövid jellemzésükkel birtokomban vannak, 
azonnal lépre került a hazug, a csaló. 

Hisz nekem ily nevű tanítványom még 
soha sem volt. Nem is késett bevallani, hogy 
hát biz ő csak a szomszéd falában lakott, 
iskolába soha sem járt, csak a bátyja tanította 
meg írni-olvasni és a katonaságnál gyakorolta 
be magát annyira, hogy szakaszvezető lett és 
most a vasúthoz szeretne bejutni, de bizonyít-
vány nélkül nem boldogul. 

Hány csalás, vagy csalási kísérletnek vétet-

/ • v 
i r tua i im I 

nék eleje, ha egy az állami és községi isko-
lák számára kiadott „Utasításihoz hasonló 
törvény szabályozná a felekezeti iskolák iskolai 
rendtartását a nélkül, hogy ezek autonómiája 
m egnyirbáltatnék. 

Megvallom őszintén, hogy az alkotandó 
illetve szerkesztendő „Utasításokat" csak 
akkor látnám a mai „anyakönyvtelenségi" 
viszonyok között megfelelőknek, helyeseknek 
és czélszerüeknek, ha azok a felekezeti iskolák 
fentartóit szigorúan utasítanák legalább 6 évre 
viszamenőleg az anyakönyveknek pontos és 
lelkiismeretes összeállítá ára, s úgy ezeknek, 
mint minden következőknek hü megőrzésére. 
Mindenesetre ez is egy hatalmas lépés volna a 
magyar nemzeti kultúra, a művelődés lépcsőjén. 

Kívánom, hogy K. L. kartársam szózata 
úgy fönt, mint lent halló fülekre találjon. 

(Nyíregyháza) Lengyel József. 

— Az ifjúsági egyesületekre vonatkozólag 
figyelemreméltó fölszólalást kaptunk avatott 
kezekből. A fölszólaló, a ki egyébként nagyon 
rokonszenvezik ezzel az új intézménynyel, 
aggódva látja, hogy az ő vármegyéjében az 
ifjúsági egyesületek ferde irányt vesznek abban 
a tekintetben, hogy a vezetőség az ifjúság 
összejöveteleit éjszakának idején, a két nem 
összecsapásával tartja és a fősúlyt az ifjúság 
szinielőadásaira és tánczmulatságaira fekteti. 
Ezzel szemben hangsúlyozza, hogy az össze-
jöveteleket legtanácsosabb vasárnap délutánra 
tenni 1-től 5-óráig s hogy a két nem föltét-
lenül elkülönítendő. Az ifjúsági egyesületek 
kultúrális fontosságára való tekintetből nem 
lehet, ezzel a fölszólalással kapcsolatban, a 
vezetőknek eléggé figyehnökbe ajánlanunk, 
hogy kivált a leányegyesületek szervezésénél 
nagy óvatossággal járjanak el s általában nagy 
tapintattal vezessék ezeket az egyesületeket, 
mert inkább ne létesüljön egyáltalán ifjúsági 
egyesület, mint hogy ferde irányt vegyen. 
A kormányzat az ifjúsági egyesületekkel a 
néperkölcsök javítását is czélozza s szomorú 
volna, ha épp az ellenkezőt érné el velők. Ez 
az ifjúsági egyesületek üdvös eszméjét végkép 
megölné. Fölhívjuk az itt — egyelőre in 
nuce — elmondottakra első sorban a magyar-
tanítóság, másod sorban a kir. tanfelügyelő 
urak figyelmét. Ne engedjék, hogy az ifjúsági 
egyesületek üdvös eszméjét akár tapintatlan-
sággal, akár túlzással népszerűtlenné tegyék. 

JJ ^ 
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Az én, világom. 
Nem vágyom a világ zajába, 
Hol nincs szüle, testvér, barát ; 
Hol az önző vad hajsza, lárma 
Elnyeli az érzés szavát. 
Hol az erényt szüli a vétek: 
A rút, festett arczú látszat 
S a szeretet is csak csalétek: 
Megejt, kifoszt s tova vágtat. 

Oh, más az én kicsiny világom ! 
— Kis gyermekek közt élek én, — 
Örömükben velők osztozom, 
Bújok, bajuk szint' az enyém. 
Kicsiny szívbe nagy bánat nem fér . . . 
Kis öröm : boldogság itten ! 
Kis körünkben mindenki testvér : 
Köztünk lakik a jó Isten. 

Farkas Imre. 

Sajátságos irva-olvasás. 
Borisnak hivták a különben szemrevaló 

szakácsnét, ki erőteljes testalkatával, magyaros 
viseletével — de pergő nyelvével is — dísz-
példánya volt a hű, becsületes és használható 
cselédnek. Jól értett a főzés művészetéhez, 
könnyen sorolta elő a különféle süteményekhez 
szükséges alkatrészeket, bámulatos volt az 
emlékezőtehetsége, de mi tűrés-tagadás, egy 
hibája mégis volt, az, hogy sem írni, sem 
olvasni nem tudott. Úrnője eléggé boszantotta 
e miatt, s Boris nem egy keserű könnyet 
morzsolt szét termetes öklével, de mit tehetett, 
az ő idejében az iskolában a tanító erre még 
nem tanította. Mint fiatal képezdésznő kerültem 
a nyári szünidőben Boris úrnőjéhez, ki rokonom 
lévén, gyakran panaszkodott, hogy be kár, 
hogy ez a Boris olvasni írni nem tud. Föl-
szólított, hogy próbáljam meg rajta tanítási 
művészetemet: igen nagy szolgálatot tsszek 
ezzel az egész családnak. De egyben figyel-
meztetett, hogy csínján kezdjek a dologhoz, 
mert erőszakkal nem érek nála czélt. 

Fölébredt bennem a tanítói büszkeség, hogy 
íme nálamnál jóval idősebb egyénnél mutat-
hatom be pedagógiai készültségemet s vártam az 
alkalmat, hogy Borissal négyszem közt lehessek. 

Az egyik délután bekerültem a konyhába, 
hol Borist magában találtam, a mint egy 
képeskönyvben lapozgatott. Ajtóstul rohantam 
be hozzá azzal, hogy no Boriska, magát én 
megtanítom olvasni és írni. 

Boris elvörösödött, kicsinylőleg nézett rajtam 

végig s csak annyit mondott : Kisasszony, 
aligha lesz abból valami, próbáltam én azt 
már, de sehogysem ment. 

— No megálljon, fogjunk azonnal hozzá. 
Magammal hozott irkába irtam az első betűt 

az i-t s fölszólítottam Borist, hogy csinálja 
azt utánam. Keservesen neki fohászkodva úgy 
a hogy sikerült. 

— Lássa, hogy megy. Most pedig irok egy 
másik betűt, ennek a neve r. Csinálja ezt is 
utánam. 

Ez már keservesen ment. 
— Mi is volt az első betű ? Hát a másik 

betű? Most mondja ki az első betűt! Mondja 
ki a másik betűt ! Kapcsolja őket össze ! Össze-
kapcsolva mondja ki! írja le az első betűt! 
í r ja utána a másik betűt ! 

De már erre csak lecsapja Boris megizzadt 
kezéből az iront, nagyot fújt maga elé mondván: 

— Nem, kisasszony, ezt az én gyomrom 
sehogysem veszi be, ezt az ír, rí, ni, in, rí, 
ezt én sohasem fogom megtanulni. 

Bámulva néztem rá. 
— Hja Boriska, ez máskép nem megy. 

Csak türelem, majd később jobban fog az 
menni, de ezt már másképen tanulni nem lehet. 

Hiába vettem elő ékesszólásomat, Boris hajt-
hatatlan maradt. 

— Lássa Boris, folytattam érveléseimet, 
maga is úgy fog olvasni-írni, mint a többi 
müveit emberek. Bevásárlásait följegyezheti, 
könyvből szép történeteket olvashat, ima-
könyvéből imádkozhat. 

De mikor minderre Boris csak a fejét rázta, 
elővettem az öreg ágyút s azt mondottam 
végre, hogy ha így folytatjuk a tanulást s 
megtanul írni, írhat a vőlegényének Sándor-
nak is levelet. 

— Ej, minek az, hiszen minden hónapban 
meglátogat a gézengúz, kibeszélhetjük akkor 
magunkat, válaszolt Boris. 

Kezdettem veszíteni türelmemet. Valósággal 
boszankodtam Boriska csökönyössége miatt. 
Össze is pakoltam a művészetemhez tartozó 
•tárgyakat: a könyvet, irkát, iront s indultam 
kifelé. Egyszerre Boris a kezében levő képes-
könyvbe nézve, s ott a sonkára mutatva kérdezi, 
hogy mikép irják le ennek a nevét? Újból 
kipakoltam az irkát, iront s leirtam e szót 
sonka. Boris erre kiszakitotta a könyvből a 
sonka képét, s irásom elé téve hol a képet, 
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hol az írást nézegette, miközben lopva reám 
pillantgatott. Fölvillant eszemben egy eddig 
ismeretlen új metódus, mit Borisnál talán 
sikerrel alkalmazhatok. 

Boris vette az iront s utána rajzolta az 
egész szót, s többször hol a képben, hol az 
Írásban gyönyörködött. 

— Lássa kisasszony, így majd jobban fog az 
menni, mint az az unalmas ir, rí, a mi csak 
kis gyermekeknek való. 

Ettől a naptól fogva minden szóhoz meg-
felelő képet kellett rajzolnom, s Boris hűsé-
gesen utána rajzolta azoknak neveit. így jött 
létre a legcsodálatosabb írva - olvasás. Boris 
legelőször azokra a tárgyakra szorítkozott, 
melyeket bevásárlásánál látott. így támadt a 
saláta, zeller, tej, turó, tojás, kifli, csirke, hús, 
liszt stb.-nek a képe s azok neve. Az én rajz-
művészetem erősen próbára volt téve, sőt 
festékeimet is igénybe kellett vennem, mert 
Boriska e tekintetben igen követelő volt mái-, 
így nem tűrte, hogy a hús színe halvány-
piros legyen, hanem élénkvörös. A lisztes-
zsák mellé pedig a molnárt is oda kellett 
rajzolnom, a mint azt ő egy czégtáblán látta. 

Ezek a képek voltak a legkaczagtatóbbak a 
dologban. Még most is borsódzik a hátam, ha 
mindazokra visszagondolok. Boris szorgalmas 
tanítványnak bizonyult, nyögött, az egész, ezen 
új írva-olvasási mód mellett, de hűségesen ki-
tartott, s fáradságát nemsokára siker koro-
názta. Füzetébe le tudta írni azon dolgoknak 
a neveit, melyekkel naponta foglalkozott s utol-
jára annyira ment, hogy azokat el is tudta olvasni 
mindaddig, míg oly szó nem akadt szeme elé, a 
a melynek képe képes füzetében elő nem fordult. 

El lehet képzelni Boris örömét és büszke-
ségét, midőn füzettel a kezében ment vásár-
lásait végezni. De elvégre elérkezett az idő, 
midőn szerető rokonaimtól búcsút kellett 
vennem. Boriska könyekkel szemében kö-
szönte meg fáradozásaimat s midőn már a 
vonatra szállottam, nagy kiabálva integet félém 
Boris, hogy: „ Paprika, paprika." Az utasok 
elképedve rémülten tekingettek hol reám, hol 
az üvöltő Borisra, mire én föltalálva magam, 
lapot szakítottam füzetemből, nagy hirtelen 
odarajzoltam a paprikát a nevével együtt s 
ledobtam a robogó vonatról. 

Borist elvette vőlegénye, a derék Sándor. 
Gyermekeik pontosan jártak az iskolába, s 
Boris erősen ügyelt arra, hogy olvasni-irni 
megtanuljanak. Ha pedig jókedve támadt, elő-
vett egy sokat használt képes füzetet, a melyben 
nevetve lapozgattak gyermekei s mutogatták 
egymásnak annak csodáit, hogy mikép tanult 
meg egykor anyjuk ebből olvasni és irai. 

(Kispest.) Vörösváry Béliiné. 

HIVATALOS KÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. — 862. elli. sz.) 
A magyar helyesirás tanítása újabb időben 

számos panaszra adott ckot s a Népnevelők 
Budapesti Egyesülete 1899-ben fölterjesztés-
ben kért, hogy a helyesírási mintakönyv ki-
adásával orvosoljam a fölmerült visszásságokat. 
E visszásságok részint számos — eredeti és 
idegen — szónak ingadozó Írásmódjából ered-
tek, részint pedig ebből, hogy a fejlődő nyelv 
és irodalom itt is, ott is rést ütött a hagyományos 
szabályokon. A helyesirás tanításának ezen aka-
dályait méltatva, megbíztam az Orsz. Közoktatási 
Tanácsot, tegyen javaslatot a nehézségek elhárí-
tására. Időközben a Magyar Tudományos Aka-
démia — mint már az előtt is több izben —- újra 
átvizsgálta s egyes pontokra nézve egyszerűsí-
tette a saját kiadványaira megállapított helyes-
írási szabályokat. Az Orsz. Közoktatási Tanács 
hosszas és lelkiismeretes tárgyalások eredménye-
kép a M. T. Akadémia szabályzata alapján 
olyan munkálatot szerkesztett, mely — amennyire 
jelenlegi viszonyaink közt lehetett — egyszerűbbé 
s következetesebbé teszi a helyesírási szabá-
lyokat, azonfelül igen gondosan megállapított 
szójegyzékben ád utasítást a kétes esetekben 
való eljárásra s különösen az idegen eredetű 
szókra nézve iparkodik pontosabb határt szabni 
a magyaros s az idegenszerű Írásmód között. 
Minthogy a kiejtés idők folytán észrevétlenül 
változik, az írás pedig vele szemben egy ideig 
az irodalmi hagyományt követi, némely eset-
ben nem lehet az eddig dívott Írásmódot 
egyszerre hibásnak nyilvánítani, s azért a 
szabályzat is megenged egyelőre némely inga-
dozást. Az ilyen megalkuvást szükségessé teszi 
az a fontos irodalmi és iskolai érdek, hogy a 
fejlődés ne erőszakos, hanem fokozatos legyen, 
s a fejlődés érdekében az új német és franczia 
hivatalos szabályzatok is számos esetben válasz-
tást engednek két-két írásmód között. A elöntést 
e néhány ecetben a pedagógiai belátásra s az iro-
dalmi fejlődésre hagytam, de didaktikai szempont-
ból szükségesnek találom, hogy egy intézet egy-
féle írásmód mellett foglaljon állást. Hiszem, 
hogy az irodalmi fejlődés csakhamar megtalálja 
azt az utat, melyet az iskola s az irodalom 
érdeke kijelöl. Mindenképen remélem, hogy ez a, 
részben az Akadémia, részben a Közoktatási 
Tanács megállapodásain alapuló új iskolai 
helyesirás az e téren uralkodó zavart csökken-
teni s rövid idő múlva teljesen meg fogja 
szüntetni. 

Ezek alapján az új szabályzatot rendelke-
zésem és a vezetésem alatt álló összes isko-
lákra nézve irányadóul rendelem. Egyúttal 



12 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 1 0 . SZÁM. 

elrendelem, hogy az új iskolai könyvek s a 
meglevőknek új kiadásai ehhez a szabályzathoz 
alkalmazkodjanak. De a jelenleg használatban 
levő kiadások tovább is vasználhatók, sőt 
(hogy szegény szülőkre ezzel új terhet ne 
rójunk) ugyanazon könyvnek új kiadása mel-
lett is használhatni a régit, kivéve ha az új 
kiadás tartalmi tekintetben is tetemes változást 
szenvedne. 

A szabályzat ilyen czímmel jelent meg: A 
magyar iskolai helyesírás. Kiadta a m. leír. 
vallás- és közoktatásügyi minister. Kapható a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
Hivatalos Közlönyének kiadó hivatalában. 
(Wodianer F. és Fiai Budapesten.) 

Budapesten, 1903. évi márczius 14. 
Wlassics Gyula. 

(A Hivatalos Közlöny ama számát, melyben a 
helyesírás új Szabályzata meg fog jelenni, a 
ministerium minden iskolának hivatalos idon 

megküldi.) 

Elvi je lentőségű rende le t a vármegye i hiva-
talos lapnak a kir. tanfe lügyelök részéről 

leendő használata tárgyában. 
(Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministernek 1903. évi 12.200. sz. a. kelt rendeletéből.) 

A m. kir. belügyminister úr 1903. évi 
február hó 13.-ikán 556. szám alatt kelt átira-
tában egy fölmerült eset alkalmából kijelen-
tette, hogy a „vármegyei ügyviteli szabályzat" 
153. §-a értelmében a vármegyei hivatalos 
lapok rendeltetése közé tartozik többek közt 
a középfokú hatósági rendeletek kihirdetése is. 
A középfokú hatóságok alatt a kir. tanfel-
ügyelőket is érteni kell s így a kir. tanfel-
ügyelő körlevelei a vármegyei hivatalos lapba 
ez idő szerint is akadály nélkül fölvehetők, 
illetőleg azoknak közlését a kir. tanfelügyelők 
igényelhetik. 

Budapesten, 1903. évi márczius hó 3-án. 
A minister meghagyásából : 

Halász, 
osztálytanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister : 
Köszönetét nyilvánította : Özv. Tabody 

Jenonének és a vezetése alatt álló ungvári 
„Gyermekbarát Egyesületnek" mely 165 iskolás 
gyermek részére 861 K értékű téli ruhaneműt 
adományozott; a Szeged csongrádi takarékpénz-
tárnak, a ki a szegedi elemi iskola szegény tanulói-
nak segélyezésére 400 koronít adományozott. 

Kinevezte: Griesbach Emma oki. óvónőt 
a faeseti állami óvodához óvónővé; Urban 
Ilona oki. tanítónőt a bártfa-mihályói áll. el. 

népisk.-hoz r. tanítónővé ; Siskovich Emma oki. 
óvónőt a seprősi állami óvodához óvónővé; 
Faragóné-Szalontai Margit kecskeméti államilag 
segély, polg. leányisk. h.-tanítónőt ugyanezen 
intézethez s.-tanítónővé. 

Áthelyezte : Molnár Jenő a magyar-óvári 
állami elemi iskolához beosztott gazd. szak-
tanítót a makói gazd. ism. iskolához jelen 
minőségében; Draisner György szepesvár-
megyei kir. s.-tanfelügyelőt ezen minőségében 
Gömör-Kishont t. e. vármegyébe és ezen tan-
kerület népoktatásügyeinek ideiglenes vezeté-
sével megbízta; Padányi Andor gömör-kis-
hontvármegyei kir. segédtanfelügyelőt ezen 
minőségében Szepesvármegyébe. 

Kizárta : Király Mária nagyváradi születésű 
ág. hitv. ev. tanítónőjelöltet bizonyítvány-hami-
sítás miatt az ország minden fokú és jellegű 
iskolájából és tőle a magánvizsgálat leteheté-
sének jogát is megvonta. 

Nyugdíjat utalványozott: Agnesz János 
temesrékási r. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanító részére 600 koronát; Szabadi Gábor 
merynei róm. kath. elemi isk. tanító részére 
évi 1040 K.-át. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
Néhai Pivár Kálmán szepesremetei nyug. volt 
tanító özvegye, szül. Bosztóczy Mathild részére 
400 K.-át; néhai Ziitvai József pancsovai 
állami elemi iskolai tanító özvegye, szül. Tóth 
Katalin és László nevű kiskorú árvája ré-
szére 723 K 33 f.-ért; néhai Szőke Ferencz 
szelevényi nyug. volt rk. tanító özvegye, szül. 
Szőke Julianna és Ilona kiskorú árvája részére 
583 K 33 f.-ért ; néh. Szigethy Alajos volt 
kaposvári áll. el. isk. igazgató-tanító özvegye, 
szül. Bereczk Ilona részére évi 760 koronát; 
néh. Szöllösi János volt esztergomi el. iskolai 
tanító özv., szül. Gábriel Hermina részére évi 
720 koronát és István nevű kiskorú árvája 
részére évi 120 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O Az Aradvidéki Tanítóegyesület aradi 

fiókbizottsága programmjíba vette, hogy meg-
vitatja és tanulmányozza a népiskola összes 
tantárgyainak tanítási módját s ezen, a meny-
nyire lehet, javít. Az írva-olvasás módszerét, 
úgyszintén a beszéd- és értelemgyakorlatokét 
egész éven át tanulmányozva, nem kis mér-
tékben járult ahhoz, hogy ezek tanítása az 
aradi iskolákban egyre javai. A bemutatott 
gyakorlati tanítások pedig nagy hasznára váltak 
a tanítóságnak. Kovács Vinczé egyesületi elnök 
volt az, ki az ilyen gyakorlati tanítások hasz-
nára figyelmeztette a tanítóságot s arra kérte 
föl a fiók-bizottságot, hogy lehetőleg minden 
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gyűlésen szerepeljen egy minta-előadás, a 
melynek több gyakorlati értéke van, mint e 
tantárgyak didaktikájáról való elméleti tanács-
kozásoknak. A szent-pétertéri fiúiskola I. osztá-
lyának tanítója : Czobor Ottó ismertette a tizes 
számkört tanítványainak f. évi február 28.-án 
tartott tanításán. A tanítást egy új taneszköz 
fölhasználásával mutatta be, melyet már a 
tanév kezdete óta használ. Ez a Diebold-ié\e 
számológép, melynek leirása a Néptanítók 
Lapjá-ban is megjelent. Az előadó a számoló-
gép segélyével igen ügyesen ismertette ezt a 
számkört, a mely után a gyermekek a szám-
körben föladatokat fejtettek meg nagy kész-
séggel. Ezután ismét a számtan tanítás módját 
fejtegették. Elsőbben az előadó mondta el a 
gép előnyeit s szólt azon különböző eljárá-
sokról, a mely szerint a népiskola első osztá-
lyaiban tanítják a számolást. Érdemes szerinte 
e kérdéssel tüzetesen foglalkozni. Maurer 
Mihály ellene van az ilyen eszközök használa-
tának, "szerinte jobb a kéz ujjait ily czélokra 
használni, ennek előnye, hogy a gyermek is 
foglalkozik. Kovács Vincze örömmel fogadja 
e taneszközt, mert látta, hogy a gyer-
meket ez nagyon is foglalkoztatja, a tanítást 
pedig élénkíti, a mely nélkül nincs sikere a 
tanítói munkának. Kiemeli azt, hogy a gyer-
mekek, kiknek nagy része idegen ajkú, milyen 
szép, nyugodt és biztos feleletet adtak. Ez 
dicséri a tanító munkáját, mely elismerést 
érdemel azért is, hogy új taneszköz használa-
tával igyekszik javítani és biztosítani a tanítói 
munkát. Az ülés elhatározta, megkéri Arad 
iskolaszékét, hogy iskoláit Diebold-féle számoló-
gépekkel szerélje föl. Maurer Mihály elnök az 
ülés megnyitása után igen meleg hangon 
emlékezett meg az elhunyt Preisinger József 
igazgatóról, ki az egyesületnek tiszteleti tagja 
volt. Negyvenkét éven át szolgába a népok-
tatás ügyét s mint egy intézet igazgatója 
mutatta be kiváló képességeit. Elhunyta fölött 
érzett részvétüket jegyzőkönyvileg fejezték ki 
s erről a megboldogult özvegyét értesítik. 
Ezután Marinkovits Péter igazgató ismertette 
Arad város iskolaszékének határozatait, a me-
lyek közül a váltakozó, vagy osztályrendszert 
és az iskola egészségügyét ajánlja a fiókkör új 
vitatételéül. Érdekes volt véleménye a túlterhe-
lésről, a melynél az iskolaszék túllőtt a czélon, 
a midőn c;ak az olvasókönyvet rendelte egye-
düli kézikönyvül. így gyermekeink nem sok 
fáradsággal végzik el a népiskolát. Nem szok-
ják meg a komoly munkát s ez az oka, hogy 
a népiskola és a középiskola között nincsen 
meg az átmenet. Az iskolák egészségügyénél 
megemlíti azt a szomorú körülményt, hogy 
Aradon még mindig vannak gyengén fölszerelt 

iskolák s 100-vál nagyobb létszámmal bíró 
osztályok. Az előadónak fáradozását megkö-
szönték s kérték, hogy az új Utasítás rendel-
kezéseit is ismertesse. Ezzel az ülés véget ért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Saj tóhiba" az ú j nyugdíjkönyvecskében. 

B. J . V. és másoknak, kik tanácsadónkhoz for-
dultak, azt az általános érdekű választ adjufy, 
hogy a rövid idővel ezelőtt forgalomba bo-
csátott új nyugdíj könyvecske („Az orsz. tanítói 
nyugdíj- és gyámalapot illető járulékok befi-
zetését igazoló könyvecske11) 7-ik lapján a tanítói 
nyugdíjösszeg 50% van nyomtatva 40" h, helyett, 
a 8-ik lapján pedig 40°/o van 50"/o helyett 
„sajtóhibából". A 10 ik év után esedékes 
nyugdíjösszeg tehát a valóságnak megfelelően 
40"/o (s nem 50°/o); az özvegyi segély pedig 
50°/o (s nem 40%). Ugy van most is az arány, 
mint Tanítók Tanácsadója czímű könyvünkben 
közöltük s lapunkban is többször említettük. — 
Sz. Zs. Kiskunhalas. 1. A nagybátya első 
ízű másodfokú vérrokon : nem lehet iskolaszéki 
tag. 2. A tanítónő férje a tanítótestület kép-
viseletében nem választható meg. 3. Az elnök 
csak kétes esetekben, egyenlő szavazatoknál 
éljen döntésképen szavazati jogával. Ez a 
tárgyalásoknak nagyobb nyugodtságát és az 
elnök iránti bizalmat növeli. 4. Nincs joga 
6—8 heti fölmentést adni. Csak beteg, 
hülye vagy gyenge elméjüekkel s- zeni-
ben, hatósági orvosi bizonyítvány alapján. 
5. A tanítótestület képviselőinek, mivel már 
mint tanítók az iskola érdekei védelmére tettek 
esküt, iskolaszéki tagsági esküt nem kell tenni. 
6. A hivatalból való iskolaszéki tag nem 
választott tag: a választott pedig nem hiva-
talból való. Az első jellegű tagság mindig 
bizonyos állással egybekötött tagság, az utóbbi 
pedig bizalmi megbízatás. — P . J . Kiskun-
halas. A tanítótestület által az iskolaszékbe 
beválasztott tanító tag nem hivatalból való 
tagja az iskolaszéknek ; hanem választott tag. — 
Y—li. Erzsi és P . Szenicz. A törvényjavas-
lat törvényerőre emelkedéseig nem adhatunk 
választ kérdésükre. Ha akkor hozzánk fordul-
nak, szívesen adunk fölvilágosítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr . Yerédy Károly kir. tanácsos, 

székesfővárosi tanfelügyelőnek „a tanügy terén 
szerzett érdemei elismeréseül" a király a 
III. osztályú vaskorona-rendet adományozta. 

— Az iskolai szemléltető képekre hir-
de te t t pályázat a következő eredménynyel 
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j á r t : díjat kaptak képeikért: Helbig Ferencz: 
Árpád trónraemelése ; Barsy Adolf : Szent 
László király megszabadítja az elfogott leányt ; 
Dudits Andor: IV. Béla és a tatárjárás; 
Löschinger Hugó : Lovagjátékok Nagy Lajos 
korából ; Belgrád védelme Hunyadi János 
által; Dudits Andor: Mátyás király Gömörben; 
Hegedűs László : Mátyás Bécs mellett ; Kreimer 
Viktor : Perényi Mária temeti a mohácsi csata 
elesettjeit; Gergely Zoltán: Az erdélyi rendek 
hódolása Izabella előtt a tordai országgyűlé-
sen. A tizedik pályakérdés kétféle volt, vagy : 
Mátyás király tudósaival a könyvtárban, vagy 
pedig Trubadúrok Mátyás előtt a lakoma után. 
Tizenkét pályamunka érkezett, de a díjat 
egyik sem nyerte el. A minister most újra 
kitűzte ezt a kérdést s egyúttal figyelmeztette 
a pályázókat, hogy ama korszak viszonyait 
behatóbban tanulmányozzák. 

— Magyar értelmiségi czenzus. Druisner 
György szepesvármegyei (azóta gömörmegyei) 
kir. s.-tanfeliigyelő a lőcsei tudományos érte-
kezletek egyikén felszínre hozta a magyar 
értelmiségi czenzus eszméjét s azóta ez az eszme 
mindinkább terjed és nagy mérvben foglal-
koztatja a közvéleményt. A mint Lőcséről 
írják, most dr. Bitók János, Szepesolaszi város 
főorvosa és vármegyei bizottsági tag terjedel-
mes memorandumot terjesztett »Szepesvármegye 
törvényhatósági közgyűlése elé, melyben kéri, 
hogy 1. Szepesvármegye törvényhatósága tegye 
magáévá a megye területén napvilágot látott 
magyar értelmiségi czenzus eszméjét, mely 
szerint csak amaz állampolgárok bírjanak 
választási joggal, kik iskolai bizonyítványokkal 
igazolják azt, hogy magyarul írni, olvasni és 
számolni jól tudnak ; 2. Szepesvármegye tör-
vényhatósága keresse meg az országgyűlést, 
hogy olyan választói törvényt alkosson, mely 
a vagyoni czenzus helyett a magyar értelmi 
czenzust tegye alapföltételnek és az eddigi jogok 
kímélése tekintetéből azt fokozatosan 15—20 
év alatt léptesse teljes érvénybe ; 3. Szepes-
vármegye közönsége indítson országos mozgal-
mat ez eszme megvalósítása iránt, fölkérve az 
összes törvényhatóságokat s közművelődési 
egyesületeket és a sajtót e mozgalom támo-
gatására. 

— Az ifjúsági egyesületekről lapunk 10. 
számában kimutatást közöltünk, a melyből 
azonban hiányoztak egyes, már működő ifjúsági 
egyesületek. így Máthé Géza kir. tanfelügyelő 
úr értesíti lapunk szerkesztőségét, hogy Ugocsa-
megyében Nagy-Szőllősön, T.-Újlakon, Teke-
házán, Halmiban és Királyházán már szép 
eredménynyel működnek az ifjúsági egyesületek 

I s ezenkívül megalakultak még Velétén, Fan-
: csikán és Turczon. Felső-Visón (Mármarosvm.) 
I már 2 év óta működik, örvendetes eredmény-
i nyel, az ifjúsági egyesület. Midőn ezeket föl-

kérésre közöljük, félreértések kikerülése végett 
I megjegyezzük, hogy a lapunkban közölt kimu-
j tatásban csak azok az ifjúsági egyesületek voltak 
I fölsorolva, a mélyeknek alapszabályait a vallás-
; és közoktatásügyi minister hagyta helyben folyó 
I év január végéig. Tehát nem foglaltatnak kimu-

tatásunkban azok, a melyeknek alapszabályait 
a belügyminister, a ki ezt a jogát újabban a 
közoktatásügyi ministernek engedte át, hagyta 
jóva. Hisszük azonban, hogy el fog készülni az 
ifjúsági egyesületek teljes jegyzéke, a mikor 
természetesen mi is közölni fogjuk azt. 

— Elpusztult véreink az Oczeánon túl. 
Csak két amerikai lapot vettünk a kezünkbe s 
ebből irjuk ki e borzalmas dolgokat. A silve-
crecki bányában Bukláva József és Zedlavics 
Péter honfitársainkat (mindketten trencsén-
megyeik) a bányarobbanás darabokra tépte. 
Özvegyeik, gyerekeik ugyan hiába várják haza, 
valamint a dollárokat is, mert a bányatársaság 
nem fizet semmi kárpótlást. — Majnersvil-Pa 
amerikai gyártelepen fölrobbant szintén a 
bánya. Prokop József, Onder Mihály és Onder 
András turóczmegyei tót honfitársaink ott 
szenesedtek össze. Tizenkét magyar ember 
pedig halálos sebeket szenvedett. Kanadában 
még a nyoma is elveszett Pooder Co-IIamilton 
gyártelepen, mely lövőgyapotot állít elő, 12 
munkásnak. A robbanás darabokra szakgitta 
őket. A gyár helyén mélységes ür támadt s a 
munkások hamvait messze szórta. A gyártól 
öt kilométernyi távolságban a házak ablaka 
betört, az állatok s emberek a földre hullottak, 
mint nagy földrengés idején. És azoknak a 
munkásoknak soha hamvait sem találják meg. 
Ezek is honfitársaink. Még sírjuk sincs, a hol 
gyászbaborult özvegyük nagy elhagyatottságá-
ban bánatát kisírja. 

— Az Eötvös-alap köréből. A kir. tan-
felügyelő urak egy része már válaszolt az 
Eötvös-alap megkeresésére. Kivétel nélkül azt 
írják, hogy szívesen támogatják a maguk 
részéről az Eötvös-alapot emberbaráti nemes 
czéljainak megvalósításában. „Soha sem volt, 
írja egyikök, nagyobb szükség az Eötvös-alapra, 
mint épp jelenleg". A kir. tanfelügyelő urak 
már elküldötték a fölszólításokat a tanítókhoz 
s mivel minden fölszólításhoz befizetési lap 
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is van mellékelve, a tagsági díj beküldése nem 
kerül a belépőnek költségébe, a mennyiben a 
befizetési lapra (chèque-re) tudvalevőleg nem 
kell bélyeget ragasztani. A 3 K beküldésével 
az illető az Eötvös-alap tagjává lett: egyéb 
formalitás nem kell hozzá. Mivel a kir. tan-
felügyelő urak is támogatják az Eötvös-alapot, 
most már reméljük, hogy t. kartársaink töme-
gesen fognak belépni egyetlen orsí. tanítói 
segélyegyesületünk kötelékébe. Mennél több 
tagja van az Eötvös-alapnak, annál több rá-
szoruló tagját segélyezheti. Ha 30 ezer tanító 
közül csak 10 ezer tagja volna alapunknak, 
senkit sem kellene „födözet hiányában" a 
következő évre utasítani ! A fölhívások ki-
bocsájtásától számított egy hét eredményével 
különben az elnökség teljesen meg van elé-
gedve, a mennyiben a mult héten az Eötvös-
alap pénztárába „tagsági díjak" czímén 700 
korona folyt be és az alap tagjainak száma 
két százzal szaporodott. Hogy ez a kir. tanfel-
ügyelő urak fölhívásának első heti eredménye, 
biztosan konstatálható abból, hogy a mult 
héten érkezett 700 K az utolsó fillérig a szét-
küldött befizetési lapokon (chèque-ken) folyt 
be. Adja Isten, hogy ez örvendetes kezdethez 
méltó legyen a folytatás is! Az Eötvös-alap 
vagyona egyébiránt a mult év deezember 31-től 
február végéig mintegy 32 ezer koronával gyara-
podott. Ebben az összegben benne foglaltatik 
az az összeg, a mit az alap adóvisszatérités 
czímén kapott az államkincstártól, topábbá 
10.000 korona, mely Eötvös József báró 
munkái jövedelméből folyt be és 9000 korona 
tanítóegyesületi alapítvány. Gyarapodik tehát 
ez a mi alapunk, de szükséges is, hogy 
gyarapodjék, mert a teljesítendő föladatok is 
nagyon megnőttek ! — A kir. közjegyző urak-
nál is akczió megindítását határozta el az 
elnökség, hogy a közjegyző urak adandó alka-
lommal a végrendelkező emberbarátok figyel-
mét hivják föl az Eötvös-alapra. A fővárosi 
közjegyző urakhoz az elnökség tagjai fognak 
elmenni, a vidéki közjegyző urak fölkeresésére 
pedig az általános tanítóegyesületeket kéri fol 
az elnökség. A közjegyző uraknak az Eötvös-
alapot ismertető rövid kis memorandumot 
fognak átnyújtani. — „Tanítók Eötvös-alapja, 

Budapest" czímen kell tudvalevőleg országos 
segélyegyesületünk számára a pénzt küldeni, 
de csakis a pénzt; a kinek a titkárral, vagy 
a számtartóval van külön elvégezni vahja, az 
szíveskedjék az illető tisztviselő urakra (lakásuk 
a „Memento"-ban !) czímezni a levelét. — 
A temetkező szövetkezet megvalósítását az 
Eötvös-alap közgyűlése tudvalevőleg az elnök-
ségre bízta, mely a számítások kidolgozására 
a „Gazdák Biztosító Szövetkezetét" szólította 
föl. F. hó 26-án lesz az első tanácskozás ebben 
az ügyben az Eötvös-alap és a „Gazdák Bizt. 
Szövetkezete" megbizottjai közt. 

— A Magyar Nyelvőr a f. évben a vallás-
és oktatásügyi minister ajándékából a követ-
kező száz állami népiskolának jár : Abaujm. : 
Aranyidka, Nagy-Ida; Alsó-Fehérm.: Abrud-
bánya, Alvincz-Borberek, Gyulafehérvár; Arad-
megye : Boross- Jenő, Szapári-Liget ; Barsm. : 
Beresztócz, Újbánya; Beregm. : Beregszász, 
Oroszvég, Szoly va, Mező vári; Besztercze-Naszód-
megye : Besztei cze, Naszód ; Békésm. : Békés-
Csaba ; Biharmegye : Izsópaliaga, Körösrév, 
Mezőtelegd ; Borsodm. : Miskolc z ; Brassóm. : 
Apácza, Csernátfalu, Tatrang; Budapest X., 
M. á. v. munkástelep ; Csanádm. : Tornya ; 
Csikm. : Csíkszereda; Csongrádra.: Sándor falva,-
Kistelek ; Fiume ; Fogarasm. : Fogaras, Felsö-
venicze ; Gömörm. : Na^y-Rőcze ; Háromszék-
megye : Alsó Csernáton, Árkos, lllyefalva, 
Nagy-Ajta, Zágon; Hevetm.: Hatvan; Hontm.: 
Bakabánya ; Hunyadm. : Déva, Petrozsény ; 
Jász-Nagykun-Szolnokm.: Szolnok; Kisküküllő-
megye: Dicső-Szent-Márton ; Kolozsm. : Kolozs; 
Krassó-Szörénym. : Facset, Karánsebes, Orsova ; 
Maros-Tordam. : Kibéd, Vajda- Szent-István ; 
Máramarosm. : Felső- Visó, Visk, Szurdok ; 
Mosonm. : Köpcsén ; Nagyküküllőm. : Alsó-
Rákos, Kőhalom; Nógrádra.: Ecseg; Nyitram. : 
Verbó ; Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye : Kispest, 
Mátyástöld, Tököl; Pozsonym.: —; Sárosmegye : 
Bártfa; Sopronm.: Siklós; Szatmárm.: Avas-
Felsőfalu, Kapnikbánya ; Szebenm. : Nagy-
Szeben ; Szepesm. : Prakfalu ; Szilágymegye : 
Szilágy-Somlyó, Zsibó ; Szolnok-Dobokamegye : 
Nagy-Ilonda, Somkerek, Szék ; Temesmegye : 
Buziás, Gattaja ; Torda-Aranyosm. : Felvincz, 
Maros-Bogát, Toroczkó ; Toron tál m. : Breszto-
vácz, Rudolfsgnad, Zichyfalva, Torontál-
Vásárhely ; Trencsénm. : Bán ; Turóczmegye : 
T.-Szent-Márton ; Udvarhelym. : Homoród-
Almás, Scifalva, Székely-Keresztúr ; Ungm. : 
Radváncz, Sztrajnyán ; Vasm. : Farkasdifalva, 
F.-Raks; Zalamegye: Bucsuszentlászló, Nagy-
Kanizsa, Stridó, Szent-Grót ; Zemplénmegye : 
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Sátoralja-Ujhely, Varannó; Zólyomm. : Breznó-
bánya, Tót-Pelsőcz. A mely iskolák a jövő 
1901. évre kívánják a M. Nyelvőrt, közöljék 
e kívánságukat levelező-lapon a M. Nyelvőr 
szerkesztőjével (Budapest, New-York palota). 

— Az első haláleset. Kr assószörénymegye 
Dognácska község állami elemi iskola tanító-
testületének gyásza van. Elhunyt egyik, alig 
26- éves tagja : Marschalék József. Az elhunytat 
sajnálják a kartársak, sajnálják a tanítványai és 
sajnálja az egész község közönsége, mert benne 
jóbarátot, szerető és gondos tanítót és jóravaló 
tanügyi munkást vesztettek" el. De mi ezeknek 
vesztesége az ő családja, felesége és két apró 
árvájának veszteségéhez képest ! Semmi. Ezek 
mindenüket: apjukat és kenyérkeresőj'lket 
vesztették el. Ezt a veszteséget pótolni nem 
lehet, az e fölött érzett fájdalomra enyhet 
csak az idő hozhat. Mennyire szerette a bol-
dogult családját, azt leginkább bizonyítja az a 
körülmény, hogy, bár teljesen egészséges és 
fiatal volt, mégis — mert a bizonytalan jövőt 
nem ismerte, a minthogy azt senki sem ismer-
heti, — belépett az elsők között a tanítok 
életbiztosítási csoportjába. Ma vettük a halál-
hírét. Ez az első halálesete a tanítók élet-
biztosítási csoportjának. A boldogult 2000 
koronára volt biztosítva. A tanítók életbiztosí-
tási ügyét szövetkezeti alapon tudvalevőleg a 
„Gazdák Biztosító Szövetkezete" valósította 
meg. A halálesetről beérkezett jelentés alapján 
az igazgatóság a szokásos intézkedések meg-
tétele iránt sürgősen rendelkezett s így remél-
hetőleg mielőbb meg fogja kapni a nyomorban 
maradt család a biztosított 2000 koronát. 
Milyen nagy pénz ez egy árván maradt 
szegény tanító-családnak, azt csak mi, szegény 
emberek tudhatjuk. 

— Rövid liirek. Vadászati-kiállítás lesz ez 
év április havában Budapesten. Ezen kiállításra 
be lehet küldeni mindenféle agancsokat vadász-
trofeákat, fegyvereket stb. A kiállítás iránt 
érdeklődőknek bővebb fölvilágosítással szívesen 
szolgál Parthay Géza lapja a „Vadászat és 
Állatvilág" szerkesztősége Budapest, Rott en -
biller-utcza 30. szám. — Ifjúsági egyesület 
alakult Kispesten 120 rendes és számos pár-
toló taggal. Az alapító tagok sorában vannak : 
Szemere Miklós, Kispest község elöljárósága, a 
kispesti izr. jótékony nőegyesület, a Soroksár-
Haraszti Taksonyi takarékpénztár rvt. egyenkint 
20—20 koronával. Az egyesület részére a 15 — 
21-éves ifjúság számára való könyveket, sakk, 
dominó vagy hasonló játékokat, esetleg pénzbeli 
adományokat is hálás köszönettel fogad „a kis-
pesti ifjak egyesülete'. — Az abonyi választó-
kerület területén működő felekezeti és községi 
tanítók emlékiratot intéztek a képviselőházhoz, 

melyben azt kérik, hogy „az állami tisztviselők 
fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslat keretén 
belül az állami elemi tanítókra megállapítandó 
fizetési fokozatot a magyar állam területén mű-
ködő, tehát szintén magyar állampolgárokat 
nevelő felekezeti és községi iskolák tanítóira is 
kiterjeszteni, valamint az állami iskolához kine-
vezett és kinevezendő tanítónak bármely isko-
lánál, a magyar nemzeti népnevelés érdekében 
eltöltött szolgálati idejét teljes egészében beszá-
míttatni kegyeskednék." 

— Adakozás. Nálunk befolyt : 1. Eötvös-
alapra: Ürögdy József, Gyönk (50 K részes-
jegyének első részlete, új tag) 10 K; özv. Lencz 
Mihályné, P.-Magyarod 2 K ; Bartók László, 
M.-Vásárhely 3 K ; Némethy Kálmán, Féltorony 
(ezzel a megjegyzéssel: „Bántana a lelkiisme-
retem, ha nem szegődném az Eötvös-alap 
tagjává", t. d.) 3 K ; Puskás Tamás, Csik-Szépviz 
(részesjegyének első részletéül) 10 K ; Bodnár 
György áll. tanító (új tag, t. d.) 3 K; Iváskó 
János g. k. tanító, Alsó-Kalocsa (új tag, t. d.) 
3 K ; Kalabiska Miklós g. k. tanító, Alsó-
Kalocsa (új tag, t. d.) 3 K. Átutaltuk az alap 
pénztárába. — 2. Rudolf trónörökös szobrára: 
Mihálovich Sándor urad/tanító (Alsó-Tengelicza) 
1 K; erre a czélra eddigi gyűjtésünk: 21 K. 

— Halálozások. Marschalék József dog-
nácskai áll. ta rí tó 26 éves korában, tanítós-
kodásának 6. évében február 28.-án meghalt. — 
Kenderessy István bankai r. kath. kántortanító 
életének 72-ik, buzgó tanítói működésének 
54-ik évében elhunyt. — Albertffy Jenőné, 
szül. Kalina Emilia áli. el. isk. tanítónő életének 
40-ik évében f. hó 10.-én Tordán meghalt. — 
Rohoska István szarvasi ág. hitv. ev. tanító f. 
hó 10.-én tanítói működésének 36-ik s munkás 
életének 58-ik évében meghalt. — Szánthó 
Mihály, nagy-szebeni terézárvaliázi taní'.ó élte 
54 évében meghalt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : Schmidt 
Béla lakik VII. ker., Wesselényi-utcza 52. szám a. \ 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66. sz. a. -
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Az iskolai -új helyesírás. — Az új 
helyesírás szabályzata. — Osztályérdek, osztálypolitika. 
P. G. — Két feleség nyugdíja. K. Nagy Sándor. — 
Nyugdíjilleték fizetése és a késedelmi kamat. Gööz 
József dr. — Népiskolai anyakönyvek. Lengyel 
József. — Szünóra : Az én világom. (Vers.) Farkas 
Imre. — Sajátságos irva-olvasás. Vörösváry Béláné. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.. 
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NËPTÂNÏTOÎ l a p j a 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 5(1 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre elő&zetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenkolted részét 
tevő petit nyomású és egyhaeábu sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL-
BUDAPEST, II . KER., OSTEOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A fizetésrendezés. 
Az állami tanítói kar egy érdemes tagjá tól 

vet tük az alábbi cikket, a melyet ezennel közzé-
teszünk : 

A Budapesti Eirlap f. é. február 21. 
számában egy állami tanító aláírásával 
egy levelet közölt, amelynek tartalmát 
rendkívül figyelemreméltónak tartom 
magam is, különösen abból a szempont-
ból, hogy a fizetésrendezésnek különösen 
erkölcsi jelentőségét emeli ki a tanítókra 
vonatkozólag. A tanügyi lapok nem 
méltatták kellőképpen ezt az érdekes 
levelet, bár nagyon megérdemli a vele 
való foglalkozást. 

Rögtön kijelentem, bogy bár mély 
hatással volt reám a levél tárgyilagos 
bangja és argumentumának súlya, még-
sem érthetek mindenben egyet a levél-
íróval. Mert, igaz ugyan, hogy a magyar 
tanítóság erkölcsi és társadalmi súlyá-
nak emelése szempontjából a fizetés-
rendezés egyik számottevő haszna az, 
hogy állami tisztviselőnek ismeri el az 
állami tanítót, de viszont erősen lerontja 
ezt a vívmányt az, hogy az új törvény-
javaslat az állami tanítóknál eddig 
ismeretlen segédtanítói címet szentesíti. 

Nem vitatom én azt, hogy ez a cím 
a külföldi néptanítói státusban ismeretlen 
fogalom, sőt jól tudom, hogy nyugdíj-
törvényünk szerint is jogos a segédtanítói 
cím életbeléptetése; azt is elismerem, 

hogy a tanítóképzőből kikerült 19—20 
éves ifjú nem veheti zokon, ha öt éven 
át segédtanítóskodik; de én ennek a 
címnek a fölélesztésében visszafejlődést 
látok, sőt az államosítások alkalmával 
átvett és a községi vagy felekezeti 
iskoláknál évek hosszú során át működő 
érdemes tanítókra nézve egyenesen 
ledlázónah tartom, hogy akik már mint 
rendes tanítók voltak alkalmazva, esetleg 
deres hajjal segédtanítói címmel láttas-
sanak el.* 

Az új törvényjavaslat értekét nagyon 
emelné az, ha abból a segédtanítói címet 
— mint oda nem valót — egyszerűen 
törölnék. 

Ugyancsak kívánatosnak találnám az 
állami néptanítói személyzet tagjaira 
nézve a helyi élőléptetést : az igazgatói 
cím és pótlék elnyerhetését is. 

A magyar állami tanítók munkája 
— különösen a nemzetiségi vidékeken — 
igen becses, mert őrtállói a végeken a 
nemzeti eszméknek ; nézetem szerint 
rászolgáltak arra, hogy a helyi előlép-
tetés rendszere rájuk is kiterjesztessék. 

A fizetésjavítást azonban magam sem 
kicsinylem. Mert habár a levélíró kol-
legámmal együtt én is kesergek azon, 

* Értesülésünk szerint a közoktatásügyi miniszter a 
törvényjavaslatnak ezt a szakaszát oly módon kivánja 
módosíttatni, hogy az államosítás alákerülő iskoláknál 
rendes tanítói minőségben alkalmazva volt tanítók 
rendes állami tanítókká neveztessenek ki. SzerJc. 
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hogy egyik-másik kisebb képzettségű 
és a tanítóéval össze sem hasonlítható 
munkakörrel bíró tisztviselő nagyobb 
fizetést kap, mint az állami tanító ; de 
viszont én is elismerem, hogy a javas-
lat tervszerűen alkalmazkodik az állami 
tanítói testület többi tagjainak a fizeté-
séhez. A javaslat szerint ugyanis az 
állami tanító 30 évi szolgálat után 
éppen annyi fizetést kap, mint a polgári 
iskolai tanító kezdőfizetése, tehát: 2000 
koronát ; az állami elemi iskola igaz-
gatójának illetménye 30 évi szolgálat 
után 2600 korona, vagyis annyi, mint 
a gimnáziumi tanár kezdőfizetése. Ha 
tehát az áll. tanító kvalifikációját veszem 
alapul, akkor ennek a tervszerűségnek 
jogosságát én sem tudom eltagadni.' 

Máskép áll azonban a dolog a fele-
kezeti vagy községi iskolánál eltöltött 
szolgálati idő be nem számításával. A 
levélíró a törvény erre vonatkozó ren-
delkezését az állami tanítókra nézve 
első tekintetre méltánytalannak, sőt a 
tanítói testület többi tagjaihoz viszo-
nyítva igazságtalannak tartja. De amint 
a maga példájából kiindulva behatóbban 
kezdett foglalkozni e kérdéssel, rá jö t t 
arra, hogy ez a kérdés tulajdonképpen 
nemcsak egyszerű pénzügyi kérdés, 
hanem mélyen járó állam- és társada-
lompolitikai kérdés is. Okoskodásának 
menete ez : 

„Gondoljuk csak meg, hogy ebben az ország-
ban 2000 állami elemi iskolával szemben 
mintegy 13.000 községi és felekezeti iskola 
van. 4000 állami tanítóval szemben 27.000 
községi és felekezeti tanító tanít ez iskolákban. 
Már most, ba az állami néptanítóknak is akként 
számítanák be a községi és felekezeti iskolánál 
eltöltött idejét, mint a magasabb faj fa iskolák 
tanítói személyzetének, akkor ilyen szinte kép-
telen eredményre jutunk: Mikor az állam az 
én szegény eklézsiámnak az iskoláját megál-
lamosította, — mert hiszen tudvalévő, hogy 
az állam éppen ezeket a szegényes felekezeti 
iskolákat államosítja meg, — nekem évi 800 
korona fizetésem és 100 korona korpótlékom 
volt. Pedig akkor én már 30 év óta szolgáltam. 
Ha az allam az összes szolgálati éveimet lett 
volna köteles beszámítani, a mostani javaslat 

szerint 900 korona fizetésem helyett egyszerre 
2000 korona fizetést kapnék. Nemcsak meg-
duplázódott volna a fizetésem, hanem azonfelül 
még 200 koronát kaptam volna ráadásul. Ez 
azonban csak a pénzügyi oldala a kérdésnek. 
De van más oldala is. Ha ugyanis a néptaní-
tóknak is úgy számítanák be a más jellegű 
iskolánál elt iltott szolgálati időt, mint a felsőbb 
fajta iskolák személyzetének, akkor üszköt 
dobott volna a kormány az ország néptanítói 
közé, a melynek beláthatatlan következménye 
lett volna. 27.000 községi és felekezeti tanító 
tolongott volna állami tanítóságéit. Nem riad-
tak volna vissza semmi eszköztől sem, csakhogy 
iskoláikat megállamosít'aassák. Nyugtalanság és 
békétlenség az állami iskolával napirenden lett 
volna. A közerkölcs, a politikai belátás é ; min-
denekfölött az állami elemi iskolának immár 
a köztudatban gyökerező jó hírneve érdekében 
a magam részéről teljesen belenyugszom a szol-
gálati időnek olyan beszámításába, amely a 
szerzett jogokat respektálja. Azt hiszem, ezt 
célozza a javaslat akkor, amidőn kilátásba 
helyezi azt, hogy a köziégi és felekezeti isko-
lánál biztosított fizetéssel veszi át államosí-
táskor a tanítót. Vagyis, hogy példát mondjak, 
ha valamely felekezeti tanítónak az államo-
sításkor 1200 K összes fizetése volt, az állam 
1000 K fizetéssel é.s 200 K személyi pótlék-
kal veszi át." 

Annyira világos, annyira meggyőző a 
levélíró okoskodása, hogy ez okoskodás 
előtt minden értelmes és elfogulatlan 
embernek meg kell hajolnia. 

Kifelejtette azonban a levélíró azokat 
a felekezeti vagy községi iskolától 
átvett állami tanítókat, akiknek isko-
láik csak 1—2—3 év óta államosít-
tattak ugyan, de akiknek az őszre már 
megnyílik az igényük a második kor-
pótlékra. Vájjon ezeket miképen rekom-
penzálja az állam? Nem szólt továbbá 
a levélíró a kincstári iskoláktól átvet t 
állami tanítók szolgálati idejének beszá-
mításáról, hiszen ezek már akkoristényleg 
állami tanítók voltak, amikor a köz-
oktatásügyi kormány őket átvette. Ezek 
semmiben sem szenvedhetnek rövidséget. 

Bizonyára azért hallgatta el ezeket 
a levél írója, mert természetesnek találta, 
hogy ezekre vonatkozik az új törvény-
javaslat megokolásának az a része, mely 
az állami tanítóknak biztosítja és lehe-
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tővé teszi a más iskoláknál töltött 
szolgálati idő méltányos beszámítását. 

Hogy Wlassics miniszter nemesen érző 
szive az állami tanítók minden sérel-
mét lehetőleg orvosolni akarja, misem 
bizonyítja jobban, mint az a rendkívül 
örvendetes hír, amit L. Z. k . . . . i 
tanítótársamtól hallottam, hogy illetékes 
helyen megnyugtatást nyert arra nézve, 
hogy a kincstári iskolánál töltött 
szolgálati éveit beszámítják, úgy hogy 
mostani 1100 K fizetése az új rende-
zés alkalmával egyszerre 1700 K-ra fog 
emelkedni. Azoknak pedig, akiknek őszre 
a második korpótlékra megnyílik az 
igényük, mindaddig, míg elérik az 1400 Iv 
fizetést, évenkint egyszáz korona állam-
segélyt utalványoz a kormány. 

Mindnyájunk hő óhaja, hogy ezek a 
hírek megvalósuljanak és ezzel az állami 
tanítók sérelmei orvosoltassanak. Főleg 
azonban, hogy a törvényjavaslat mielőbb 
törvénnyé váljék* 

A természettudományok elemei 
a népiskolában. 

Elemi népiskoláink lassan bár, de biztos 
léptekkel közelednek a teljes népiskola eszményi 
célja felé. 

Közoktatásügyi miniszterünk minden évben 
megismétli s mindig nyomatékosabban hang-
súlyozza, hogy az iskolaföntartók iskoláikat 
hat osztályú teljes népiskolává fejlesszék. 

Nem tekintve semmi egyebet, szükség van 
•erre azért is, mert enélkül a természettudo-
mányokhoz fűzött igények soha kielégítést 
nem nyernek. 

A tapasztalat minden kétséget kizárólag 
igazolja, hogy anyagi jóllétre csak azok az 
államok emelkedhettek, amelyek a természet-
tudományokra súlyt helyeztek. E tudományok 

* Közöltük ezt a higgadt hangú cikket úgy, amint 
meg volt irva, egy szó változtatás nélkül. Az abban 
kifejezett óhajtások megvalósulását az állami tanítóság 
érdekében mi is kívánatosnak tartjuk s utalunk a 
képviselőház pénzügyi bizottságának most folyó 
tárgyalásaira, melyeket általában az a humánus 
irányzat jellemez, hogy ami megadható, azt a bizott-
ság a pénzügyminiszter és a szakminiszterek támo-
gatásával igyekszik is megadni. Wlassics miniszter 
föltétlen jóindulatáról az állami tanítóság meg lehet 
győződve s így bizalommal tekinthet a törvényjavaslat 
további tárgyalásának sorsa elé. Szerit. 

elemeinek alaposabb fölkarolása elől tehát jövő-
ben a magyar népiskolák sem zárkózhatnak el. 

A természettudományoknak köszönhetjük a 
gépeket, melyek nemcsak sok millió ember 
munkáját végzik, hanem szárazon és vizén rövid 
idő alatt messze vidékekre szállítanak bennünket; 
az ipar gyors föllendülését, a ragályozó beteg-
ségek ellen folyatott elég sikeres védekezést ; a 
tápszerek hamisításának fölismerését; a talaj 
okszerű megmívelésének titkait, stb. stb. Az 
építő, a szobrász, a festő, a költő, az író és a 
zenész a természettudományok ismerete nélkül 
alig emelkedhetik fölül a középszerűség határán. 

Az igazi, mély vallásos érzés a természet-
tudományok nélkül el sem képzelhető. A 
természettudományok csak a fanatizmust és a 
babonákat, a hitélet eme torz szülötteit üldözik ; 
a benső valásosságnak ellenben legbiztosabb 
támaszai, mélyítői. 

A természettudományok alapján eszközölt 
képzés a ma uralgó nevelésmódnál azért is 
különb, — mondja Spencer H. — mert vallá-
sos műveltséget nyújt. Az igaz tudomány és 
igaz vallás — folytatja Huxlay után — iker-
testvérek, a melyeknek erőszakos elválasztása 
mindkettő halálát vonja maga után. Minél 
vallásosabb a tudomány, annál inkább gyarap-
szik, s a vállás is azon irányban díszlik, a 
mily arányban szilárdul és mélyül tudományos 
alapja. Nemhogy a tudomány volna vallás-
talan — s ezt már Spencer mondja, — hanem 
a tudomány (értsd: természettudomány) el-
hanyagolása szül vallástalanságot. Az a vallás-
talan, a ki az őt körülvevő mindenség tanul-
mányozásától vonakodik. Vannak kik egyes 
írók műveit örökösen dicsérik, holott nem 
vettek fáradságot még arra sem, hogy köny-
veiket fölnyissák : még kevésbé arra, hogy 
azokat tanulmányozzák. Ilyen az emberiség 
nagy része a világegyetem végokával szemben 
is. Sőt még gyarlóbb, mert nemcsak mellőzi 
azon dolgok tanulmányozását, amelyek nap-
nap után csodaszerűeknek látszanak, hanem 
lenézi s haszontalan időpazarlással vádolja 
azokat, akik e csodák iránt valódi érdeklő-
dést ' tanúsítanak. Ha valaki a tudományra 
szenteli magát, ezzel hallgatva imádja, elismeri 
a dolgok becsét s így azok végokát is. Az 
iiyen aztán nem csupán szájjal, hanem tettek-
kel fejezi ki magasztalását. Az ilyen ember 
mély tiszteletet s megingathatatlan hitet érez 
a hatás azon egyöntetűsége iránt, melyre az 
egész természet tanúbizonyság. Hogy az otromba 
babonák járma alól annyira, amennyire föl-
szabadultunk ; hogy nem imádunk fétiseket, 
hogy nem leölt s eleven áldozatokkal engesz-
teljük ki a haragvó isteneket : nagyrészt a 
természettudományoknak köszönhetjük. 

10* 
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Ha már most tisztában vagyunk azzal, hogy 
anyagi, erkölcsi és szellemi életünk a természet-
tudományokba mélyeszti gyökereit, nem elég 
az, hogy eme tudományok elemei előtt föl-
tárjuk a népiskolák kapuit csak azért, hogy 
a hátsó ajtókon kibocsássuk ; hanem kell, hogy 
tanításukra oly figyelmet fordítsanak, mint a 
minő fontosságot tulajdonítunk hatásuknak a 
tökéletes életre. 

Hogy e tárgy tanításában eredményhez 
jussunk, első kellék mindenesetre az, hogy ezt 
a tárgyat a kívánt terjedelemben tökéletesen 
értsük. Ha az idő kimosta volna emlékeze-
tünkből, föl kell ujítanunk s minden tanérára 
külön-külön lelkiismeretesen előkészülnünk. 
Az ingadozás, tapogatódzás itt meg nem állhat. 

A siker biztosításához második kellék a helyes 
módszer. Ez a helyes módszer a természettudo-
mányok egyes ágai szerint különböző lehet ugyan, 
de valamennyi megegyezik egy főpontban s ez 
a főpont: a közvetlen megfigyelés v. szemlél-
tetés. Amit a kis gyermek közvetlenül meg 
nem figyelhet, az rá nézve holt kincs. 

A természettani és vegytani oktatásnál a 
szemléltetés kisérletek által történik. A tanító 
eszközök segélyével mesterségesen természeti 
tüneményeket idéz elő. Megfigyelteti a tanulók-
kal a tünemény lefolyását és a tünemény le-
folyásának szabályait, a törvényeket; aztán 
kitaláltatja ezek alapján a tünemény keletke-
zésének okát s ezzel eleget tett az aláki kép-
zés kívánalmainak. Végül rávezeti a tanulókat 
a tünemény gyakorlati hasznára s ezzel eleget 
tett ama kívánalomnak is, hogy az életnek tanított. 

Hogy eszközök nélkül kísérletezni lehetetlen, 
ezt Baco után megismételte minden valamire-
való pedagógus. A középiskolákat és egyete-
meket el is látták kísérleti eszközökkel elég 
korán; de nem a népiskolákat. Pedig ezek 
ily eszközök nélkül egy lépést sem tehetnek. 

A kezdeményezést báró Eötvös József tette 
meg, ki 1870-ben megbízta Kerekes József 
Szil ágyvármegye egykori nagytekintélyű kir. 
tanfelügyelőjét, hogy állítsa össze azon természet-
tani eszközök jegyzékét, amelyeket a tanító 
maga nem képes elkészíteni. Megtörtént. A 
Kerekes-féle jegyzékben 24 fajta természet-
és vegytani eszköz van, melynek értéke 15—20 
forint. E jegyzék alapján készültek aztán azok 
a gyűjtemények, amelyeket egyes, tehetősebb 
iskolaföntartók saját jószántukból megszereztek. 
A polgári iskolák szervezésével az elemi iskola 
két felső osztálya a legtöbb helyt megszűn-
vén, az ezen iskolák részére beszerzett gyűjte-
mények átvándoroltak a polgári-, illetve felső 
népiskolák tulajdonába. Az elemi iskoláknak nem 
lévén V., VI. osztálya s még kevésbé ismét-
lője, a természettani oktatás kiment a divatból. 

Jelenlegi kultuszminiszterünk, mint már 
jeleztem is, ki akarja fejleszteni az elemi nép-
iskolát teljes hatosztályúvá s a tetejére gazdasági 
ismétlő-iskolát és ifjúsági egyesületet. Egészen 
természetes tehát, hogy a természet- és vegy-
tani eszközök gyűjteményének a sorsát is 
programmjába vette. Ez a programm azért 
nagybecsű, mert nem maradt papiroson. 

Pár évvel ezelőtt tárgyalást kezdett Wodianer 
Arthur könyvkiadóval és Feldmann Ignácz 
tanszergyárossal, állítanának össze egy-egy 
gyűjteményt, mely a fejlődő elemi népiskolák 
igényeit kielégítheti. Nevezett vállalkozók 
eleget téve a rendeletnek, kétfajta gyűjteményt 
állítottak egybe : egy 400 koronást és egy 
600 koronást. Wodiáner a gyűjteményhez egy 
kötetre menő utasítást is készíttetett Miklós 
Gergely tanárral. Ezt Feldmann is meg fogja 
tenni, ha még nem tette volna. A gyűjtemé-
nyeket az országos közoktatásügyi tanács fölül-
bírálta s némi módosítás eszközlése után 
helyeseknek találta. Ennek megtörténte után 
miniszterünk mult évi november hó 21-én 
70.646 sz. alatt a 400 koronás gyűjteményt 
megküldötte a Budapest-Hungária-úti, az 
Ujpest-Arpád-úti, Ferenc József-téri, Atilla-
utcai, Lőrinc-utcai, Erzsébet-utcai és Baross-
utcai, továbbá, az Erzsébet-falva Erzsébet-
utcai, posta-utcai és szőlőhegy-utcai, a Kis-
pest felsőrészi, Petőfi-utcai, Hunyadi-utcai és 
Szent-Lőrinc-részi, valamint a magyarpécskai, 
beregszászi, munkácsi, besztercei, békéscsabai, 
csongrádi, fogarasi, rimaszombati, sepsziszent-
györgyi, gyöngyösi, hatvani, egri, dévai, szol-
noki, dicsőszentmártoni, lugosi, brassói, hosszú-
falusi, mármarosszigeti, felsővissói, magyaróvári, 
segesvári, kaposvári, zilahi, fehértemplomi, 
tordai, ungvári (Drugeth-téri), nagykanizsai, 
sátoraljaújhelyi, breznóbányai és fiumei (bel-
városi) állami iskoláknak, összesen 18.000 K 
értékben. Folytatása természetesen következik 
s így néhány év alatt minden oly állami isko-
lánk el lesz látva ezen nagy összeget, de még 
nagyobb szellemi tökét képviselő modern föl-
szereléssel, amelyek ehhez fejlettségüknél fogva 
igényt tarthatnak. A gazdasági ismétlő-iskolák-
ban s az ifjúsági egyesületekben fontos szerepe 
lesz majd e gyűjteménynek. Fogadjuk hálával 
miniszterünk e szép ajándékát s kamatoztassuk 
a gondjainkra bizott ifjúság anyagi, szellemi 
és erkölcsi életének épülésére. 

E rövid kitérés után ismét fölvéve tárgyunk 
elejtett fonalát, pár észrevételt teszek a ter-
mészettudományok többi ágainak a népiskolá-
ban is kötelező részeire : a természetrajzra és 
a gazdaságtanra. 

Hiba a természetrajzi oktatásnál, hogy gyak-
ran messze vidékekre, sőt idegen földrészekre 



1 3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA* 5 

kalandozunk. Pedig a tanuló lakóhelyén, a 
határon annyi tanulni való anyag kínálkozik, 
hogy elég volna az egész életre. Hiba az is, 
hogy ami keveset tanítunk, könyvből tanítjuk 
s nem a hely szinén. Természetrajzot kirán-
dulások nélkül nem volna szabad tanítanunk. 
Kirándulások alkalmával össze lehetne gyűjteni 
a környék hasznos és káros rovarait, a gazda-
sági és gyógynövényeket; azon ásványokat, 
kőzeteket, melyekből a termőolaj lesz stb. stb. 

A második osztálytól kezdve föl a hatodik 
osztályig úgy kellene intézni a természetrajzi 
oktatást, hogy a gazdasági ismétlő-iskola ne 
az alapozáson kezdje, hanem az épület föl-
emelésén folytassa A díszletek fölrakását az 
ifjúsági egyesületeknek tarthatnék fönn. 

I t t még röviden megemlítem, hogy minisz-
terünk a gazdasági ismétlő-iskolákat megfelelő 
szemléltetési képekkel szándékszik ellátni ; 
Mauthner Ödön magkereskedővel pedig mag-
gyűjtemények egybeállítása fölött tárgyal. 

Kezünkbe lesznek tehát fokozatosan adva 
mindazon eszközök, amelyek által népoktatás-
ügyünket egészséges alapokra fektethetjük. 

(Budapest.) Szentyyörgyi Lajos. 

A magyar nyelv sikeres tanítása 
érdekében. 

Szép magyar hazánkat már a természet 
fölosztotta felföldekre., alföldekre és dombos 
vidékekre. Igen sokan azt hiszik, hogy a tan-
tervben előírt cél keresztülvitelére a külön-
féle fekvésű helyeken egyformán történhetik; 
de a tapasztalat azt igazolja, hogy minden 
vidéknek megvan a maga speciális akadálya, 
mindenütt kell a népoktatásnak küzdenie. A 
cél, melyet meg akarunk valósítani : egy ; t. i. 
hazafias, vallásos, erkölcsös és értelmes hon-
polgárokat nevelni ; ezt akarja, ezt kellene 
minden elemi iskolának megvalósítania, legyen 
az bármily jellegű. A különféle akadályok 
közül jelen alkalommal csak egyet említek föl: 
a nyelvi nehézséget. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
1902. évi junius hó 5.-én 30.332. szám alatt 
a magyar nyelv köteles tanítása érdekében 
egy körrendeletet bocsátott ki, valamennyi 
kir. tanfelügyelőségnek, közigazgatási bizott-
ságnak és egyházmegyei főhatóságnak. (E 
rendelet megjelent a „Néptanítók Lapja" 
1902. évi 26. számában.) E rendeletben hang-
súlyozva van, hogy az elemi iskolai magyar 
nyelvtanítás egyedüli és főcélja az legyen, 
hogy a nem-magyar anyanyelvű gyermek a 
magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy ezen 
a nyelven s az ő életviszonyainak megfelelően 
gondolatait magyarul érthetően ki tudja fejezni, 

továbbá tudjon magyarul folyékonyan olvasni 
és helyesen írni, végre az ilyen iskolákban a 
magyar nyelvtan tanítását csupán a magyar 
írás alapjául szolgáló minimális tudnivalókra 
kell szorítani. 

Nemzetiségi vidéken levő állami iskolánál 
működöm, e!ég lesz talán, ha iskolai viszo-
nyainkról csak annyit említek meg, hogy az 
első osztályban félnapos tanítás mellett — 

Î 126 tót anyanyelvű tanítványom volt — ma 
• negyedik osztályosok — kik közül egy se 
; tudott egy szót se magyarul. 

Ha a föntebbi rendeletben kijelölt célt 
j megakarjuk valósítani, kiváló gondot fordít-

sunk a beszéd- és értelemgyakorlatokra. „Ma-
gyar nyelvre idegen ajkú gyermekeket a beszéd-
és értelemgyakorlatok útján kell tanítanunk", 
irja Peres Sándor „Beszéd- és értelemgyakor-
latok" című munkájában. Volt idő, mikor a 
beszéd- és éri elemgyakorlatok jogosultságát 
önálló tantárgy gyanánt sokan nem akarták 
elismerni; azzal érveltek, hogyha minden tan-
tárgyat módszertanilag kezelnek, akkor a 
beszéd- és értelemgyakorlatokat mellőzhetik. 
Későbben vizsgálni kezdték az iskolába lépő 
hat-éves gyermek szellemi fejlettségi fokát s 
úgy találták, hogy képzetei rendkívül hiányosak 
és homályosak; mivel külső szemléletei nem 
világosak, az ezekből alakítható belszemléletei 
tiszták, világosak nem lehetnek. Beszélni ugyan 
tud anyanyelvén, de szókészlete nagyon sze-
gény. Az ily állapotban levő gyermekkel az 
iskolai oktatás meg nem kezdhető ; előbb fogé-
konnyá kell tenni őt a tanítás iránt. Ha 
magyar vidéken levő iskolában is mint önálló 
tantárgy szerepel a beszéd- és értelemgyakorlat, 
mennyivel szükségesebb ez nemzetiségi vidéken 
levő iskolában! 

A beszéd- ós érteleingyakorlatok tanítá-
sánál a tanítónak nem elég csak arra töre-
kednie, hogy a helyes tanalakot használja, 
hogy szemléltessen, tekintettel legyen az évsza-
kokra, bizalomkeltő, barátságos modora, nyájas 
hangja által le tudja kötni a gyermek figyel-
mét, tudjon szívre hatni és hogy tanítását 
elbeszélésekkel, mesékkel, talányokkal fűsze-
rezze, hanem az osztatlan iskolában arra is 
kell ügyelnie, hogy a felsőbb osztályú tanulók-
kal olyanképen figyeltessen a tanításra, hogy 
a következő félórában (esetleg órában) fogal-
mazási gyakorlatul ebből adjon csendes (magán) 
foglalkozást. 

A beszéd- és értelemgyakorlatokkal nem-
zetiségi vidéken lévő iskolában csak úgy érünk 
célt, ha egyik délelőtti és délutáni óraren-
dünkből sem hiányzik ez a tantárgy. Mivel a 
beszéd- és értelemgyakorlatokban az összes 
tantárgyak elemei benfoglaltatnak ; mivel ez az 
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idegen ajkú gyermekeknek a magyar nyelvre 
való tanításánál kezdetben, mint egyedüli 
eszköz szerepel : nemzetiségi vidéken lévő 
iskolákban az elemi iskolai összes tantárgyak 
között az első helyet kell, hogy elfoglalja. 
Nincs az elemi iskolának egyetlenegy tantárgya 
sem, mely annyi ügyességet, tapintatot, előre-
látást, szakismeretet követelne a tanítótól, 
mint ez, mivel ezzel vettetik meg az alapja az 
ismeretek megszerezhetésének. 

A miniszteri tantervben a beszéd- és értelem-
gyakorlatokra az 1-, 2-tanítós iskolákban heti 1, 
a 3-tanítós iskolákban 2-, a 4-, 5-, 6-tanítós 
iskolákban heti 3 óra van előirva. így a ma-
gyar ajkú tanulókkal a tananyag elvégezhető, 
de nemzetiségi vidéken lévő iskolában nem. 
Már pedig, ha az első és második osztály szá-
mára előírt tananyagot nem végezzük be, 
később aligha tudjuk ezt pótolni. A beszed-
és értelemgyakorlatok tanításának — nemzeti-

ségi vidéken — egyik megdönthetetlen axió-
mája ez : a gyakorlás ne tartson egyfoh tában 
huzamosan, hanem inkább többször ismét-
lődjék. Több osztott iskola órarendjét néztem 
meg s úgy találtam, hogy a beszéd- és értelem-
gyakorlatokra előírt óra, a föntebbi elvnek 
nem felel meg, mivel egyhuzamban mindig egy 
óra van fölvéve az órarendbe ; pedig ha 
tanításunkat sikeressé akarjuk tenni, a beszéd-
és értelemgyakorlatoknak, minden félnapi 
tanításunkból időt kell szentelnünk. Ezt pedig 
csak úgy érhetjük el, hogy minden délelőtt 
csak félóráig tanítunk számtant az első és 
második osztályos tanulóknak, a másik félórát 
beszéd- és értelemgyakorlatokra fordítjuk. Egy 
óráig számtant tanítani — különösen idegen 
ajkú gyermekeknek — az első és második 
osztályban nem is célszerű. Ezeknek előre 
bocsátása után a következő órarendet látnám 
helyesnek : 

I - s ő o s z t á l y . 

Óra. Hétfő, Csütörtök. Kedd, Péntek. Szerda, Szombat. 

8 - 8 7 2 Számtan. Számtan. Számtan. 

8 7 2 - 9 Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. 

9 - 1 0 Irva-olvasás. Irva-olvasás. Irva-olvasás. 

2 - 3 Irva-olvasás. Irva-olvasás. 

3—372 Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. 

3 7 2 - 4 Vers, ének. Vers, játék. 

X I - i k o s z t á l y . 

Óra. Hétfő, Csütörtök. Kedd, Péntek. Szerda, Szombat. 

8 - 8 7 2 Számtan. Számtan. Számtan. 

872—9 Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. 

9—10 Olvasás. Olvasás. Olvasás. 

2—3 Olvasás, irás. Olvasás, irás. 
3—372 Beszéd- és értelemgyak. Beszéd- és értelemgyak. 
3 7 2 - 4 Vers, ének. Vers, játék. 

Az első és második osztály heti óráinak 
számát a miniszteri tanterv 20 ban állapította 
meg a hittannal együtt; ettől annyiban tértem 
el, hogy mindkét osztály számára heti 2 órával 
többet vettem föl, mivel nemzetiségi vidéken 
levő iskolákban a beszéd- és értelemgyakorla-
tokból az előírt tananyag csak így végezhető el. 
Órarendem elkészítésénél tekintettel voltam az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 57. §-ára, mely 
azt rendeli, hogy a hittani órák a közös iskolai 
órákon kívül legyenek, ezen órarend szerint a 
hittani óra hetenkint kétszer 10 óra után bár-
mikorra tehető. Hogy a heti órák számát kettővel 

szaporítottam, arra nézve a nyelvi nehézségen 
kívül még a következőket említem föl. 

Az ú j Utasítás 77. §-a így szól: „Az óra-
rend megállapításánál figyelembe kell venni, 
hogy a népoktatási törvény 52. §-a a tanulókra 
nézve a mindennapi iskolában legalább heti 
20 és legföljebb heti 25 órát rendel, beleértve 
a hit- és erkölcstant, de nem értve ide a 
testgyakorlatot és a mezőgazdasági vagy kerté-
szeti gyakorlatokat." A legközelebb életbe-
lépendő miniszteri tanterv a hittani órákon 
kívül az első és második osztály számára heti 
20 órát ír elő, a vallás- és közoktatásügyi 
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minisztériumnak pedig 34.245/1879. sz. a. kelt 
rendelete szerint meg van engedve, hogy az 
izraelita hittantárgyak és rituálék alapos tanít-
hatása céljából a heti órák száma az í. osz-
tályban legyen 25, a II., III., IV. osztályban 
30, az V. és VI. osztályban 33. Ha a minisz-
térium a heti órák szamának fölemelését az izr. 
hittantárgyak alapos taníthatása céljából meg-
engedte azt hiszem, nemzetiségi vidékeken levő 
iskolákban az I— II. osztály heti órái kettővel föl-
emelhetek a magyar nyelv sikeres taníthatásáért. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által kiadott tanterv a magyar nyelvtan tanítá-
sára vonatkozólag a következőket rendeli: 
„A nyelvtan tanításának nincs egyéb célja, 
mint az, hogy a gyermek megtanuljon szaba-
tosan beszélni, helyesen írni, a mások beszédét 
és irását biztosan és tisztán megérteni. Az 
elemi iskolai nyelvtani ismeretek megszerzését 
az olvasás és írás gyakorlásával kell egybe-
kötni, a fősúly az olvasmányok és a mondatok 
értelmi taglalására és fejtegetésére, a szók 
mondatokba foglaltatására fektetendő, ezekkel 
kapcsolatban a nyelvtan tanítása a helyesírás 
alapjául szolgáló tudnivalókra szorítandó." 

Az elemi iskola nyelvtana a nyelvanyagnak 
csakis azon részével foglalkozhatik, melyet a 
tanuló a nyelrgyakorlás útján már tényleg 
elsajátított, vagyis csak a tanuló nyelvkincse 
lehet a kiinduló pont, mellyel már rendel-
kezik. Azon körülmény, hogy tanulóink a ma-
gyar ryelvet még r.em bírják egész terjedel-
mében s hogy előbb bizonyos gyakorlottságot 
kell szere zniök a magyar nyelvben való 
gondolkodásban, szükségessé teszi, hogy a 
nemzetiségi vidékeken lévő iskolákban a nyelv-
tan anyaga nemcsak korlátoztassék, hogy a 
III- ik osztályig ne tanítsunk nyelvtant, vagyis 
a III-ik osztályig kizárólag csak helyesii'ást 
tanítsunk. Másoltassunk tábláról, könyvből, 
Írassunk diktálás után egyes szókat, monda-
tokat, ezzel kapcsolatban az Írásjelek haszná-
latát és a szótagolás gyakorlati alkalmazását 
tűzzük ki cé.ul. A harmadik osztálytól kezdve 
tanítsunk nyelvtani az elemi iskolában, azon 
megjegyzéssel, hogy ez nem cél, hanem csak 
eszköz arra nézve, hogy a tanulók képesítes-
senek gondolataik szabatos kifejezésére. Tehát 
nem az a fő, hogy a nyelvtani szabályokat 
eldarálják, hanem, hogy megértsék és helyesen 
alkalmazzák. Ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy 
minden nyelvtani óra egyúttal irási óra is legyen, 
osztott iskolában félórai tanításunk után sz 
eltanítottat Írásban gyakoroljuk, illetőleg alkal-
mazzuk, osztatlan iskolában a másik félórában 
ebből adjunk csendes foglalkozást. Az ötödik 
és hatodik osztályban kiváló gondot fordít-
sunk a levélírásra és a polgári ügyiratokra, 

mivel itt a tanulók bevégzik elemi iskolai 
kiképeztetésüket, átmennek a gyakorlati életbe, 
szükséges tehát, hogy oly ismereteket és 
ügyességeket szerezzenek itt meg, melyeknek 
valóban hasznát veszik az életben. 

Lássuk röviden az elemi iskolai nyelvtan-
oktatás módszerét. 

A nyelvtani oktatásnál három fokozatot 
különböztetünk meg, ú. m. előkészítő, közép-
pont és záradék. Ha csupán az olvasókönyvet 
tesszük a nyelvtani oktatás kiinduló pontjául, 
arra a tapasztalatra fogú ik jutni, hogy a 
szemléltetendő nyelvalakok vagy igen gyéren 
találhatók valamely olvasmányban, vagy 
annyira vegyesen más nyelvalakokkal, hogy az 
inaukció teljessége vagy éppen lehetetlen, 
vagy legalább is nagyon nehéz. Azért legjobb, 
ha alakilag és tartalmilag kielégítő mondatokat 
keresve, ezeket tesszük a nyelvtani oktatás 
kiinduló pontjául. Ha azután sikerül így vala-
mely szabályt elvonatnunk, felfogatnunk : az 
olvasókönyvhöz fordulhatjnk, elemezvén annak 
egy-egy olvasmányát. Természetes dolog, hogy 
a tanítónak mindig előre kell megválasztania, 
melyik olvasmány lesz alkalmas a fólfogett 
nyelvtani szabály megei ősítésére. A tanító 
által fölemlített és a táblára fölírt mondatok 
az előkészítők, az olvasmányból kikerestetés a 
középpont, a tanulók által készített dolgozat a 
záradék. Csak e három fokozat együttvéve 
teszi a nyelvtani oktatást teljessé és sikeressé. 

A nyelvtan és helyesírás tanításával ka] -
csolatosan jár a fogalmazás tanítása. Iratunk 
a tanulókkal emlékezetből egyes tárgyakról és 
némelyekről rövid mondatokat, előbb élőszóval 
mindig elkészítjük s csak azután íratjuk le. A 
fogalmazást mindig meghatározott megállapítás 
szerint kell Íratni s ne feledjük el, hogy a leg-
könnyebb feladványok a legjobbak; egy egyszerű 
föladat jól és egyszerűen megoldva többet ér, mint 
a hosszú nagyszavú dolgozatok. Ha a tanuló egy 
rövid dolgozatot hiba nélkül ki tud dolgozni, 
akkor a helyes'rásra nézvetöbbet nyert, mint ha 
száz szabályt el tudna mondani, melyek a 
gyakorlati életben semmit sem használnak neki. 

Aki nemzetiségi vidéken lévő iskolához 
kerül, múlhatatlanul az első osztályt vegye át, 
hogy így fokról-fokra legyen alkalma tapasztalni 
a nyelvi nehézség által nyújtott akadályokat ; 
ilyenekből lesz idővel jó gyakorlati tanító. 

Az elemi iskolai nyelvoktatás a beszéd- és 
értelemgyakorlatokkal kezdődik, ennek kezelé-
sére legcélszerűbb a direkt módvzer. Többen 
megtámadták a direkt módszert, mondván: 
„Pedagógiai hiba a gyermekeknek addig, míg 
anyanyelvében meg nem erősödött, más nyelvet 
tanítani, ez csak az általános képzés rovására 
történhetik, mert értelmi fejlődés és nyelv-
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fejlődés annyira egy, hogy aki ezt megakadá-
lyozza, megállította amazt is." Erre egy 
gyakorlati pedagógusunk így felelt: „Ez elvi 
ellenvetés így általánosságban némi jogosult-
sággal látszik bírni. Jogosult annyiban, amennyi-
ben csak az általános nevelés-oktatási elveket 
tartjuk szem előtt. Ha tehát az egyén érdekeit 
szem előtt tartó általános nevelési elveket nem 
kell magasabb szempontnak alárendelni, minden-
esetre csak az anyanyelvén kell a gyermeket 
kezdetben tanítani. Ez elv szerint minden oly 
országban, hol nincs különbség a nemzet 
nyelve és a hon fiainak nyelve között, más-
képen cselekedni helytelen pedagógiai eljárás. 
A mi azonban a körülmények szerint helytelen, 
másutt helyes lehet. Nálunk ez az eset áll. 
Nekünk azon általános nevelési elvet alá kell 
rendelnünk egy magasabb szempontnak: a 
nemzet, az összes honpolgárok érdekeinek. Ez 
érdek pedig szellemileg és anyagilag gazdag, 
viruló államot kiván, mert csak ilyenben lehet-
séges mindenki boldogulása. Viruló és gazdag 
állam a polgárok kölcsönös szeretete és becsü-
lése nélkül lehetetlenség. Csak akkor lehet a 
nemzet megelégedett és boldog, ha minden 
tagja szereti és becsüli egymást, megvan a 
közös kapocs, mely a különböző anyanyelvűeket 
egyesítse, t. i. a magyar nyelv tudása." 

Lássuk, miképen történik a középiskolákban 
a latin nyelv tanítása? Ugy-e a fordító-módszer 
szerint, vájjon nyolc évi keserves tanulás után 
tud-e az érettségit tett ifjú latinul ? Bizony 
nem tud. Ha nyolc évi tanulás után a tanári 
pályára megy, szaktárgyául a latin nyelvet 
választja, tehát még négy évig tanulja a latin 
nyelvet, leteszi a középiskolai tanári vizsgá-
latot, vájjon tud e latinul beszélni, holott minden 
szc't és szabályt ismer? Bizony nem tud. Ha 
pedig az érettségit tett ifjú a róm. kath. 
theologiára megy, ahol az előadási nyelv a 
latin (részben a társalgási nyelv is), elsajátítja 
a latin nyelvet, ennek pedig egyedüli magya-
rázata az, hogy a direkt, nem pedig a fordító 
módszer szerint tanult. 

Ezzel szemben azt mondhatná valaki, hogy 
a theologusnak könnyű volt megtanulnia latinul, 
mivel nyolcz évig a fordító módszer szerint 
tanult a gimnáziumban. Vegyünk föl egy 
olyan példát, ahol egyenesen a direkt mód-
szerrel kezdődik a nyelvtanulás, p. o. inter-
nátussal ellátott intézetekben a társalgási nyelv 
a német, francia vagy angol; igen sok példát 
tudnék fölemlíteni, hogy a növendék, mikor 
belépett iljen intézetbe, az ott dívó nyelvből 
egy szót sem tudott, pár év alatt mégis el-
sajátította a nyelvet, ez pedig csak a direkt 
módszernek tulajdonítható. 

Aki a fordító módszer híve, annak a XVH. 

század legnagyobb pedagógusának, Apáezai 
Csere Jánosnak az „Oktatási alapelvek "-bol a 
következőt ajánlom figyelmébe: „Én, midőn 
már 16 éves voltam, a mondattant, amely a 
nyelvtan második fele, még nem értettem, 
holott az jól beemléztem, igaz, hogy rengeteg 
fáradsággal. Ez volt a helytelen módszernek 
természetes gyümölcse, mely vajha soha 
osztályrészetekül ne jutott volna nektek, kedves 
hallgatóim." O a nyelvet társalgás útján kiv.ínja 
taníttatni és tanítják ennek ellenére gramma-
tizálással, ezért sikertelen a nyelvtanítás. 

Egy ismert pedagógusunk a nyelvtanításra 
vonatkozólag így nyilatkozott; „Tanítsd meg 
tanulóidat a magyar nyelvre azon a módon, 
a hogy anyanyelvüket tanulták meg." Hogy 
tanulja a gyermek a nyelvet ? Lelke szüle-
tésétől fogva elfogadja a külvilági benyomá-
sokat, képzeteket szerez. Anyja bölcsője fölé 
hajolva, édes dallal rengeti álomba ; ha szemeit 
fölveti, újra az ő mosolya és szava fogadja. 
Az anya beszél a csecsemőhöz, bár ez nem 
szól ; kérdez tőle, mikor feleletet nem vár. Az 
édesanya szavai azonban nem vesznek el 
hatástalanul. A gyermek folyton hallgatja és 
hallása eközben, mint a hegedű, melyen állan-
dóan értő - kéz játszik, finomul. Először csak 
megkülönböztetni tanulja a hangokat, aztán 
meg is tar t ja; majd utánozni igyekszik, össze-
köti őket és tartalmat önt beléjök. Kiejti az 
első szót, az első szó után sorra következik a 
többi. A gyermeki szellem igen eleven és 
mozgékony, mindig foglalkozást kiván. Ami 
körülte van, azt ismerni akarja, azért mihelyt 
néhány szót gagyogni tud, meg nem szűnik 
kérdéseivel ostromolni a környezetet. Mi ez ? Mi 
az? Minek ez? Miért? Megmondják neki, ő aztán 
meglévő szókészletét hányja-veti, minduntalan 
alkalmazza és ezáltal ügyesedik a kifejezésben. 
Amit tud, lát, hall, kombinálja, alkalmazza a 
hasonlókra ; nem mindig szabatosan, de hova-
tovább helyesebben. Ez az útja a magyar 
nyelv megtanításának is, ha azt akarjuk, hogy 
tanulóink beszéljék azt. Utánzás és gyakorlás 
által jut a gyermek az anyanyelv birtokába; 
így kell vele a magyar nyelvet is elsajátíttatni. 
Ott kell tehát kezdenünk, ahol a csecsemő 
bölcsője fölé hajló anya. 

Míg a kisdedóvó-intézetek és elemi iskolák 
belső életében nem lesz meg az összhang ; 
míg egymás működéséről, módszeréről kölcsö-
nösen tudomást nem vesznek: addig a kettő 
között az úgynevezett „áthidalás" teljesen kivi-
hetetlen ; ez az összhang pedig csak úgy 
lehetséges, ha minden tanítóképző óvóképzővel 
köttetik össze, vagyis a szülei ház, óvó- és 
elemi iskola egymással szoros összeköttetésbe 
hozatik. Addig is, míg a tanítóképzők óvó-
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képzővel köttetnek össze, szükségesnek tartanám, 
hogy az óvók minden hónapban egyszer a 
tanítói testület jelenlétében tartsanak óvodai 
foglalkozást, a tanítók sorrend szerint az óvók 
és a tanítói testület előtt végezzenek gyakorlati 
tanításokat. Ezeknek megbeszélése alkalmat adna 
arra, hogy egymás módszerét részben megis-
merjük, s ezzel népnevelésünk igen sokat nyerne. 

De szükséges volna az is, hogy az iskolai 
könyvtárak szerezzék meg a következő szak-
munkákat: 1. „A kisdednevelés lélektana", írta 
Láng Mihály. 2. „A kisdednevelés módszer-
tana", írták Láng Mihály és Molnár Mária. 
3. „A magyar gyérmék játékai", összegyűjtötte 
Molnár Mária. 4. „Kisdedóvodai beszéd- és 
értelemgyakorlatok" (Társalgás), írta Molnár 
Mária. 5. „A munkaszeretetre való nevelés 
módja", írta Láng Mihály. 6. „A beszéd- és 
érteíemgyakorlatok vezérkönyve", írta Peres 
Sándor. 7. „A magyar beszédre való szoktatás 
módja", írta Láng Mihály. 8. „A magyar 
beszéd tanításának természetszerű módja a nem 
magyar ajkú népiskolákban", írta Láng Mihály. 
A két utolsó munka a nemzetiségi vidéken 
működő óvók és az I., II. osztályt vezető taní-
tóknak nélkülözhetetlen vezérkönyv. 

A föntebbieket a nemzetiségi vidéken mű-
ködő kartársaim és az illetékes tanügyi ható-
ságok becses figyelmébe ajánlom. 

(Zboró.) Téglás Lajos. 

A mértékjelekről. 
Nagyon helyénvaló fölszólalást irt Bournáz 

János a mértékjelekről a Néptanítók Lapja 
3. számában. Hisz nem csupán a tanítók és a 
tanköiyvirók használnak más és más mérték-
jeleket, hanem ugyanabban az egy könyvben 
is, pl. az olvasóban más és más mértékjeleket 
találunk az egyes olvasmányokban. Például a 
km-1 Mm, klmt és klrntr jelekkel is jelölik az 
egyes olvasmányok. 

Pedig e jeleket miniszteri rendelet állapítja 
meg, hogy országszerte egyöntetűen használjuk, 
tanítók csak úgy, mint iparosok, kereskedők 
stb. Ugy látszik, ez a rendelet feledésbe merült, 
vagy az új ibb tanító generációnak nem volt 
rá módja, hogy megismerje. 

Azért közhasznú dolgot vélek teljesíteni, 
midőn fölelevenítem. 

Lássuk tehát: 
A lioss-uságmérték: méter = m, deci-

méi er dm, centiméter = cm, milliméter = 
mm, kilométer = lem. 

Területmerték : négyzetméter = m2, négyzet-
deciméter = dm'2, négyzetcentiméter = cm2, 
négyzetmilliméter = mm2, ár = á, hektár = 
liá. négyzetkilométer = km2. 

f f A f**-

Köbmértek: köbméter = m3, köbdeciméter — 
dm3, köbcentiméter = cmz, köbmilliméter = 
mm3. 

Űrmérték: liter = l, deciliter = dl, centi-
liter = cl, milliliter = ml, hektoliter = hl. 

Sú'ymérték : gramm = g, decigramm — dg, 
centigramm = cg, milligramm — mg, deka-
gramm = dkg, kilogramm = kg, méter-
mázsa (quintal) = g,* tonna = t. 

Az itt meg nem említett mértékek pl. 
dekaméter a közéletben nem fordulnak elő, 
tehát jelzésük sem szükséges. 

Amint látjuk, a rendelet, a gyakorlati élet-
nek megfelelően, a legrövidebb jeleket irja 
elő : egy vagy két betűt. Egyedül való kivétel 
a három betűs dekagramm jele, hogy a deci-
grammal össze ne tévesszük. 

A korona és fillér jelére szintén rendelet 
van. Vagy kiirjuk teljesen, vagy a koronát 
üT-val, a fillért /-vei jelöljük. -A kor. és fii. 
rövidítést tehát ne használjuk. Közokiratokra 
nincs is megengedve. 

Ennek kapcsán még egyet. A számsorok 
Írásában az ezer mellé pontot, a millió mellé 
vesszőt teszünk a számjegy lábához. Pl. Magyar-
ország lakossága 19,254.539 lélek. A tizedes 
pontot mindig az egyes számjegy fejéhez 
tesszük. A tizedes törteket pedig kisebb alakú 
jegyekkel irjuk. Ezt is rendelet szabályozza. 
Az utóbbi rendelkezés azonban nem ment át 
a közhasználatba. Bizonyosan akadék a szám-
jegyek kellő gyorsaságú Írásában. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

— (Söőz József dr. „Gyakorlati Útmutató" 
című vezérkönyvének 11-ik része, az „ Olvasás-
írás tanítás", továbbá reform ábc-éi, a Hang-
utánzó Képes ABC és a Gyorstanító Képes 
ABC már kikerültek sajtó alól gazdag illusz-
trációkkal. Az olvasás-írás tanítására vonatkozó 
rész (képekkel) 200 oldalnál többre terjed. 
A természet jelenségei s a magyar nép lelki 
világa megfigyelése alapján 30 évnél többre 
terjedő tanítói tapasztalatait követte és a mű-
velt világ idevágó szakmüvei mesterfogásait 
ismerve írta meg a szerző e müvét, mint kísér-
letet az elemi iskolai első osztály tanításmód-
jának új alapra fektetésére. ABC-éi a 6 éves 
magyar gyermek lelki világát (szókincsét) is 
visszatükröztetik. Az Útmutató első és harma-
dik része (játékos rajzolás stb.) néhány nap 
múlva szintén kikerül sajtó alól. E megjelent 
müvek, melyek Lampel R. kiadásai, approbá-
lás végett beterjesztettek. 

* Az akadémia a q-ra mm-et is említ. Ám ezt 
lefoglalta a milliméter, azért nem alkalmazhatjuk. 
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Az ügyvéd úr. 
A zivatar javában dühöng a házban. A 

villámok csapkodnak jobbra-balra. A tekintetes 
asszony osztogatja kinek-kinek a magáét. Aki 
teheti, menekül a közelségéből. 

Ugy látszik, hogy Pál úrfi is menekülési 
terveket forral az agyában. Mint valami sunyi 
kandúr, úgy oson el a konyha előtt s a falhoz 
lapulva igyekszik ki a kertbe. 

Az ügyvéd úr az iroda ablakából nézi a 
menekülőt. S szomorú, fáradt tekintetű arcára 
futó mosolygás derül, amint néz a jól meg-
termett, csinos arcú, egészséges kamasz után. 

Ez az egy fiu tartja még benne a lelket. 
Ez önt vigasztalást belé és ez ad neki erőt a 
további harcokhoz. 

Mert kegyetlenül szomorú az élet egy ilyen 
szegény, beteg, falosi fiskálisnak, aki egész 
életén keresztül sokkal becsületesebb volt, 
semhogy vagyont tudott volna gyűjteni. 

Dolgozott, egyre dolgozott, nagyobbára 
ingyen, mert Kerek Antal ügyvéd úr azok közül 
a ritkaságszámbamenő ügyvédek közül való 
volt, akik inkább elengedték a perköltséget 
is meg a munkadíjat is, minthogy tönkre-
tegyenek valakit. 

Szóval — mint felesége szokta mondogatni — 
bolond volt teljes életében. 

Csakhogy a tekintetes asszony nem ilyen 
szelid szavakban szokta ám megtenni szemre-
hányásait. Hanem lehordja őt nap-nap után a 
föld poráig s elmondja minden csúf- és gúny-
néven, ama szörnyű vétkéért, hogy becsületes 
volt és hogy szegény maradt. 

Azelőtt még csak segített magán valahogy 
az ügyvéd úr. Yette a kalapját s a botját és 
elment hazulról, míg elhúzódott a fergeteg. 

De bizony, mióta megütötte a szél az egyik 
lábát, hát azóta vége van az efféle gyors 
taktikai mozdulatoknak. 

Most is alig bii't kisántikálni a kertbe. Pedig o ~ 
sietnie kellett, mert a zivatar közeledett már 
az iroda felé. 

— Hol vagy Tóni ? — hallatszott a tekin-
tetes asszony rikácsoló hangja a veranda felől. 

De Tőni úr már akkor kint volt a kertben. 
Nagyot szívott a pompás, friss levegőbőt s 

fáradtan letelepedett az orgonafak alá. 
Gyönyörű májusi nap volt s az orgona-

virágok lilaszin kocsányain keresztül szinte 

megtört cseppekben permetezett keresztül a 
napsugár, meghintegetve az árnyas lugas fekete 
földjét aranyos pettyekkel. 

A lepkék sűrűn szálldogáltak s á méhek 
vidáman zümmögtek, az illatos virágkelyhek-
ben egy-egy karcsú potrohú darázs fönt zúgott a 
kerítés zsindelye alatt ; lent meg a földön az 
apró fekete meg barna hátú futoncok vették 
föl a versenyt a piros hátú, feketepettyes 
Katalin-bogarakkal. 

Az ég acéloskék volt s a sűrű bokrok 
fiatal átlátszó zöld hajtásain meg sem moz-
dultak az üdén kipattant levelek s a buján 
nőtt fű bársonyos szőnyege is csak néha-néha 
lebbent meg nagy hullámvonalban, a mint 
szellőcske érte a magas, keskeny fűszálakat. 

Csendes, kibékítő hangulatú, szép meleg nap 
volt. 

S az ügyvéd úr a kert nyugalmas csendjében 
egy pillanatra olyan jól érezte magát, mint az 
agyonhajszolt vad, aki hajtás után biztos 
pihenőre talál. 

Csakhogy az bizony nem volt valami biztos 
pihenő. Az ügyvéd úr alig élvezett néhány 
percnyi nyugalmat. Nagy robajjal kicsapódott 
a kertajtó s jött a félelmetes nagyhatalom. 

— Hol vagy Tóni? 
Tóni úr behunyta a szemeit s az alvót 

adta, hátha így kegyelmet nyer, de bizony a 
tekintetes asszony föllármázta. Sőt még le is 
szidta a lustaságáért. 

— Te csak mindig alszol ! Nem is tudsz te 
egyebet! I t t jártak délelőtt a Gelb bérlőéktől, 
míg te valami tyúkperben tárgyaltál, hogy el-
vállalod-e a perüket, vagy nem? ^Maga volt 
itt a fia. Elmondotta az egészet. En meg is 
Ígértem neki, hogy vállalod. Hogyne vállalnád. 
Ötszáz pengőt adnak mindjárt. Végre látunk 
egy kis pénzt! 

— Ilyen áron sohse lássunk! 
S a kis, beteg ember alakja szinte föl-

magasztosul, megnyúlik, míg beszél: 
— Nem vállalom el a perét! Gazemberség! 

Nem leszek az eszköze. Az én révemen nem 
tesz tönkre becsületes em! ereket. E n nem 
adom oda a nevem, a becsületem tisztaságát 
semmi kincsért. Neki is megmondtam. Most 
meg neked is! 

— Őrült, ostoba! — kiáltja az asszony 
szinte magánkívül. 
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A hangos fölkiáltásra a kamasz gyerek is 
odasomfordál és hízelkedve simul az anyjához : 

— Mi hajód, mama? 
— Az a bajom, hogy megőrült az apád! 
— Ugyan Katalin, a gyerek előtt az 

apjáról . . . csitítja az ügyvéd úr kedves élete-
párját. 

De az nem hagyja magát. 
— Igen is, hadd tudja meg a fiad, hogy 

milyen ostoba volt az apja; hadd tudja meg, 
hogy neked köszönheti, ha majd koldus-
tarisznya kerül a nyakába. 

Maga mellé húzza a fiút s úgy beszél neki : 
— Ott lakhattunk volna a grófi parkban. 

A nagy angolkert, a halastó, a melegház, a 
citromfákkal meg narancsfákkal mind a miénk 
lehetett volna. Az apád licitáltatta el, meg-
tarthatta volna potom áron . . . 

— Tisztességtelen dolog az ügyvédnek meg-
venni a kliense dolgát potom pénzért! 

— Más nem megteszi ? 
— Ha az egész világ gazember lenne is, 

én nem tudnék azzá válni ! 
— És van valami hasznod a te hires becsü-

letességedből ? 
— Az ember nem is azért becsületes, mert 

haszna van belőle. 
— Ott fürdőzhetnél most valamelyik fürdő-

ben, gyógyíttathatnád magadat, úr lehetnél az 
utolsó órádig, eltarthatnád a családodat úri 
módon. 

— Megélünk így is ! Nem koplaltatok még ! 
— Csak éppen, hogy nem koplaltunk! 
— A becsületes munkával megkeresett 

kenyér jobban esik, mint a becstelenül szerzett 
kalács. 

Az asszony, mini ha nem is hallotta volna 
férje megjegyzéseit, tovább beszél a fiához : 

— t í r lehetett volna belőled! így meg el-
mehetsz majd koldulni ! És hogy fog kacagni 
rajtad a Nábráczy kölyök. Persze, Nábráczy 
uram jobb apa volt, mint a te apád. Az bezzeg 
fölvállalt mindent és le is húzta a bőrt min-
denkiről. 

— Gazember volt! 
— Az hát! De ki meri a szemébe mondani! 

Csak te merted ! Mi hasznod lett belőle ? Hogy 
halálos ellenséged. Pedig mennyi morzsát 
juttathatna neked! 

— Nem kellenek a morzsái ! Olyan asztalról 
nem akarok semmit. 

— Nem hogy szeretni lehessen téged, de 
meg kell az embernek gyűlölni . . . 

A szegény ember magához húzza a fiát, 
puha, szőke haját végigsimítja s szeretettel, 
melegséggel kérdi tőle : 

— Ugy-e te szeretsz, édes kiesi fiam? 
A fiu egy darabig gondolkozik, hogy ki-

mondja e amit akar, hanem azután hamarosan 
rászánja magát és gyermekes őszinteséggel 
feleli : 

— Miért szeretnélek ? Te vagy az oka, 
hogy nem lakunk a kastélyban. Te nem akartad, 
hogy kis lovam legyen, meg piros nadrágom ; 
nincs pénzed semmire, a mamának se adsz, 
biz' én nem szeretlek . . . 

— Látod, kellett ez neked ? 
Az meg csendesen leveszi a kezét a fiu 

fejéről s a szeme telefut könnyel, míg mondja : 
— Ez alighanem okosabb lesz, mint az 

apja. Gazembernek készül . . . 
Vértesy Gyula. 

IRODALOM. 
A Franklin-Társulat Egyetemes Irodalom-

történetet ad ki, melynek most jelent meg az 
első kötete. Az első kötet, melyhez a szer-
kesztő : Heinrich Gusztáv egyetemi tanár ír t 
magvas bevezetést, az ó kori keleti népek és 
a hellének irodalmát tartalmazza és 238 
szövegképpel s 40 mű melléklettel magyarázza. 
Indiáról Fiók Károly, Khínáról és Japánról 
Kühnert Ferencz és Fiók Károly írtak, nagyon 
érdekesen és élvezetesen. Egyptomot és Bab)lon-
Assyriát Mahler Ede ismerteti. A héherek 
nyelvéről, Írásáról, bölcseletéről és költészeté-
ről Neumann Ede ír, az arabokról Goldziher 
Ignácz, Perzsiáról Kégl Sándor, az örmények-
ről Patrubány Lukács. Idáig terjed az első 
kötet első része. A második részt a hellének 
irodalma tölti be. A hellén irodalom ó-koráról 
Hegedűs István írt, az alexandriai korszakról 
Latkóczy Mihály, a római korszakról Hegedűs 
István, a középkori és az újkori hellén iro-
dalomról Peez Vilmos. Ennél értékesebb, 
jobban szerkesztett és szebben megírt népszerű 
tudományos munka már rég jelent meg a 
magyar könyvpiacon. Fölhívjuk a magyar 
tanítóvilág figyelmét erre a nagyszabású mun-
kára, mely nagy nyeresége irodalmunknak. 
Ahol csak lehet, szereztessék meg ezt a munkát 
a tanítói és kaszinói könyvtárak számára. 
Mindenki sokat tanulhat ebből a kitűnő mun-
kából, mely irodalmi értékén fölül, gyönyörű 
illusztrációi révén, még művészi értékű díszmü 
is. Az Egyetemes Irodalomtörténet öt kötetre 
fog terjedni : a második kötet a latin népek, 
a harmadik a germánok, a negyedik a szlávok 
és ural altaiak s az ötödik a magyarok iro-
dalomtörténetét tárgyalja. Minden egyes kötet 
720 lap terjedelemben gazdagon illusztrálva 
jelenik meg s ára (egy-egy kötetnek) fűzve 
16 K, díszes kötésben 20 K. Bármely könyv-
kereskedés útján havi (3 koronás) részletfize-
tésre is beszerezhető ez a nagyszabású, értékes 
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mii, melynek kiadá-.át. a közoktatásügyi mi-
niszter támogatása tette lehetővé. Aki csak 
teheti szerezze meg ezt a kitűnő munkát, 
mert. nemcsak sokat fog belőle tanulni, hanem 
művészi gyönyörűsége is lesz benne. 

Vértesy Gyula, a kitűnő író, lapunknak is 
munkatársa, Szebenvármegye kir. tanfelügyelője, 
Falusi történetek címen egy kötetre való el-
beszélést adott ki. A 146 oldalra terjedő kötet-
ben 16 kisebb elbeszélés van: egytől-egyig 
csinos kis történetek, a hivatásos író forma- és 
stilus-érzetével megírva. Legtöbbet érő darabja 
a kötetnek, nézetünk szerint, a két első : 
Műi néni németje és A najymama álma, 
mindkettő valódi gyöngye a hangulatos el-
beszélő irodalomnak : az első egy magyar 
leánynak a szabadságharc után, az elnyomatás 
éveiben egy osztrák tiszt iránt érzett szerelmét, 
melyre még agg leány korában is kegyelettel 
emlékszik, rajzolja meg meleg színekkel ; a 
másik az unokáját bálba öltöztető nagymama 
álmát rajzolja meg arról a boldog időről, 
mikor ő is az első bálba készült. De szépen 
megírt, hangulatos apró történet a többi is s 
az egész kötet elejétől végig nagyon élvezetes 
olvasmány. Lapunk mai számának „Szünóra"-
rovatában mutatványul közlünk egyet Vértesy 
Falusi történetei közül. A megvételre minden-
kinek ajánlható kötet a Szent István-társulat 
Családi könyvtárában jelent meg; ára 1 K. 

Vaday József Tanulók vezérkönyve az erkölcs, 
jellem és hazafiságban című kitűnő munkája, 
mely 4308. szám alatt van ininiszterileg enge-
délyezve, harmadik bővített kiadásban jelent 
meg. Nagyon derék, nagyon hasznos könyv ez, 
mely — kitűnő példákon — jó erkölcsre, 
hazafiságra tanítja az ifjúságot, fejlesztve gon-
dolkodását és akaraterejét. A család, a szülék 
és hozzátartozóink, magunk, testünk, és ^lelkünk 
gondozása, az állatok, az ember az iskolai és 
polgári életben s a társadalomban vannak e 
jó könyvben hazai és külföldi szép példákon 
bemutatva. Utolsó fejezete az Istenről szól. 
Melegen ajánljuk ezt a szép könyvet, mely 
iskolai jutalomnak nagyon alkalmas, a tanítóság 
figyelmébe. Kapható a szerzőnél Nagyváradon. 
Vannak bekötve 1 koronás, 1 korona 30 filléres 
és 1 korona 80 filléres példányai. 

Megjelentek : Népnevelési egyesületek. Dr. 
Makay Béla oszt.-tanácsos ünnepi beszéde, 
melyet a február 2.-i Eötvös-ünnepen tartott. 
Külön lenyomat a mi lapunkból. 33 oldal. — 
Iskolai kirándidás a csillagos égbe.r (Négy kis 
térképpel.) í r ta Léderer Ábrahám. Ára 60 fillér. 
(Lampel R. bizománya.) Nagyon tanulságos 

művecske a csillagos égnek tanulókkal való 
megismertetésére. Megszerzését minden tanító-
nak ajánljuk. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi törvényhatósági közig, bizottságnak és 
gör. keleti szerb egyházmegyei főhatóságnak. — 

7877. szám.) 
A „Mapa Ausztro - Ugarszke, Boszne i 

Hercegovíne, Szrebije i Crne Gore Nacratao 
F. Hundtke. Szrpszki Priredila i Szolala. Knyi-
zsara Bratye Jo?anovitya u Pancsevu" címet 
viselő, a törvényes, közjogi állapotnak meg 
nem felelő térképet az ország valamennyi nép-
oktatási intézetében való használatától ezennel 
eltiltom. 

Miről — hivatkozással az 1876. évi XXVIil. 
tarvénycikk 5. §-ának rendelkezésére — érte-
sítem és utasítom valamennyi törvényhatósági 
kÖ2igazgatási bizottságot, hogy a jelzett tér-
képet — amennyiben az, mint taneszköz 
valamely iskolában használatban áll — azonnal 
koboztassa el s amennyiben ez 1903. évi 
junius hó 1.-én túl történik meg, az illető 
tanítóval szemben a hivatkozott törvényszakasz 
értelmében járjon el. 

Budapesten, 1903. évi március hó 14. 
Wlassics Gyula. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 17.483. sz.) 

Az állami elemi iskolai tanítók ambíció-
jának, hivatásszeretetének és munkakedvének 
fokozása céljából az 1899. évi 83.347. szám 
alatt kelt körrendeletemben kijelentettem, hogy 
középiskolával bíró városhelyeken levő állami 
elemi iskoláknál üresedésbe jövő tanítói állások 
betöltésénél az érdemes családos állami tanítókat 
más pályázókkal szemben előnyben részesítem. 
Ugyanekkor fölhivtam (Címet), hogy terjesszen 
föl egy kimutatást tankerületének érdemes 
családos állami elemi tanítóiról, akk gyer-
mekeik neveltetése céljából áthelyezésüket 
óhajtják. 

Most újból fölhívom (Címet), állítsa össze a 
tankerületében működő érdemes családos, állami 
"elemi iskolai tanítóinak névsorát s a minősíté-
sükről szóló kimutatást és terjessze föl azt 
megokolt jelentés kíséretében folyó évi junius 
hó 15.-ig. 

Budapesten, 1903. évi március hó 17.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 
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K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelUgyelöségnek. — 18.054. sz.) 

Mult évi március hó 22-én 21.015 sz. a. 
kelt körrendeletemmel fölhívtam (Címedet), hogy 
a kisdedóvodai, elemi mindennapi-, ismétlő-, 
illetve gazdasági ismétlő-iskolai, tehát 12 éven 
át tervszerűen kapcsolt népoktatás hatásának 
megszilárdítására és az iskolai nevelésnek az 
életre kihatóvá tételére ifjúsági egyesületek 
szervezésére szólítsa föl a tanítókat abból a 
célból, hogy az iskolából az életbe kilépő 
ifjúság a jóra és rosszra legfogékonyabb korban 
a rossz behatások ellen helyes vezetés és irá-
nyítás által megóvassék és erkölcsi, értelmi és 
nemzeti szempontból tovább neveltessék. 

E fölhívásomnak tényleges eredményét a 
lefolyt egy év alatt örömmel tapasztalom, 
midőn látom, hogy e rendeletem hatása alatt 
az országból eddig már 183 ifjúsági egyesület 
alap szabály tervezete küldetett föl hozzám jóvá-
hagyás végett. 

Azon nagy fontosságnál fogva, mit ezen 
rendeletem minél szélesebb körben leendő 
végrehajtásának tulajdonítok, élénk figyelemmel 
fogom kisérni ezentúl is a tanítóságnak e 
téren kifejtendő üdvös és áldásos működését 
és érintett körrendeletemben tett kijelenté-
semhez képest azokat a tanítókat, akik az 
ifjúsági egyesületek szervezése és vezetése körül 
kiváló érdemeket szereztek, már most juta-
lomban fogom részesíteni. 

Ez okból fölhívom (Címedet), hogy azokat 
a tanítókat, akik ifjúsági egyesületet szerveztek 
és annak szervezése körül különös és kiváló 
érdemeket szereztek, akiknek vezetése alatt az 
ifjúsági egyesület példaszerűen működik és 
kiváló hatást fejt ki, akiknek sikerült nem-
csak az ifjúság, hanem a társadalom érdeklő-
dését is fölkelteni az ügy iránt, megjutalma-
zásra ide jelentse föl. 

A jutalmazásra javaslatba hozandó tanítónak 
az ifjúsági egyesület szervezése körül tanú-
sított tevékenységét, valamint az általa szer-
vezett egyesület működését és azt, hogy az 
egyesületnek kiváló hatása, a tanítónak kiváló 
érdeme miben nyilvánul részletesen, konkrét 
adatokkal ismertesse. 

Jelentését két hét alatt elvárom. 
Budapesten, 1903. évi március hó 17-én. 

Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a marosvásárhelyi 

Agrár Takarékpénztárnak az ottani népok-
tatási és emberbaráti intézetek részére tett 
580 korona adományáért ; az udvarhelymegyei 

általános népnevelési egyesületnek, amely 12 
község részére egyenkint 100, összesen 1200 
korona segélyt adományozott azon czélból, 
hogy ezen összeg kamataiból a szegény tanulók 
tanszerekkel láttassanak el. 

Kinevezte : a magyar vallásalap püspök-
ladányi birtokának Tövishát nevü részletén az 
alapítványi uradalom föntartása alatt álló róm. 
kath. jellegű el. népiskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra Mayer Jenő kisfüzesi róm. 
kath. tanítót r. tanítóvá ; Dezső Sarolta oki. 
tanítónőt a nagymihályi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Bökös Etel oki. tanítónőt az 
algyógyi állami el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Újlaki József oki. tanítót a tasolyai áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Georgievits Miklós oki. 
tanítót a dolovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Goronics Sándor temes-szigeti 
oki. tanítót a langenfeldi közs. el. iskolához 
eddigi minőségében. 

Jóváhagyta: a beszterce-naszódvármegyei 
általános tanítóegyesület segélyalapjának alap-
szabályait ; pest-pilis-solt-kiskunvármegyei álta-
lános tanítóegyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Sehulcz Mihály 
tisza-szent-miklósi r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 900 koronát ; Ludányi Béla szolnoki munka-
képtelen áll. el. isk. tanító részére évi 1240 
koronát ; Soltész András bártfauj falusi munka-
képtelen r. kath. tanító részére évi 520 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néh. Laczják Benő rádi nyugd. volt ág. hitv. 
ev. tanító özv., szül. Flórián Karolina részére 
évi 300 koronát; néhai Izsák Károly Cyrill 
rakaszi nyug. volt gör. kath. tanító özv., szül. 
Kapisinctky Ilona részére 300 koronát ; néhai 
Demeter Lajos bátkai ev. ref. el. isk. volt 
tanító Gyida nevű kiskorú árvájának évi 106 
koronát; néhai Hubesik János zakameneklini 
volt r. kath. tanító özv., szül. Láng Mária Anna 
részére 300 koronát; néhai Marton Sándor 
lovasberényi ev. ref. nyug. tanító özv., szül. 
Földváry Emilia részére évi 600 koronát; 
néhai GyŐry Mihály baracsi nyug. volt közs. 
tanító özv., szül. Biró Erzsébet részére évi 
600 koronát; néhai Körmendy Pál langvizi 
közs. el. isk. volt tanító özv., szül. Jánossy 
Izabella részére évi 450 koronát. 

TANÍTÓK t a n á c s a d ó j a . 
J. Gy* Dunaföldvár és másoknak. A szün-
idei rajztanfolyamról még nem kaptunk érte-
sítést ; ha lesz : jelezve lesz lapunkban. — 
K. Áz állam úgy nem államosít, hogy 
az iskolaépületen levő 4000 K adósságot át-
venné! — Nóvák. A nyugdíjintézetbe való 
fölvételnél 5%- t fizetnek a megállapított jöve-
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delem után s ezenfelül évi 2 % - t számítanak. — 
Z. J. Szatmár. Mindenesetre töreked aie kell, 
hogy magát megválasztássá és a képesítő-vizs-
gálatot letegye. A „Tanítók Tanácsadójából" 
utasítást szerezhet magának s annak minden 
szaváért helyt állunk. Ha legkisebb észrevétele 
volna, irjon szerkesztőségünknek. — Y. István. 
A mindennapi tankötelesek után kell beszedni 
a 30 fillért. — Sándor M. Állami tanító-
képző-intézet igazgatósága útján kellene a 
közoktatásügyi minisztériumhoz vizsgálati enge-
délyért folyamodnia. Végzett tanulmányait és 
szolgálatát igazolnia kell. — F. J. Monostor. 
Csak az iskolaföntartó beleegyezésével lehet 
terménybeli fizetését készpénzre átváltoztatnia. 
Ebben az ügyben kényszeríteni a hatóságot nem 
lehet.Inkább kérésnek van helye és méltányossági 
szempontnak. — Cs—s. Zoltán. 1. A szőlő-
földek után akkor is fizetnek bizonyos mennyi-
ségű őrzési díjat, ha az kipusztult és szántó-
földnek használják. A községi elöljáróságnál 
kellene megtudnia, hogy miért nem vetették 
ki önre 10 év alatt a most kivánt összeget. 
Nézetünk szerint ön köteles azt megfizetni. 
2. A vízszabályozásra vonatkozó cikkeinket 
ajánljuk figyelmébe, melyeket a Néptanítók 
Lapjában legutóbb a mult esztendőben közöl-
tünk. Ennek értelmében a birtokos és nem a 
birlaló volna köteles ezt fizetni. — R. Ignácz. 
A kir. tanfelügyelőség jóakaratát és támo-
gatását igyekezzék ez ügyben megnyerni. — 
Tiszanána. A kir. tanfelügyelőhöz forduljon 
az illető nyilvános társulati iskola engedélye-
zése ügyében. — K. F. 1893. 1. Rendszere-
sített tanítói állomás után kétszobás lakást 
állapít meg a törvényes intézkedés. Kérel-
mezze tehát ezt az isko'aszéknél s ha meg-
tagadják kérelmét, forduljon a kir. tanfelügye-
lőség útján a közigazgatási bizottsághoz. 2. 
Minden tanító véglegesítettnek tekintheti 
magát, ha szolgálatában nem volt kikötve 
ideiglenesség. 3. Mindenesetre kell a kérdéses 
bizonyítványra 1 K-ás bélyeg s ez azt terheli, 
a kinek részére a bizonyítványt kiállították. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Két örvendetes rendelet. Családos 

állami tanítók, akiknek magasabb iskolába járó 
gyermekeik vannak, gyakran kérelmezik — ha 
különben megelégedettek is azon a kisebb 
helyen, ahol működnek — oly helyekre való 
áthelyezésüket, ahol középiskola vagy polgári 
iskola van. Ez a kérelem, a gyermekek nevel-
tetése szempontjából véve a dolgot, minden-
képen méltányos és a közoktatásügyi kormány 

I 
eddig is teljesítette, amennyire a körülmények 
megengedték, az ilyen kívánságokat. Most 
Wlassics miniszter, aki a méltányos kérelmek 
elől soha nem zárkózik el, körrendeletben hívta 
föl ismételten a kir. tanfelügyelőket, hogy 
azon érdemes családos állami tanítókról, akik 
gyermekeik neveltetése céljából áthelyezésöket 
óhajtják, f. é. június lö-ig kimutatást terjesz-
szenek föl. A másik, szintén örvendetes ren-
delet, melyet az előbbivel együtt lapunk mai 
számának hivatalos részében közlünk, utasítja a 
kir. tanfelügyelőket, hogy az ifjúsági egyesüle-
tek szervezése és vezetése körül kiváló érde-
meket szerzett tanítók névsorát terjesszék föl, 
mivel a miniszter az ilykép kitűnt tanítókat 
jutalomban fogja részesíteni. 

— Az Eötvös-alap köréből. A nezsideri 
takarékpénztár folyó hó 11.-én tartott köz-
gyűlésén 20 K-t szavazott meg az Eötuös-alap 
javára. Hebenstreit József kartársunk ugyanis, 
a ki az említett takarékpénztár felügyelő-
bizottsági tagja, az intézethez kérvényt nyújtott 
be, melyben utalt az Eötvös-alap emberbaráti 
nagy föladataira s arra a sok jótéteményre, 
melyben orsz. segélyegyesületünk 27 év alatt 
a tanítókat, tanítók özvegyeit, gyermekeit és 
árváit részesítette. Követésre ajánljuk t. kar-
társaink közül ezt a példát mindazoknak, akik 
pénzintézeteknél működnek vagy a vezetőkre 
befolyással vannak. Orsz. segélyegyesületünk 
ezen a réven is több ezer korona évi jöve-
delemre tehetne szert. — Tömeges belépés. A 
szatmár - városi állami iskolák 24 tanítója 
lépett be az Eötvös-alapba a buzgó Mihály 
Ferencz állami iskolai igazgatóval élőkön, 
s mivel 12- en már előbb is tagjai voltak orsz. 
segélyegyesületünknek, immár Szatmár városá-
nak mind a 36 tanítója megtette tanítói köte-
lességét az Eötvös-alap iránt. A szatmári új 
tagok „Adakozás" című rovatunkban vannak föl-
sorolva. — Sándor napján, folyó hó 18.-án, a 
Győrött lakó Péterfy Sándorhoz, az Eötvös-alap 
megalapítójához és örökös elnökéhez az Eötvös-
alap nevében az elnökség üdvözlő sürgönyt 
küldött, melyet Péterfy Sándor meleghangú 
levélben köszönt meg. — A mult hét is ked-
vező volt az Eötvös-alap pénztárára, amennyi-
ben vasárnaptól szombatig mintegy két száz 
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új tag lépett be az alap kötelékébe és 600 
lcoronát meghaladó összeg folyt be ezen a 
címen pénztárába. Ez az örvendetes ered-
mény a kir. tanfelügyelő nrak szíves támo-
gatásának köszönhető : az ő lelkes fölszólí-
tásukra megmozdult a tanítóság nagy testülete 
s tömegesen lép be az Eötvös-alap kötelékébe. 
A kir. tanfelügyelő urak szíves támogatása 
orsz. segélyegyesületünknek két hét alatt mint-
egy 400 új tigot szerzett, akik 1300 koro-
nával gyarapították az alap vagyonát. Ha ez 
a buzgóság minden részről továbbra is meuj-ö O O 
marad, Eötvös-alapunk még ebben az évben 
bámulatosan föllendül s azzá lesz, amivé 
alapítói tervezték: az egész hazai tanítóság 
országos segélyegyesületévé. Adja Isten, hogy 
így legyen! 

— Rövid liirek. Ifjúsági egijesiílet létesült 
Temesvárt és a március 15.-Í ünnep alkalmá-
ból tartotta első ünnepélyét, melyen 230 tag 
(kizárólag iparos- és kereskedő-tanoncok) és 
nagyszámú előkelő közönség jelent meg. A 
megnyitó és alkalmi beszédet Wittenberger 
József iskolai és ifjúsági egyesületi igazgató 
tartotta. Az egész sikerült ünnep lefolyása 
dicséretére válik úgy az igazgatónak, mint a 
közreműködőknek. — Az uradalmi iskoláknál 
működő kartársait Drtil Ferencz gyáli (Pestm.) 
tanító fölkéri, hogy lehetőleg mielőbb vála-
szoljanak a köv. kérdéseire : Mikor nyert az 
illető képesítést? Hány év óta működik ura-
dalmi iskolánál? Mennyi mindennapi és mennyi 
ismétlő-iskolai tankötelest tanít ? A korpótlékot 
az iskolaföntartó uradalom megadja, negta-
gadja-e vagy évről-évre kell-e annak kiutalvá-
nyozásáért folyamodni ? — Siketnéma tanidók 
fölvétele. A siketnémák aradi iskolája első 
osztályába a jövő 1903/904. iskolai évre 7 —10-
éves korban levő gyermekeket vesznek föl. A 
fölvétel és az esetleg szükséges segély iránti 
kérvényeket a felügyelő-bizottsághoz kell címezni 
és legkésőbb ápril hó 15-ig az igazgatósághoz 
beküldeni, a melytől bővebb fölvilágosítás is 
szerezhető. — 40-évi találkozásra szólítják fól 
Bubory János monori és Viirtli Bence zirci 
k.-tanítók egykori iskolatársaikat, akik 1863 
július 31.-én ve'gezték Egerben a tanítóképző-
intézetet; kérik, hogy írjanak kettejük közül 
valamelyiköknek folyó év május l-ig. — 
Sil.etnéma gyermekek fölvétele. A siketnémák 
és vakok szegedi intézetébe 7 — 11-éves siket-
néma gyermekek vétetnek föl. Kik gyerme-
keiket fölvétetni óhajtják, fölhivatnak, hogy 
e< iránti kérvényeiket az intézet felügyelő -

bizottságához címezve mielőbb küldjék be. 
Bővebb fölvilágosítást az intézet igazgatósága 
ad. — Gyűlés. A barsmegyei ált. tanítóegyesület 
lévai járásköre ez évi gyűlését április 8.-án 
Léván tartja meg. 

— Az Eötvös-alap javára újabban két 
helyen tartottak sikerült előadást. Héderfáján 
Tokos Izsák állami iskolai igazgató-tanító az 
„ifjúsági egyesület"-tel színi előadást és tánc-
mulatságot rendezett, melyet a megye érdemes 
kir. t mfelügyelöje : dr. Szabó Mihály is támo-
gatott. A mulatság tiszta jövedelme 88 K 
86 f volt, melynek felét az Eötvös alap pénz-
tárának küldötték meg. Fölülfizettek : dr. 
Szabó Mihály 7, Kósa Sándor 4, Benedekfy 
Béla 3, Móoga János 3, __ Hirsch Jakab 3, 
Bajner Gyula 2, Lakatos Áron 2. Tókos Izsák 
2, Gödry Lajos 2, Daczó Mózes 2 koronát, 
Szász Ferencz 1 K 80 fillért, Tollas József 1, 
Kiss Sámuel 1, Kónya Mihály 1, Lerchenféld 
Jánosné 1, Gráczy Ferencz 1, Kovács Péter 1, 
Benedek János 1, Nuridsány István 1 K-t, Farkas 
Ferencz 80 f-t, Kovács Károly 80 f-t, DaU 
József 80 f-t, György József 80 f-t, Téglás 
Ferencz 80 f - t Mihályfalvy Béla 80 f-t, 
Lőrincz Dezső 80 f t, Szotyory József 80 f-t, 
Nuridsány Gerő 80 f-t, Kuthy Béla 80 f-t, 
Nagy János 80 f-t, Nagy Sámuel 80 f-t, 
Pethő Mihály 80 f-t, Sogán Péter 80 f-t, 
Trifán Gábor 80 f t , Rediger Pál 40 f-t. — 
Tabon meg Wolfssohn Adolf' és Schlesinger 
Ármin izr. tanítók a március 15,-i ünnepély 
után gyermekmulatságot tartottak (30 fillér 
belépti díjjal), mely 12 K 80 fillért jövedel-
mezett orsz. segélyegyesületünk javára. Igazuk 
van föntebb megnevezett t. kartársainknak, 
midőn azt irják nekünk, hogy „ilyen módon 
i s szép jövedelme lehetne az alapnak s véle-
ményünk szerint a tagul való belépésen kívül 
minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az 
alap fölvirágzását előmozdítsuk." Bizony erre 
nagy szükség van, mert az Eötvös-alap a két 
Tanítók Házát máskülönben nem fogja fön-
tarthatni ! 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Szabóné Matulay Elma, Kutti (új tag, 
tagsági díja 1903-ra) 3 K; Haasz János, 
Hont (új tag, t. d. 1903-ra) 3 K; Ilosvay 
Lajos áll. isk. igazg.-tanító gyűjtése névünnep 
alkalmából 12 K 70 f (ehhez adtak: özv. Ilosvay 
Józsefné 2 K ; Ilosvay Lajos 5 K; B. T. 1 K 
20 f ; Jakabffy Gizella 1 K 20 f ; özv. Tabula 
Józsefné 1 K 30 f ; Pfeiffer Sámuel 1 K ; 
Újvári Károly 1 K = 12 K 70 f ) ; nagytót-
fálusi közs. iskola március 15.-i filléres ünne-
pélyének jövedelméből 2 K 20 f (beküldte Toldy 
Ferencz tanító ezzel a megjegyzéssel : „Óhajtom, 
hogy mennél több kartárs rendezzen filléres 
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ünnepségeket, a mi által, bár lassan, de mégis 
szép kis összeg volna beszolgáltatható"); a 
szatmári állami iskolák tanítói, névszerint : 
Kovács József, Vladár Ferencz, Tapp János, 
Németi Sándor, Spiry Endre, Varga Benő, 
Bátyi Lajos, Hollósiné Krémer Gizella, Saja 
Sándor, Saja Viktor, Tóth Julia, Nyisztor 
Endre, Barta Janka, Anderkó Bertalan, Kövesdiné 
Dancziger Sarolta, Síüyok Gizella, Fekete 
Teréz, Stern Judith, Törökné Ullmann Gizella, 
Cseh Lajos, Szeitl Jola, Paládyné Joó Emma, 
Farkas Márton 3—3 K, összesen 72 K (mind 
a 24- en új tagok) ; tahi izr. népiskola tantes-
tülete (gyermekmulatság jövedelméből) 12 K 
80 f ; nezsideri takarékpénztár adománya (bek. 
Heienstreit József tanító) 20 K ; Hebenstreit 
József és tanítótársai gyűjtése 9 K; Trónt a 
Ferencz (t. d. 1903-ra) 3 K ; Schöll Gyula 
(t. d. 1903-ra) 3 K. — 2. Tanítók Házára: 
miavai áll. iskola tanítótestülete (március 15-én 
tartott ifjúsági műkedvelő előadás jövedelméből) 
107 K. — 3. Budolf trónörökös szobrára: 
Bourdeaux László tanító, Atkár 1 K. Ez ado-
mányokat illetékes helyökre küldtük. 

— Halálozásoki Molnár Sándor törökbecsei 
állami tanító élete 28-ik, tanítói működése 8-ik 
évében március 18.-án elhunyt. — Molnár 
Béla ref. tanító folyó hó 14.-én életének 42-ik, 
tanítói működésének 20-ik évében Hidas-
Hollóson (Vasm.) elhalt; özvegyet és egy kis-
korú árvát hagyott hátra. A korán elhunyt 
kartárs 20 évig működött buzgón és nagy 
sikerrel. — Egyedy Sándor székesfővárosi 
osztálytanító folyó évi március 14.-én életének 
42-ik évében elhunyt. Áldás emlékökre! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VI., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

= Az állami tanítók országos egyesüle-
tének elnöke : Kozma László úr a következő 
sorok közzétételére kérte föl lapunk szerkesztő-
ségét: „Nyilatkozat. A Népnevelők Lapja 11. 
számában olvasom, hogy a Magyar Tanítók 
Otthonának Társadalmi szakosztálya kimondotta, 
hogy a fizetési javaslat újabb átdolgozás végett 
vonassék vissza. Semmi ellenvetésem sem volna 
a határozat ellen, ha az a gyűlés nem az 
állami tanítók fizetésrendezése ügyében gyüle-
kezett volna ülésre. Ezt a határozatot azonban 
az állami tanítóság érdekében válónak nem 
tartom, azt hiszem, mérlegelve a viszonyokat 
és esélyeket, nem tartja célszerűnek az állami 
tanítóság sem. A Magyar Tanítók Otthona 

ezen rólunk és nélkülünk való határozata, 
nehogy azt a hitet kelthesse, hogy azzal egyet-
értünk, szükségesnek tartottam e nyilatkozat 
közzétételét. Az állami tanítóság hálás leend 
örökké mindazok iránt, akik ügyét jóakarattal, 
testvéri szeretettel támogatták, ennek az érzésnek 
én mindig és mindenütt nyíltan adtam kifejezést 
s a Magyar Tanítók Otth nának támogatása 
nekünk igen jól esett. Azonban ezen újabb és 
el sem tudom képzelni, milyen érdekből szár-
mazó állásfoglalás s a tett megállapodás mái-
nem mozdítja elő, de nehezíti adott helyzetű űket 
és én arra kérem az Otthon Társadalmi 
szakosztályát : szíveskedjék megengedni nekünk, 
hogy ügyünket most már magunk képviseljük, 
amint azt tettük az országos bizottságban, 
tesszük máshelyen is, amikor komoly, kitartó 
és becsületes munkával törekszünk arra, hogy 
a beadott javaslat a tanítóság javára minél 
előnyösebben módosíttassék. Igaz, hogy már e 
munkásságunkkal nem vonulunk ki a nyilvá-
nosság elé, de hogy dolgozik a magyar állami 
tanítóság, arról száz és száz levél tesz bizony-
ságot. A Magyar Tanítók Otthona Társadalmi 
szakosztálya egyes fölszólalóinak ama gyanú-
sító megjegyzéseire, hogy az állami tanítókat 
elnémították és hogy megindult a hivat&los 
apparátus a jajszó elnémítására, kijelentem, 
hogy ilyenről nekem semmi tudomásom nincs, 
s ilyenről abban az igazán sok-sok levélben, 
mely hozzám érkezik, szó sincsen s amint 
engemet soha senki, úgy hiszem egyetlen 
állami tanítót sem némítottak él, és olyan hiva-
talos apparátus, mely ezzel foglalkoznék, nincs. 
Ennyit egyelőre szükségesnek tartottam kinyi-
latkoztatni, ha kell és a szükség úgy kivánja, 
többet is mondhatok, mert én azt tartanám 
a magyar állami tanítóságra igazán a leg-
nagyobb szégyennek, hogy ügyünket mások s 
idegen célzatú törekvések siólgálatában álló 
egyének intéznék minden megkérdezésünk nélkül 
s ez oka, hogy én határozottan kijelentem, 
hogy a javaslat visszavonását célzó törekvé-
sekhez nem járulunk s érdekünkben teendő 
minden ily lépés ellen tiltakozunk. Debrecen, 
1903 március 17. Kozma László, az állami 
tanítók országos egyesülete és II. egyetemes 
gyűlésének elnöke". 

Tartalom : A fizetésrendezés. — A természet-
tudományok elemei a népiskolában. Szentgyörgyi 
Lajos. — A magyar nyelv sikeres tanítása érdeké-
ben. Téglás Lajos. — A mértékjelekről. Éles Károly. — 
Szünóra : Az ügyvéd úr. Vértesy Gyula. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

Félélős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő : Gőőz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



17. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
13 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Torja nagyközség felsőréezi elemi iskolájánál a 

jelenleg helyettesített tanítói állás végleges betöltése 
czéljából nyilvános pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona fizetés havi előleges részletekben, termé-
szetbeli lakás vagy megfelelő szálláspénz, 3 öl tűzifa 
és a tanítói er Jő üzemtervszerű használata. Kötelességei: 
a hatosztályu mindennapos és az ezzel kapcsolatos 
ismétlő iskolának vezetése. Kellően fölszerelt folya-
modványok április 4-éig alulírotthoz intézendők. 
Torja (felsőrész), 1903 március 4-én. Zajzon Lajos, 
iskolaszéki elnök. (271—III—3) 

A zajtai rk. kántortanítói állásra, közel Szatmárhoz 
vasúti állomással 1903 márczius 29-ig pályázat nyit-
tatik. Fizetése a következő : Szabad lakás két szobá-
val konyha kamarával, gazdasági épületekkel, belső 
1650f -öl kert és szántóval. Különböző címeken 
készpénzfizetés a ktanítói földek 24 m. hold tagban 
évi bérletével (426 K) 788-31 K. Párbér járandóság 
8 mm búza 10 mm tengeri. Stóla jövedelem 50 K. 
Az adókat a ktanító fizeti. Az állás azonnal elfog-
lalandó. A kérvények ftdő Dolányi Endre ker. 
Espereshez küldendők Csengerbe. (278—II—2) 

Mocsár (Barsmegye, posta Selmeczbánya) tót 
róm, kath. plébániai kántortanítói állomásra május 
15.-ig pályázható. Kincstártól 203 kor. 20 fill. Köz-
ségtől 397 korona. Mezőgazdaság '/'» telek. Tíz öllá 
készen az udvarba. Iskolaszobának négy ölfa,. Stóla 
átlag 90 korona. Jó kert. Lakás rendben. Magyarul 
tudni kell. Mezőgazdaságtól idegenkedő ide kevésbbé 
való. Iskolaszék. (280-II—2) 

Alkalmazást keres (róm. kath. tanítóképezdét vég-
zett jeles működési bizonyítványokkal). Cím : „Tanító" 
Kilik B. leveleivel Nagykanizsa . Teleky-u. 54. 

(303—1-1) 
Jeles okleveles, nyolc év óta működő izraelita, 

nőtlen tanító szeptemberre nyilvános iskolában állást 
keres. Magániskolát is átvenne vagy fölállítana. 
Címe : „Biztos Jövő". Temesvár Józsefváros, 
poste restante. (296 -I—1) 

Horthra (Hevesm.) keresek azonnali belépésre egy 
okleveles tanítót, ki a kántori teendőket önállóan 
végezni s az I-ső leányosztályt vezetni tartozik. 
Javadalmazása : havonkint 30 korona, lakás, mosás 
és élelmezés. Kiss János, kántortanító. (294 — 1—1) 

Szikszó (Abaujm.) megüresedett róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
17.119 T -öl föld évi haszonértéke : 410 korona. 
Tandíj : 240 korona. Párbérből : 600 korona. Alapítvá-
nyokból 55 korona 06 fillér. Stóla körülbelül : 120 
korona, továbbá természetbeni lakás és konyhakert. 
Személyes megjelenés kivántatik. Állás azonnal elfogla-
landó. Fölszerelt kérvények szikszói plébániai hiva-
talhoz, folyó évi március hó 30-ig küldendők, a mikor 
is a választás meg fog tartatni. Chrismár Napoleon. 

( 290 -1 -1 ) 
Reformált vallású, okleveles tanító, zenében jártas, 

állást keres felekezeti vagy községi iskolához. Sürgős 
megkeresések : „ref. tanítónak, özv. Mező Andrásné 
leveleivel" Békéscsaba, Arany-utca, 444. küldendők. 

(299-1—1) 
Tanítói állást keres — kitűnő működési bizonyít-

ványokkal okleveles tanító azonnali belépéssel. Cím : 
Nagykanizsa , áll. iskola III. igazgatói ker. Varasdi-
utcai iskola. (300—1—1) 

Baranya-Battyányban rk. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 1. Készpénz 
600 korona. 2. 7 öl keményfa, — 140 korona, — 
iskola is fűtendő. 3. Földmunka 10 korona. 4 1 hold 
363 r -öl föld, értéke 10 korona. Tannyelv magyar-
német. Kérvények Baranya-Jánosiba intézendők az 
iskolaszéki elnökséghez. Határidő április 20. 

( 3 0 5 - 1 - 1 ) 

Gyála község iskolaszéke által, a helybeli magyar 
tannyelvű iskolánál, elhalálozás következtében üre-
sedésbe jött községi tanítói állásra ezennel pályázat 
hirdettetik : Javadalmazás — két szoba, konyha és 
mellékhelyis igékből álló szabadlakás, házi kerttel ; 
800 korona készpénzbeli évi fizetés, 2 öl tiizi fa, 
vagy annak egyenértéke 64 korona készpénz fűtési 
átalány. Felhivatnak pályázók, mikép törvényes minő-
sítésüket igazoló kérvényüket, ezen pályázat közzé-
tételét követő 15 nap alatt benyújtani szíveskedje-
nek. Megjegyeztetik, hogy a megválasztandó tanító 
a természetbeni lakást a jövő iskola év kezdetével 
foglalhatja el, addiglan az iskolai utasítás 60. §-a 
ér;elmében, lakbér egyenértékben részesül. Végül, az 
iskolaszéki jegyzői teendőket mindenkor ellátni köte-
les. Gyála (Torontálm.)1903 március 6-án. Magvasovics 
1'ál, iskolaszéki jegyző. Erdélyi János, iskolaszéki 
elnök. (269—1 — 1) 

A Háshágyi, Zalamegyébe kebelezett egyházas -
büki fiókközségben a kántortanítói állomás meg-
üresölt, betöltésére 1903-ik évi április 16-áig pályázat 
hirdettetik. Evi jövedelem 1-ör szabadlakás, 2 szoba, 
konyha, gazdasági épületek; 2-or 4 hold szántó: 
160 K. 3-or házikert : 20 K. 4-er 1 >/* hold rét : 50 K. 
5-ör iskolai pótadó 50 K összesen 420 K. Engedélye-
zendő államsegély 380 IC. Kántori jövedelem díjlevél 
szerint 216 K összesen 1016 K. Pályázni óhajtók 
tank';pesített okmányaikat a háshágyi plébánia hiva-
talnál nyújtsák be. Személyes megjelenés kéretik. 
Hásbágy, Zalamegye u. p. Salomvár 1903 március 1. 
Farkas Sándor, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 273 -1 -1 ) 
Vaszilóra tanító kerestetik. Fizetése államsegély-

lyel 800 kor: lakással. Tót nyelv tudása szükséges. 
Kérvények Csizmák András plébánoshoz Lokcára 
küldendők. _ (301—1—1) 

Komárommegyei Jászfalu r. k. tót-magyar nyelvű 
kántortanítói állomásra pályázat hirdetik április 28-ra. 
Javadalmazás 21 magyar hold szántóföld, 415 -öl 
rét, 204 í -öl kert, 4 öl fa. Mecka és munka helyett 
3712 1 -öl szántóföld és rét. Tandíj 100 tanköteles 
után à 320 fillér. Körülbelül 320 korona. Ismétlő-
iskoláért 50 korona. Alapítványból 1344 fillér. Stóla 
24 korona. Vallásalapítványból 374 fillér. Otfertorium 
4 korona. Passióéneklésért 2 korona. Államsegély 
60 korona. Lakás : 3 szoba, konyha, kamra, pince, 
istálló s szín. Esperestanfelügyelőség Udvard. Nóvák 
András, plébános. (308—1—1) 

B á c s m e g y é b e kebelezett ág. hitv. evang. palán-
kai egyházközség elemi tanítói állomásra ezennel 
pályázatot nyitok. Fizetés : készpénzben : 600 korona. 
5 hold földnek haszonélvezete, failletmény 20 korona, 
stolák, offertoriumok : szabad lakás kerttel. Az állás 
azonnal elfogadható. Okmányokkal felszerelt folya-
modványok alólirotthoz küldendők. Belohorszky 
Gábor, ev. főesperes Újvidéken. (2t9—I—1) 

Téth nagyközség nyári gyermek menhelyén az 
óvónői állás képesített dajkával levén betöltendő, 
pályázni szándékozók felhivatnak, hogy kellőleg fel-
szerelt kérvényüket ápril 15-ig alólirotthoz küldjék. 
Fizetés : jun.—okt. fél évre havi negyven korona, 
egy öl tűzifa és szabad lakás. Horváth Sámuel, isk.-
széki elnök. (307—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Cserélek. 
Szab. kir. városban működöm mint kántortanító 
2300 korona készpénz-fizetéssel. Cserélő köteles ingat-
lanaimat megváltani. Levelek „P. T." ' alatt Motse 

Rudolf hirdetési irodájába Budapestre intézendők 
(251 11 1 
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22.671. 
VI. 4. ~ S Z a m ' 

Pályázat i h irdetmény . 
A gödöllői állami méhészet i gazdaságban 

az 1903-ik év folyamán nyoloz időszaki tanfolyam 
fog tartatni a következő beosztás mellett május 1— 
20-ig a kisgazdák első tanfolyama ; május 21-töl 
Junius 10-ig a kisgazdák második tanfolyama ; junius 
lő—28-ig tanfolyam a lelkészek számára ; julius 
2—21-ig a néptanítók első tanfolyama ; julius 21-tűl 
augusztus 14-éig a néptanítók második tanfolyama ; 
augusztus 16—30-ig tanfolyam nők részére ; szeptember 
2— 15-ig tanfolyam erdészeknek és szeptember 17—30-ig 
erdőőrök számára. 

Célja ezen tanfolyamoknak a tanfolyamra fölvet-
teket a méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismere-
teiket bevezetni s lehetőleg megtanítani őket a 
méhkaptáraknak és méhészeti segédeszközöknek házi-
lag való elkészítésére is, hogy haszonnal méhész-
kedliessenek. Mindegyik tanfolyamra 20—20 hallgató 
vétetik föl. A pályázni szándékozók fölhivatnak, hogy 
egy-koronás bélyegjegygyei ellátott folyamodvá-
nyaikat, melyben a foglalkozásuknak megfelelő tan-
folyamra való föltételüket kérelmezik, a m. kir. 
földmívelésügyi miniszterhez címezve, fölöttes ható-
ságuk, a földmívesek és más foglalkozásúak pedig 
községük elöljáróságának ajánlásával ellátva az illető 
tanfolyam kezdete előtt legalább 20 nappal a m. kir. 
földmívelésügyi minisztériumnál nyújtsák be. A tan-
folyamok bármelyikére fölvettek közül a szegényebb 
sorsuak a tanfolyam tartama alatt ingyen részesülnek 
teljes ellátásban. 

Budapest, 1903 március hó 7-én. 
(10/h—I—1) M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Értesítés! 
Van szerencsém értesíteni, hogy utazó szabászomat, 
gyapjú szövet mintagyűjteményeimmel útnak indítom, 
melyekből 12 forinttól feljebb mérték szerint férfi 
öltönyt vagy felöltőt készítek. Azon helységben, hol 
legalább 4 megrendelő van, oda küldöm saját költsé-
gemen. A megrendelt ruhák 6 nap alatt készülnek 
és utánvéttel szállíttatnak. Timár Lajos férfiszabó 

mester Budapest, VIII., Gyöngytyúk-uteza 9, A. 

r 1 : ijiil 

egyváltozatú, csaknem új, eladó. Jászapáti, Fekecs . 
(306—1-1) 

Új és átalakított 

templom orgonákat 
kitűnő hanggal és szerkezettel jutányos árban szállít 
az oiezág bármely részében Szalay Gyula, mii-

orgonaépítő Székesfehérvárott. 
(252—IV-3) 

P á r a t l a n n ő i 

ii É z I n I \ u i k 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2ß(K) eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 
Bérezi I>. Sándor 

kézimunka-nagyiparos 
BUDAPEST, Királj-u. 4. 

VIKTÓRIA 
elsőrendű himzőgép 6 korona. 

„KOH-I-NOOR" 
elsőrendű, mosást és fénytartó géphimzöselyera 
Singer, Wheeler Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák árengedményben részesülnek. 

(1028—52—28) 

T y i i k t e n y é s z t é s 
II . i t tdo lgozo t t é s b ő v í t e t t k i a d á s . 

90 képpel. 200 oldalon minden ki'rdésre pontos út-
mutatást ad. Tárgyalja az új opington tyúkfajtát» 
az amerikai keltető gépeket és az amerikai kappa-
no/.ást. Kapható 3 korona beküldése ellenében bérmentve. 

H R E B L A Y EMIL, 
állattenyésztési m. kir. felügyelőnél, 

(295—1—1) B u d a p e s t , Csömöri-út 5. 

magyar tanszerkészítö - intézet Feldmann 
Gyula, Budapest, VI., Felsö-erdösor 5. szám. 
Tanszerül engedélyezett, nép-, gazdasági ismétlő- és 

ipariskolák számára szerkesztett 

P h y s i k a ! a l a p f e l s z e r e l é s e m , 
melyhez 6 ivre terjedő, 104 képpel ellátott „Útmutatás" 
díjtalanul jár, kizárólag és csakis közvetlenül gyá-
ramban rendelhető meg. Óvakodjunk értéktelen után-

zatoktól. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
(262—XII—2) 

STOWASSER J. 
Magyarország legnagyobb réz-, fa-, fuvó- és 

vonóshangszerek gyára 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület, Lánczhld-utcza 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
meüett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 
Árjegyzék : összes hangszerekről, 
Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—32) 

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

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

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

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

A hirdetések árszabás;!. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdc-tcsi díj előre küldendő 
be. Egyéb hirde,léseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak s 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

Kéziratokat nem adniilc vissssa. 

A tanfelügyelők fizetésreiidezése. 
A kir. tanfelügyelők egy része azon 

kérelemmel járult a képviselőházhoz és 
a kormányhoz, hogy a tanfelügyelőségi 
személyzet vétessék ki az állami tiszt-
viselők számára megállapított fizetési 
osztályokból és helyeztessék át az egész 
személyzet a tanítói személyzet számára 
megállapított ú. n. G) csoport egyes 
fokozatába. 

A pénzügyi bizottság behatóan fog-
lalkozva a tanfelügyelők ezen kérel-
mével, Wlassics miniszter javaslatára 
tudvalevőleg úgy határozott, hogy a 
kérelem mellőzésével a tanfelügyelőségi 
személyzetet továbbra is meghagyja a 
fizetési osztályokban, de egyúttal hatá-
rozatilag azt is kimondotta a pénzügyi 
bizottság, hogy amennyiben úgy a tan-
felügyelők, mint a segédtanfelügyelők 
az egyes fizetési osztályokba most 
rendkívül aránytalanul vannak beosztva, 
s így előmenetelük is kedvezőtlen, ezen 
aránytalanság fokozatosan megszünte-
tendő s a,, arányosítás már a legköze-
lebbi (1904. évi) állami költségvetésben 
megkezdendő. 

A pénzügyi bizottság határozatának 
helyes volta kitűnik a következőkből. 

Foglalkozzunk először azzal, vájjon 
a közszolgálat érdekében és pénzügyi 
szempontból indokolt és helyes volna-e 

a kir. tanfelügyelők kérelmezett áthe-
lyezése. 

A kir. tanfelügyelőknek a fizetési 
osztályokból való kivétele és az állami 
tisztviselői illetmények újabb szabá-
lyozásáról szóló törvényjavaslat G. 
tabellájába való sorozása csak úgy 
történhetnék meg, hogy a tanfelügyelők 
a tanítói személyzet IV. csoportjába 
osztatnának be, mert ez felelne meg 
törvényileg szabályozott állásuknak, 
mely szerint a kir. tanfelügyelők a 
vármegyei és városi törvényhatósági 
bizottságnak tagjai és a tanügyi köz-
igazgatás főhatóságai. (1876. évi VI. 
törvénycikk, 1876. évi XXVIII. és 1896. 
évi XXVI. törvénycikk 84. §.) Alsóbb cso-
portba még azért sem volnának be-
oszthatók, mivel a tanfelügyelők hatás-
köre alá tartozó tanító-személyzet egy 
része szintén a IV-ik csoportban foglal 
helyet. 

Ezenbesorozás esetén a tanfelügyelők 
alapfizetése a IV-ik csoportban meg-
állapított alapfizetési fokozatok szerint 
állapíttatnék meg oly pótlékkal kiegé-
szítve, mely a kezdő tanfelügyelői fize-
tésnél a javaslat szerinti VIII. fizetési 
osztály 3-ik fokozatának megfelelő 
3600 koronával egyenlő, vagyis a 2600 
korona alapfizetéshez 1000 korona pót-
lék adatnék; a végső fizetés pedig a 
törvényben megjelölt VI. fizetési osz-
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tály l-ső fokozatának megfelelő 8000 
koronával egyenlő vagyis az 5600 K 
alapfizetéshez 2400 K pótlék adatnék; 
a közbeeső szolgálati idő fokozatoknál 
a pótlék az 1000 és 2400 korona közt 
méltányosan volna fölosztható. 

A pótlékoknak ily fokozat szerint 
való megállapítása annál is inkább mél-
tányos és elkerülhetetlen volna, mer t 
az 1893 : IV. törvény azon rendel-
kezésének, hogy a tanfelügyelők a VI. 
VII. és VIII. fizetési osztályokba soroz-
tattak, ezen beosztás teljesen megfe-
lelne; viszont a tankerületi főigazgatók 
javadalmazását sem a kezdő, sem a 
végző fizetésnél el nem érné — lévén 
a kezdő fizetésnél a főigazgatói pótlék 
1600 — s már 10 év után 3200 K 
s így együtt a kezdő javadalom 4200, 
a végső pedig 8800 korona. 

A tanfelügyelőknek a C. tabella IV. 
csoportjába való bevitele, a fizetésnél 
az állami szolgálatot, a pótléknál pedig 
a tanfelügyelőit számítva: 121.400 
koronával többe kerülne, mintha a 
fizetési osztályokban maradnának. Csak 
a tanfelügyelői szolgálatot véve alapul 
úgy a fizetés, mint a pótlék megállapításá-
nál, a többlet 58.000 koronát tenne. 

A segédtanfelügyelőknek a G. tabella 
VI. csoportjába való beosztása volna 
indokolt és ha csak a segédtanfel-
ügyelői szolgálat számíttatnék: a mos-
tani IX. fizetési osztályban levőkre a 
csoportba való beosztás kevés emelke-
dést, a X. fizetési osztályban levőkre 
pedig éppen apadást jelentene. Ellen-
ben ha az összes állami szolgálat szá-
míttatik, akkor 12.200 koronával kerülne 
többe a csoportba való beosztás, mint 
a javaslat szerinti előirányzat. 

Pénzügyi szempontból tehát a cso-
portba való beosztás igen nagy nehéz-
ségbe ütközött. De ennél sokkal fon-
tosabb az a kérdés, vájjon az új beosztás 
a közszolgálat, s különösen a népok-
tatáshoz fűzött fontos állami érdekek 
szempontjából helyes és indokoltvolna-e? 

A kir. tanfelügyelők az 1876. évi 
XXVIII. törvénycikk értelmében az 
államkormány főfelügyeleti jogának gya-
korlása mellett a vármegyei közigazgatási 
bizottságnak tagjai. A népoktatásügyre 
vonatkozó összes bizottsági határozatok 
ezen és az 1876. évi VI. törvénycikk 
1. §-a értelmében a kir. tanfelügyelő 
jelenlétében hozatnak. A tanfelügyelő 
a képezdei igazgató-tanács elnöke. A 
közigazgatási bizottsággal úgy az álta-
lános népoktatási ügyekben, mint a 
fizetéskiegészítési kérdésekben, iskola-
szervezési, megintési stb. eljárások 
rendjén a legszorosabb kapcsolatban 
van. Ebből a szervezetből már csak 
azért sem kapcsolható ki a tanfelügyelő, 
mert még hosszú évtizedek nagy mun-
kája u tán lehet azt remélenünk, hogy 
a kir. tanfelügyelet adminisztratív és 
kultúrpolitikai szereplése a szorosan 
vett pedagógiai körre lesz szorítható. 

Ellene mondanak ennek a tervnek 
még az ország nemzetiségi viszonyai, 
továbbá azok a társadalmi és nyilvános 
szereplés terén megoldandó nehéz föl-
adatok, a melyek a nemzeti és szociális 
irányú népnevelés terén a tanfelügye-
lőkre várnak. 

A tanfelügyelői hivatal ilyen kényes 
természete a közérdek szempontjából 
azt követeli, hogy a miniszternek meg 
legyen a diszkrécionális joga ahhoz, 
hogy a kir. tanfelügyelők előlápését a 
különböző fizetési osztályokba irányít-
hassa. 

Még azon nehézséget is meg kell emlí-
teni, hogy a C. tabellába való beso-
rozás csak úgy volna keresztül vihető, 
ha az alapfizetés az állami szolgálati 
évek szerint, a tanfelügyelői pótlék pedig 
a tanfelügyelői szolgálati idő szerint 
számíttatik. Ez pedig: a mostani külön-
féle minősítésű és különféle munkássággal 
és múlt tal bíró tanfelügyelők között 
előre láthatólag sok méltánytalanságot 
szülne. 

Emellett a közoktatási kormány 
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keze kötve volna, mert azok is, akik 
sokkal nagyobb szolgálatokat tettek és 
tesznek ezen ügynek — le lennének 
bilincselve az automatikus, meg nem 
akasztható előlépéssel. 

Egyébként a tanfelügyelői állás 
politikai és adminisztratív állás is : az 
1896. évi XXYI. a közigazgatási bíró-
ságról szóló törvény 84. stb. szakaszai 
közigazgatási főhatóságnak nevezi és álla-
pítja meg: bajos volna tehát ezen 
törvényekkel szemben tanári státust 
csinálni belőle. 

Úgy a közérdek, mint a törvényes 
állapot szempontjából leghelyesebb 
tehát, ha a kir. tanfelügyelők az 1893: 
IV. törvénycikk és a mostani törvény-
javaslat tervezete szerint megmaradnak a 
VIII., VII. és VI. fizetési osztályokban, a 
segédtanfelügyelők pedig a IX. és X-ben. 

Ámde az egyes fizetési osztályokba 
a mostani beosztás tar thatat lan és még 
inkább azzá válik a jövőben, a midőn 
a tanfelügyelő alá rendelt képezdei 
igazgatók, tanárok, sőt i t t -ot t a polg. 
iskolai igazgatók is jóval kedvezőbben 
lesznek javadalmazva, mint hivatali 
főnökük: a tanfelügyelő. 

Most ugyanis a 68 tanfelügyelő 
közül csupán 3 van a VI-ban, 18 a 
VII-ben és 47 a VIII. fizetési osztály-
ban, a 43 segédtanfelügyelő közül csak 
8 van a IX. és a többi 35 a X. fize-
tési osztályban. 

A kir. tanfelügyelők tehát már most, 
vagy legalább is a legrövidebb idő alatt 
lehetőleg egyenlő arányban osztandók 
be a fizetési osztályokba, amint ezt a 
pénzügyi bizottság, a közoktatási mi-
niszter beható indokolása alapján el 
is határozta, s ezen határozatot a 
képviselőház is kétségtelenül helyesléssel 
fogja fogadni. 

Ezen arányos beosztás a kir. tan-
felügyelőknél mindössze 26.400, a segéd-
tanfelügyelőknél pedig csak 5000 korona 
több költséget igényelne (nem számítva 
a lakpénztöbbletet). 

A tanfelügyelői fizetésrendezés ilyetén 
megoldása három érdeket elégít ki. 
Ugyanis a tanfelügyelői kar, mint köz-
igazgatási főhatóság a maga, rendelte-
téséből nem forgattatnék ki; az állam 
diszkrécionális joga érvényben marad az 
érdem jutalmazására; a tanfelügyelők 
anyagi érdekeit az arányos beosztással 
teljesen kielégíti. 

A pénzügyi bizottság egy előző ülésé-
ben a kir. tanfelügyelőségi tollnokok 
helyzetével is behatóan foglalkozott, s 
abban tör tént megállapodás, hogy a 
miniszter a segédtanfelügyelői állások 
létszámának emelésével tegye lehetővé 
az arra képzett, érdemes tollnokok 
előlépését. 

Tanítók fizetcsrendezése. 
A pénzügyi bizottság e hó 26.-án 

folytatta a tisztviselők fizetésrendezésé-
ről szóló törvényjavaslatnak különösen 
a tanítószemélyzetre vonatkozó szaka-
szai tárgyalását. 

Örömünkre szolgál, hogy ez alka-
lommal a törvényjavaslatnak, Wlassics 
és Lukács miniszternek jóindulatú hozzá-
járulásával, három olyan szakasza nyert 
megfelelő módosítást, amely eredeti 
szövegében — miként lapunk 13. szá-
mában rámutat tunk — a tanítói karra 
sérelmes volt. 

A fizetésrendező törvényjavaslat 14. 
§-ában ugyanis valamennyi iskolanem 
tanítószemélyzete számára biztosítja az 
igazgatói helyi előléptetést, csupán az 
állami elemi tanító-személyzetnek nem 
nyújtja ezt a kedvezményt. 

Az állami elemi tanítók méltán tekint-
hették sérelmesnek ezt a mellőzést. 

De nemcsak az állami elemi tanítók 
érdeke, hanem igen fontos közérdek is 
szólt amellett, hogy a helyi előléptetés 
rájuk nézve szintén kiterjesztessék. 

Ugyanis az állami elemi népiskolák 
nagyobb része egy tanerővel bíró osz-
tatlan népiskola, s olyan, többnyire 
nemzetiségi községekben van elhelyezve, 

14* 
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hol az állami tanító úgyszólván egyedüli 
képviselője a magyar állami érdekeknek. 

Az ilyen exponált helyen működő 
állami tanító hasznos és érdemes mű-
ködésével valóban nagy szolgálatot tesz 
nemcsak a nemzeti és kultúrális érde-
keknek, hanem morális és közgazdasági 
tekintetben is tanácsadója, vezetője 
községének és hű őre a magyar állami 
érdekeknek. 

Az ilyen egy-két tanítóval bíró állami 
iskolánál nem lévén igazgatói állás 
rendszeresítve, a miniszternek eddig 
nem volt módjában az érdemes állami 
tanítót ott helyben jutalmaznia, áthe-
lyezése pedig jobb helyre az illető köz-
ségre lett volna nagy veszteség. 

A helyi előléptetés az ilyen közsé-
gekben működő tanítókra nézve főleg 
a közérdek szempontjából volt szük-
séges, mert csak ilyen módon lehet 
őket a másként kedvezőtlen viszonyú 
községben huzamos szolgálatra birni. 

A szóban forgó szakasz a pénzügyi 
bizottság ülésén a kormány hozzájáru-
lásával pótoltatott azzal, hogy az állami 
elemi népiskolai tanítók és tanítónők 
szintén részesülnek az igazgató-tanítói 
helyi előléptetés előnyeiben, még pedig 
olyan módon, hogy összesen 3 száza-
lékuk (ez a mostani létszám mellett 
1 23) öt év alatt előlép igazgató-tanítóvá 
évi 300 korona pótlékkal. 

A második lényeges és örvendetes 
módosítása a pénzügyi bizottságnak az, 
hogy teljesen mellőzte az állami elemi 
népiskolai tanítóknak segédtanítói minőségben 
alkalmazását, vagyis a törvényjavaslat 
18. §-át törölte. Tehát az állami tanítók 
és tanítónők egyszerre rendes tanítókká 
neveztetnek ki 1000 korona fizetéssel 
és megfelelő lakpénzzel és a már ismert 
fokozatokban lépnek elő. 

Tárgyalta a bizottság még a kincstári 
iskolai tanítók kérvényeit is. E tekintet-
ben azt a megnyugtató határozatot 
hozta, hogy ámbár a kincstári tanítók 
mint nem szorosan vett állami tanítók 

fizetése az állami tisztviselők fizetéséről 
szóló törvényben nem rendezhető, föl-
hivatnak az illető pénzügyi és földmí-
velési miniszterek, hogy ezen tanítók 
fizetését saját költségvetésük keretében 
lehetőleg az állami tanítók fizetésével egyen-
lően rendezzék. Wlassics miniszter kime-
rítően ismertetvén a kincstári iskola 
jogviszonyait, azt a megnyugtató kije-
lentést tette, hogy ezen iskolák álla-
mosítása alkalmával az ott alkalmazott 
tanítóknak összes kincstári szolgálati 
évei beszámíttatnak. 

Még egy jelentékeny módosítás tör-
tént a törvényjavaslatban, a mely sok 
állami tanító érdekét védi meg. 

Ugyanis vannak állami tanítók, akik 
csak 1—2 év óta vannak állami szolgá-
latban, de előző szolgálataik alapján 
őket az 1893: XXI. törvénycikk szerint 
a közel jövőben évötödös pótlék illetné 
meg, a mely az eredeti javaslatban nem 
volt biztosítva. 

Ez okból a 43. §-hoz — kihagyva 
abból a segédtanítókra vonatkozó ren-
delkezést, a következő pont vétetett föl : 

„A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
fölliatalmaztatik, hogy a jelen törvény kiegé-
szítő részét képező G. kimutatás VIII. 
csoportjába tartozó oly tanítók és tanítónők 
részére, akiknek még nincsen öt évi állami 
elemi népiskolai szolgálatuk, de akiket más 
jellegű népiskoláknál eltöltött szolgálatuk 
alapján az 1893. évi XX VI. törvénycikk 
értelmében 1903. évi szeptember havától, 
vagy egy későbbi időponttól kezdve ötödéves 
póŰék illetne meg, ennek az ötödéves pótlék-
nak megfelelő évi segélyt engedélyezhessen 
mindaddig, amíg öt évi állami szolgálatukat 
be nem töltik." 

Napközi otthon Csongrádon. 
Voltaképpen adhattam volna azt a címet is, 

hogy : Ingyen-konyha a szegény tanulóknak, 
de mégis jobban megfelel a fönti czím, mert 
Csongrádon a kerületbeli szegény tanulók 
szintén begyülekeznek a központi elemi iskola 
egyik osztályába s ott hasznos foglalkozással,, 
tanulgatással várják az étkezés idejét. 
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Eddig, ha vége volt a tanításnak, szétszéledt 
az apró sereg s csavargott az utcán csikorgó 
hidegben télen, vagy a meleg időben egyaránt. 
Na, hogy aztán nem sokat tanultak, az bizo-
nyos. Egy da: ab kenyérke volt a reggelijök, 
az ebédjök s nagyritkán meleg étel, este. 

Sok tanítónak gyűlt már köny a szemébe, 
mikor maga előtt látta az éhségtől sápadt 
gyermekareot s mellette az életvidor, pirospozs-
gás fiút, kinek szülei jobb módban vannak. Azért 
a tanítóknál sok vidéki városban ingyen ebédet 
kap számtalan gyermek. Tanyai iskoláknál 
pedig úgyszólván mindenütt van ilyen „in-
gyenes". Hátha még a társadalom siet segítsé-
gére a tanítóknak, milyen nagyszerű és ma-
gasztos hivatást lehet teljesíteni a jövő nemzedék 
érdekében, a magyar faj egészséges fejlődé-
sében és fönntartásában ! 

A követendő példát a vidéken először is 
Csongrád adja meg. A közönség mintegy 
versenyezni látszik a jótékonyság terén. A 
kezdeményezés érdeme s a megteremtett 
áldásos intézmény állandó felügyelete Blázsik 
Mihály állami elemi iskolai igazgatóé. Még 
m alt év december havában vetette föl az 
eszmét az iskolai gondnokságban, a hol lelkes 
pártolásra talált s ma már az ingyen-konyha 
céljaira nyolcszáz korona, öt mázsa liszt, öt 
mázsa burgonya, továbbá zsír, tojás, hús, 
zöldség s más vegyes konyhai szerek állanak 
rendelkezésre. 

Februárban nyílt meg az ingyen-konvha és 
az idén április hó végéig működik. A mintegy 
hatvan fiu- és hatvan leánytanuló két terem-
ben van elhelyezve. Mindegyik teremben x-lábú 
asztalok vannak, rajta egyforma pléhtányér, 
kanál, villa és poharak, A tanulók az étke-
zésre tanítás után az osztálytanítóknál jelent-
keznek, kiknek Blázsik Mihály igazgató ki-
osztja az ebédjegyet. Szép rendben vonulnak 
az ebédlőbe s ott könyveiket elővéve tanulgat-
nak addig, míg az ebéd elkészül. Ebéd előtt 
és ebéd után imádkoznak. Majd megjelennek 
az állami polgári leányiskola III. és IY. oszt. 
tanulói igazgatójuk vezetése alatt, felkötik a 
szakácsnői kötényt és egy tanítónő utasítása 
szerint kezdetét veszi a leveskiosztás. A serdülő 
leánykák gyöngéd szívébe itt oltódik be : jót 
tenni a szegényekkel és szeretni embertársaikat. 

Ebéd alatt kigyúl az öröm a bágyadt ar-
cokon s étvágygerjesztőén fogyasztják szegények 
a párolgó levest, melybe legtöbbször mindegyik 
számára 1—2 darab hús is téved. Egy szép 
karéj kenyér mindenkor kijut. Sokszor van 
még a leves után tészta is. Akinek kevés az 
egy tányér leves, annak készséggel küld még 
eggyel az ételkiosztásra felügyelő igazgató 
és tanítónő. 

Az ingyen-konyhát tömegesen nézik a jó-
szívű adakozók s könyharmatos szemmel mond-
ják egymásnak: „Mily szépen esznek a mi 
gyermekeink!" Valóban az ő gyermekeik, mert 
a társadalom minden rétege siet adományával 
a szegény gyermekeken segíteni, kiknek leg-
többje most már nemcsak ruhát, hanem 
kosztot is kap. Csongrád képviselőtestülete és 
egyesek pénzzel, a mészárosok hússal, a gazdák 
gabonával, babbal, a kereskedők fűszerrel 
támogatják a napközi otthont, a szegény gyer-
mekek ingyen-konyháját. A tanítók, a keres-
kedők, a gazdák és iparosok bálokat rendeztek 
az ingyen - konyha tőkéjének gyarapítására. 
Szóval: van minden s a szegény gyermekek nem 
nélkülöznek. Sőt egy borbélymester készséggel 
ajánlkozott, hogy a fiúgyermekeket mindenkor 
megnyírja — ingyen. 

A szegény gyermekek ebéd után osztályaikba 
vonulnak, örömest tanulnak és — tudnak. 

Blázsik Mihály állami elemi iskolai igazgatóé 
az érdem, mivel megmutatta az ügy iránti 
meleg érdeklődésével, hogy napközi otthont 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is 
lehet sikerrel szervezni. 

Adja Isten, hogy a nemes példa Kárpátok-
koszorúzta hazánkban minél több követőre 
találjon. 

(Csongrád.) Sághy Mihály. 

Az időszámításról. 
Az elemi népiskolai számtani anyag egyik 

nehéz része a különnevű számokkal való műve-
letek s ezekben az időszámítás. Némely példa-
tár különös figyelemre méltatja az időszámítást 
s majdnem annyi tért fordít rá, mint az összes 
más mértékek céljaira. 

A tárgyat azonban valamennyi könyv, az 
elemi iskola szükségletéhez képest igen tudo-
mányosan, vagy jobban mondva tudós pedánsság-
gal kívánja. 

Álljon itt egy példa: Valaki született 1846 
május 20-án s meghalt 1899 december 18-án; 
mennyi ideig élt? 

Az időszámításnál mindenekelőtt jól be kell 
gyakorolni, hogy az időnek kezdete, tartama 
és vége van; hogy a vége mindig több, mint 
a kezdete; hogy a végét megtudjuk úgy, ha 
a kezdetet kifejező mennyiséghez hozzáadjuk a 
tartamát ; a kezdetét kiszámítjuk, ha a vég 
mennyiségéből kivonjuk a tartamát ; a tartama 
pedig a vég és kezdet közötti különbség. 

A fölvett példánál meghatározza a tanuló, 
hogy itten adva van az időnek kezdete és vége 
s kerestetik a tartama, amit megtudunk úgy, 
hogy ha az idő végét kifejező mennyiségből 
kivonjuk az idő kezdetét kifejező mennyiséget. 
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Most leírja a tanuló a mennyiségeket. I t t 
jő az, amit kifogásolni akarok. A könyvek így 
kívánják a leírást : 

1898 ev 11 hó 17 nap — 
1845 „ 4 , 19 , 

53 „ 6 „ 28 „ 
Felelet: Az illető élt 53 évig 6 hónapig és 
28 napig. 

Hogy ez a leírás így helyes és így korrekt, 
azt én is elismerem. Azonban mennyire bonyo-
lulttá teszi a dolgot a gyermek előtt az, hogy 
mindenik mennyiségből 1-et le kell vonnia, 
holott az az ember nem 1898-ban, hanem 
1899-ben halt meg. Még nagyobb a kételkedés 
akkor, ha pl. a mai nap az idő vége, amikor 
csak 1902-t kell írnia, holott 1903-at ír 
mindenki. 

Nézzük csak, dolgozzuk ki a példát levo-
nások nélkül : 

1899 év 12 hó 18 nap — 
1846 „ 5 , 20 „ 

53 » 6 , 28 „ 
Az eredmény így is ugyanannyi. Avagy for-
dítsuk meg ezt a példát így : Egy ember 
meghalt 1899 december hó 18-án 53 éves 
6 hónapos és 28 napos korában; mikor 
született ? 

Kerestetik az idő kezdete. (Hogyan számítjuk 
ki ?) A könyvekben ajánlt módon : 

1898 év 11 hó 17 nap — 
•53 „ 6 „ 28 , 

1845 „ 4 „ 19 „ 
Most már azzal kell bajlódnom, azt kell 

megértetnem, hogy 1845 év 4 hó 19 nap azt 
jelenti, hogy Krisztus születésétől ami embe-
rünk születéséig eltelt 1845 egész év 4 hó és 
19 nap, ergó az 1846. évben, ennek 5-dik 
hónapjában és 20-dik napján született. 

Nézzük levonások és hozzáadások nélkül : 
1899 év 12 hó 18 nap — 

53 , 6 , 28 , 

1846 , 5 „ 20 „ 
Most azután egyenesen olvassa ki a gyermek 
az eredményt, csak arra kell figyelmeztetni, 
hogy a kisebbítendőben a 12, nem 12 hónapot 
jelent, hanem a tizenkettediket, tehát nem kell 
1 évre átváltoztatni. 

íme ezt az egyszerűsítést ajánlom az idő-
számításnál. Elismerem, hogy tudományos 
szempontból a kifogásolt mód a helyesebb, de 
az általam ajánlt mód egyszerűbb és termé-
szetesebb, ami feltünőleg látszik akkor, ha 
valamelyik mennyiség a mai napot fejezi ki. 
Elvégre bár a két módon leírt mennyiségek 

között 1—1 a különbség, de mindkét ú t 
Rómába vezet s ezt a kopott elmésséget éppen 
célzatosan alkalmaztam ide, mert még jól 
emlékszem a világszerte folyt vitára, hogy 
melyik évvel kezdődött a 20-ik század? A 
tudósok 1901 január l - r e tették, a római 
pápa (s Vilmos császár is) kiadta a rende-
letet, hogy a 19-ik század 1899-cel véget ért. 
Egy év a különbség itt is, ami onnan szárma-
zott, hogy nem tudták eldönteni, vájjon 1899 
azt jelenti-e, hogy 1899 év már eltelt Krisztus 
születése óta, vagy pedig hogy az 1899-ik 
évet tapodjuk ? 

Ha hát olyan tekintélyek, mint a római 
pápa és a tudósok nincsenek egy véleményen 
az időszámításra nézve, miért nehezítenők a 
dolgot a gyermeknek pedantéiiával — még 
ha tudós is, — mikor egyszerű, mindennap 
használt írásmóddal is ugyanazt az eredményt 
érjük el. Majd ha pápák, avagy tudósok lesznek, 
vallhatják azt a nézetet, amelyik tetszik. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

AVechselinami adománya és az 
Eötvös-alap. 

Egy ember, aki a korunkat jellemző ember-
telenséget inegczáfolta, méltóan sorakozott a 
Rökk Szilárd, Kun Kou-árd, Pálfi stb. halha-
tatlan nevű, nagy magyar filantropok gárdá-
jához. Az újságok hasábjai a szélrózsa miuden 
irányába elvitték hírét annak az óriási s 
nagyszerű alapítványnak, mely bennünket, 
magyar néptanítókat legközelebbről érdekel. 
A napilapokban azt lehetett olvasni, hogy 
Wechselmann Ignác, ez a nemes gondol-
kozású, dúsgazdag építész, ki — önzetlen 
célzatból — dáriusi vagyont gyűjtött, magyar 
tanítók és tanítónők segélyezésére két millió. 
400.000 koronát hagyományozott; ami álta-
lánosan kedvelt lapui, khan: a Néptanítóit Lapjá-
ban pedig azt olvashattuk, ami bizonyára 
inkább megfelel a valóságnak, hogy a fönti 
összeget — mint alapítványt — a magyar-
országi tanítók és tanítónak nyugdíjalapja 
kapja meg. De akár az egyik, akár a másik 
hír az igaz, végeredményében ennek a nemes 
tettnek egy a célja: a szegényesen dotált 
magyar néptanítót — jobb jövője reményének 
fejében — hazafias munkálkodásra serkenteni. 

íme, amit ezer és ezer tanító nem tud, 
vagy nem akar megérteni, azt megértette és 
átérezte ő, a nemes gondolkozású építész. Bele-
élte magát a tanítók helyzetébe s észrevette, 
hogy a magyar néptanítónak — ha hivatásá-
nak .élni akar és hogy a tanítói pályához szük-
séges idealizmust az anyagi gondok teljesen 
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el ne rabolják, tanítói ügybuzgóságát, hazafias 
lelkesedését pedig a létküzdelem fenyegető 
fertője el ne nyelje — az országos tanítói 
nyugdíjalapon kívül még más segélyalapra is 
szüks-ge van. Yajjon Wechselmann volt-e az 
első, kiben a tanítói segélyezés eszméje föl-
ébredt s akiben ezen a tanítói és — közvetve — 
nemzeti érdeket előmozdító eszme kivitelre 
talált? Nem gondolt-e minden magyar nép-
tanító az Eötvös-alapra, a mint a szóban levő 
nagy alapítvány a hír szárnyára kelt? Hisz e 
két alapot, melyek között párhuzamot vonni 
csak a megalakulásban lehet, egy közös cél 
inspirálta ! Különbség a kettő között csak az, 
hogy az egyiknek létrehozatalához egy dús-
gazdag ember mély érzelemtől áthatott humánus 
gondolkozással s szilárd akarattal szerencsés 
zsebéhez nyúlt; míg a másiknak létrehozatalá-
hoz szegényzsebű, de gazdag érzelmű legjobb-
jainknak — évek során át — lankadatlan 
ügybuzgalommal s gyanúsításokkal fizetett 
fáradozással kellett gyűtjögetni, könyörögni s 
buzdítani. Most már vonjuk le Wechselmann 
végső akaratából az erkölcsi tanulságot. Egy 
ember — hazafias és emberszerető érzelemtől 
ösztönöztetve — megtette azt, amit 28.000 
tanítónak úgy egyéni, valamint általános nem-
zeti érdekből megtennie kellene s amit meg 
is tehetnénk most már annál is inkább, mert 
az Eötvös-alap a kezdet nehézségein nemcsak 
hogy rég túl van már, de közeledik erkölcsi 
és anyagi sikereinek földerüléséhez. A két 
alap közös céljából következtetve mi a további 
tanulság? — Az, hogy az Eötvös-alap gyara-
pítása és gazdagodása végett — a magam 
részéről — kényszereszközökhöz is' nyúlnék. 
Amily megható és felemelő, hogy egy ember 
egész életén át a tanítók részére takarékos-
kodott, oly elszomorító, hogy mi ugyanezt 
— közös erővel — nem tesszük s a tanítók 
ezrei az Eötvös-alap iránt oly megdöbbentő 
közönnyel viseltetnek. Amilyen nagy összeg 
Wechselmann alapítványa, oly kicsiny ahhoz 
képest, hogy segélyre szoruló tanítók és 
családtagjaik fájdalmaira gyógyírt hozhatna. 
Amilyen megnyugtató tehát, hogy van egy 
újabb tanítói jótékony alap, oly tettre serkentő, 
hogy a mi régi, a nagy Eötvös nevét méltóan 
viselő alapunkat támogassuk. 

Az Eötvös-alapnak a tanítóra nézve való 
társadalmi és anyagi előnyeit kiemelni nem 
szükséges; itt csak arra utalok, hogy magam 
is tagja vagyok egy olyan tanítótestületnek 
amely kimondotta, hogy minden tag az Eötvös-
alap kötelékébe belép, de úgy tapasztalom, 
hogy ez a kimondás még nem elegendő. Annak 
hangoztatója vagyok tehát, hogy nemcsak 
erkölcsi, de jogi kötelesség is vezérelje a 

tanítót az Eötvös-alap soraiba belépésre. Módot 
kellene találni arra nézve, hogy a tanító fize-
téséből — az Eötvös-alap céljaira — havi 
25 fillér levonatnék. Ilyen levonást minden 
tanító kibírna, míg ellenben igen sok tanító 
3 koronát egyszerre nehezebben nélkülözhet, 
mert a tanítói család egyik-másik tagjának 
pillanatnyi érdeke megakadályozza a mesz-
szebre ható és nagyobb hoiderejü érdeket. 
Ennek a 25 filléres levonásnak mikénti lehe-
tőségét kellene — a t . szerkesztőség szíves 
engedelmével — ezen lapok hasábjain meg-
vitatni s ha ennek módját megtaláltuk — úgy 
hiszem — egy magyar tanító sem fog hiá-
nyozni az Eötvös-alap tagjainak sorából.* 

(Solt.) Fodor Ignác. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A „Vas-
vármegyei Altalános Tanítóegyesület"-nek a 
Ferencz József Tanítók Házában létesített 
szobaalapítványi helyére az 1903/904. tanévre 
oly tanítóknak a budapesti tudomány-, vagy 
műegyetemen vagy egyéb fő- és szakiskolákon 
tanuló kiváló előmenetelű, példás magaviseletű 
fiai pályázhatnak, kik egyszersmind a Vasvár-
megyei Altalános Tanítóegyesületnek s az 
Eötvös-alapnak tagjai s akik ezen kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módo-
zatok szerint mindenben megfeleltek. A föl-
vételre folyamodók a kérvényhez mellékelni 
tartoznak : 1. születési bizonyítványukat, 2. vég-
zett tanulmányaikról s erkölcsi magaviseletükről 
szóló bizonyítványaikat, 3. azt az okiratot, hogy 
a Tanítók Házába való fölvételét jogosan kérik, 
4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles 
és kimerítő bizonyítványt, 5. hatósági orvosi 
bizonyítványt. A hiánytalanul fölszerelt kér-
vények az Eötvös-alap elnökségéhez címezve, 
1903 május hó l-ig nyújtandók be Pálmay 
Ödön, szombathelyi közs. isk. tanító, egyesületi 
elnökhöz. 

* Kényszerről ebben a tekintetben szó sem leltet. 
„Megvitatni" sem szükséges ezt a kérdést, mert a 
dolog nagyon egyszerű. A ki szükségét érzi annak, 
hogy családja és a maga jövőjéről gondoskodjék : az 
„kényszer" nélkül is belép az Eötvös-alap tagjai közé 
már csak azért is, mivel az Eötvös-alap évi 3 koronás 
tagsági díjainál (amelyek ellenében ösztöndíj, özvegyi 
segély stb. kapható) olcsóbb és jobb befektetés nincs 
széles ez országban. Ezt — fájdalom ! — sok tanító 
még nem tudja, de reméljük, hogy most a kir. tanfel-
ügyelő urak, akiket erre az alap elnöke fölkért, 
meg fogják magyarázni a tanítóságnak, hogy mi az 
az Eötvös-alap és miért kell azt minden tanítónak 
támogatnia. Aki 3 koronát egyszerre nem tud befi-
zetni, egyezzék bele abba, hogy az a pénztár, 
amelytől fizetését húzza, havi 25 fillérenként vonja le 
ezt a fizetéséből s a megküldött befizetési lapon szolgál-
tassa be az Eötvös-alap pénztárába. Aki pedig a 3 K-t 
egyszerre be tudja fizetni, az küldje el ily címen :„Tanítók 
Eötvös-alapja, Budapest". Ennyi az egész ! Szerk. 
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Emlékezzünk régiekről . . . 
Mikor ezrével tör elő a kikelet napjának 

hívására a mező vadvirága, gondol-e vájjon 
valaki arra, míg szeme képzelegve tapad a tarka 
virágkelyhekre, hogy a zöld pázsitos hantok 
alatt mit rejt magában a föld ? Nem borzadna-e 
el, ha a kiszakított virággyökér nyomán egy 
sáppadt koponya gördülne ki a rögök közül ? 
Nem érezné-e keserű ízét a kenyérnek, ha 
tudná, hogy a rengő aranykalász emberi 
csontok között fakadt ? 

Ne irtózzunk úgy azoktól a csontoktól ! 
A klasszikus népek szeretteik földi marad-
ványait a hamvvedrekbe rejtették, s ott laktak 
tovább is velők. Az évezredek előtti barlang-
lakók a megholtakat barlangjaik fölásott föld-
jébe fektették s ott laktak tovább is velők. 
A bálványimádók törzsei a fölhantolt sírba tág 
lyukat csinálnak, hogy azon át följárhasson a 
halott. Csak a keresztények félnek a holttól. 
A klasszikusok az elmúlás szép géniuszát 
gyászba öltöztették, aki fáklyáját lefelé for-
dítja, a kereszténység a halált a rideg csont-
vázzal személyesíti, aki vigyorgó arccal, tátongó 
szemüregekkel keresi áldozatát, aki megérett 
már kaszájára. Talán ez a hibás ábrázolás adta 
meg az emberi csontoknak félelmes mivoltát. 

Ne nézzünk irtózattal ezekre " a csontokra, 
ne nyúljunk kegyeletlen kézzel hozzájuk. Az az 
agy, amelyben az isteni szikra hevült, amelyből 
a nagy eszmék repültek szét, nyomtalanul 
semmisül meg. Az a szív, mely tudott szeretni, 
tudott gyűlölni s egy-egy fellobbanása népeket 
semmisíthetett meg, elporlad a rögök között. 
De évezredeken marad meg a koponya, a 
valamikor munkás kéz, s míg fölöttük száguld 
a vihar, tombolnak a hullámok, hull a csaták 
vezetője, nyugodtan pihennek tovább. A fáraók 
piramisai szétomlanak lassan, a királyok világ-
városainak helyét is alig találni meg, s a 
nyomorult rabszolga csontváza változatlanul 
hever tovább. Dr. Dowler 16 láb mélységben 
talált ép emberi csontokat, amelyeket a 
fölöttük fekvő hat különféle hordalék-réteg 
után 50.000—60.000 évesnek tartanak; Flori-
daiban egy korall-rakadékból 10.000 évesre 
becsült csontvázat ástak elő. A korall maga 
állati maradvány, amely itt lám rárakódott az 
emberi csontokra, s míg abból gyöngyöket 
formálnak a nyakra, ezt utálva rugdossák tova. 

De nemcsak a gyöngédség hiányzik abban, 
aki az emberi emlékeket nem becsüli meg. Az 
nem tölti be emberi hivatását sem. Mert hiszen 
a végcélunk a tökéletesedés, lehetőleg tudni 
mindent. A jelent ismerni, a nagy elmék alko-
tásait méltányolni, fölhasználni mindenkinek 
módjában van. A jövőbe látni csakis egyes 
kiválasztottak tökéletlen mérvben kapo'.t kivált-
sága. De a múltba tekinteni oly kevés ember-
nek van kedve. 

Pedig milyen érdekes képek azok ! Mint 
a kaleidoszkópnak színei, oly gyors változatban 
követik egymást a különböző korszakok. Meg-
látjuk a rejtelmes világalkotásnak minden 
fázisát, köztük a legnagyszerűbbet, azt, amikor 
az ember megjelen a szárazföldön. Nálánál 
százszorta nagyobb, erősebb állatok törnek rá, 
s ő egy faággal kezében kipusztítja azok ezer 
faját. Milyen küzdelem ez ! Fölveszi a meztelen 
ember, akit a végzet még úgy sem védett 
meg, mint az állatot, a küzdelmet a természeti 
erőikel is. S látjuk lépésről-lépésre, mint 
marad a győztes ő. Látjuk mint változik át 
az a faág az ágyú csővévé, s mint lesz a fa 
lombja márványpalotává. 

Hát nem érdemes-e a múltba tekinteni 
vissza, hogy mindezeket láthassuk, hogy büsz-
keség dagaszthassa keblünket? S nem is kell 
fáradnunk a tenger mélyére, hová igazgyön-
gyért száll le a búvár, nem is kell égbe nyúló 
szirtet hágni meg, hol a gyopárt szakítja a 
pásztor. Ezeknek a képeknek a darabjai ott 
fekszenek előttünk a porban, a rögök között, 
ásónk hegyénél, csak le kell hajolni, s a fölvett 
darabokból összerakható lesz a mozaik kép. 
S ezt a kis fáradságot hány ember teszi csak 
meg, hány van olyan, aki nemcsak a jelennek 
él csupán ? Kevés, bizony kevés. 

A régészek tudománya, különösen hazánkban, 
csak csecsemő korát éli még. Ezen az áldott 
földön, hol oly régi lakó az ember. Ahol 
mindig megtalálta bőven élelmét. Svédország, 
Dánia, hol a mostoha föld csak kényszerítve 
adta termését, mennyivel előzött meg minket 
őslakóinak megismerésével. Ha aranyat mos 
ki a zápor a hegyoldalban, csillogó szemmel 
vájjuk ki a földből, de senki sem vet ügyet 
arra, mi czélból készült az, kinek keze adta a 
formáját. Hogy ejtene gondolkodóba valakit, 
ha egy-egy hitvány cserépdarab csörren meg 
lábai alatt ? Pedig kincs ez is, az ősember 
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kincse. Akinek nem volt még más gazdagsága, 
mint a kő, a csont és az agyag. Es ezek fe-
dezték összes szükségleteit. Védelmére jobban 
használhatta a követ, mint a fa letörött ágát, 
mert nagyobbat sújthatott vele. Az már talán 
ezredévek eredménye volt, míg támadóvá is 
tette fegyverét. Mikor addig dörzsölte más 
keményebb kőhöz, míg élet kapott, amely 
hasított s lyukat vájt bele megfoghatlan türe-
lemmel, melybe hosszú botból csinált nyelet. 
Szerte ezrével találják különböző nagyságban 
ezeket az őskori baltákat, s „Istennyilának" 
nevezi a nép. Azt hiszi, hogy az égből hull 
alá, s gyógyító erőt tulajdonít neki. Gyakran 
kerül elő az ősnép buzogánya is. Egy keresz-
tül fúr t kőgolyó. 

A kőeszközöket hosszú idők multán a csont-
ból késmltek egészítik ki. Minden idők leg-
nagyobb találmánya a sütés-főzés megismerése 
volt. A legnagyobb isteni kegy a villám lekül-
dése. Amely lángba borította a leütött fa-
hasábot, s az ember föl is tudta már használni. 
A hús lefejtése után kemény részekre talált 
ősünk. S a hegyes csont-szilánk vérig sebzé 
kezét. Ez elég volt, hogy fölismerje a csont 
hasznavehetőségét. Könnyebben lehet földol-
gozni mint a követ, s mélyebb sebet hasít. 
Nem is volt szükség annyit faragni le belőle, 
megadta a természet csaknem véglegesen for-O o O 
máját a hasznavehetőséghez. A vékony cson-
tokat csak megkellett hegyezni, s oly könnyen, 
biztosan szúrta a lyukat az állatbőrbe, melyen 
át szívós fakérget húzva összetartott a testen 
a ruha. A forró húsdarabokat csontpálcikákra 
szúrták föl, hogy ne legyen meleg a kéznek, s 
a velőt csak azzal sikerült kiszedni a lábszár-
ból. Az új magot csak a porhanyó föld fogadta 
be és a szar?as agancs erős, hajlott ágait csak 
átkellett fúrni s a kolonccal megnehezített 
hosszá csontdarab fába illesztve mélyen hají-
totta föl a száraz hantokat. Mily örömmel 
húzták az ókori ekét az emberek, a jövő ter-
més reményében ! Még a gúlák, s oszlopok 
képein is így szántjak a földet az egyiptusiak 
rabszolgái. A lapockacsontok voltak a kések, 
a vastag lábs/.árak a buzogányok. Még kor-
csolya is kitelt a csontokból. Élre faragták, s 
a belé fúrt lyukakon keresztül a lábhoz kö-
tötték. Még ma is használja a szegény a csontot 
a jég bejárására. 

Aztán rávezette az embert a véletlen, a leg-
nagyobb föltaláló, az érc használhatóságára. 
Kiolvadt a nagy tüz nyomán a réz a barlang 
szikláiból. S mikor meghűlt, akkor látszott 
csak, hogy milyen kemény, s formája meg-
marad, ha folyékonyan mintába öntik be. A 
mintákat vagy kőbe vésték be, vagy agyagba 
vájták. Gyakran kerül elő a földből egy-egy 

igénytelen tégladarab forma, holmi bemélyedést 
mutatva. Ez a bemélyedés a sarló, a kés, a 
beretva, a véső, a balta formáját mutatja. A 
minták mellett az öntőműhely másik marad-
ványa is gyakran található. Az érc formátlan, 
nehéz darabokban jön elő a földből. Ezek az 
érerögek, a melyeket fölvagdalva dobtak az 
olvasztóba, hogy alakot nyerjenek a mintában. 
A nép kis kancsónak tartja a vésőt, mely 
üres s kis füllel van ellátva, hogy ezen át még 
jobban hozzá lehessen erősíteni a fanyélhez. 

A sárgaréz, mely aránylag rövid ideig volt 
keveretlen állapotban használ&tban, vörösrézzé, 
bronzzá változott át. A keverést aztán mindig 
megtartották. Ha talál a nép ásáskor, kapá-
láskor bronz tárgyat, rendesen első dolga, hogy 
megvagdossa késével, s mivel az új vágás 
nyomán sárgán fénylik, aranynak tartja, s ha 
nem is hiszi el a hozzá értő, hogy nem aranyat 
talált, legalább kedvét tölti ki azzal, hogy fé-
nyesre simítja ki a tárgyat. Mintha a zománcot 
kaparná le az ékszerről. Mert a bronz tárgyak 
zöld rozsdája, a patina adja meg a régiségnek 
becsét. Azért is hívjak nemes rozsdának. Ezt 
levakarni nagy, megbocsáthatlan vétek, s a 
lelt tárgy értékét teljesen leszállítja. Ebben a 
korban már rövid egyenes kardok a fegyverek ; 
fogóik szépen vannak körökkel díszítve s lapjak 
hosszú liliomlevél formájúak. A mostani rugók-
hoz hasonló nagy tekercseket is csinálnak a 
karnak védelmére. A ruhát pedig elül a mai 
biztonsági tükre emlékeztető ú. n. fibula tartja 
össze. Karjaik nehéz, bronz karperecekkel 
ékesek s ujjaikon is ezekből készült gyűrűk 
csillognak. A csont nyílhegyeket is fölváltja a 
bronzból készült. 

Ennek a kornak a vége képezi a klasszikus 
kort. A mikor megostromolják Tróját, s világ-
hódító útra indul Nagy Sándor. A bronzot 
használó népek ezen legműveltebbjeinél mái-
megszületett a pénz is, a melynek elterjedése 
átlag különben ös zeesik a vas fölhasználá-
sával. 

A történelmi idő tulajdonképpen a bronz-kor 
letűntével köszönt be. Amikor a vas lesz az 
anyaga csaknem mindennek. Csak az aranyat 
meg az ezüstöt n e u tudja kiszorítani. Ékszerek 
ebből készülnek. S a pénz nemes fémből ön-
tődik, bár bronz is szolgál anyagul. Alakjuk 
nem szabályos eleinte, súlyuk nem egyenlő, de 
már nem karperec-forma mint a bronz virág-
zása idejében, hanem a mai pénzhez hasonlóan 
lapos és kerek. Holmi elolvashatlannak látszó 
fölirás van rajtuk, egy - egy lóidom a kelta 
pénzeken, vagy fej a görög és rómaiakon. 

így oszlik föl a történelem kő-, bronz- és 
vas-korra. Az alosztályok a csiszolatlan kő-
korszak, a mammutok idejével összeesve és a 
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cs'szolt korszak, a mely a csontot is fölhasz-
nálja. A réz-kor csak rövid ideig tart, s sokan 
még az elnevezés létjogosultságát is kétségbe 
vonják. 

Az eszközökön kívül a legrégibb korban is 
megtaláljuk az edénycsinálás nyomait. A nem 
korongon készültekből durva, szürkés,.formátlan, 
leginkább vastag töredékek találhatók. Díszi-
tésök sokféle, leginkább körök, melyek fonállal 
vannak belevágva vagy körömmel való benyo-
mások. A bronz-kor edényeit már gelencsérek 
korongon csinálták, az agyagot megiszapolták 
s oly nemesen szép formákba idomították, hogy 
a mostani szecessziós edények művészei ezeken 
a régi mintákon élősködnek. A rómaiak csere-
peiket oly szép vörösre égették ki, hogy ma 
is utánozhatlanok, s a görögökkel együtt kin-
cseket érő müveket alkottak ezen a téren. 
Nálunk már sok a művészileg készült üveg 
is. Csodálatos, hogy abban az időben, mikor 
a népvándorlás volt, az agyagmívesség a leg-
alacsonyabb fokra süllyedt visszi. 

A fonás szintén ősfoglalbozás. Orsó gom-
bok a leggyakoribb régiségek s ezekkel együtt; 
fordulnak elő az ugyancsak agyagból készült 
gyöngyök is, melyeket a nép sok helyen olvasó-
szemeknek hí. Megbarnulva a tűztől ren-
desen találhatók kisebb nagyobb agyaggúlák, 
melyek rendeltetése felől ma sincs a tudomány 
tisztában. A megfont fonalat eleinte csontból, 
majd bronzból készült tűbe húzták bele. Nagy 
gombostű forma díszes hosszú tűk tartották 
a hajat. 

A volt emberi telepek nagyon sok helyen 
fölismeihetők. Cserép-, kő-, csonttárgyak marad-
tak a lakók után. Nagyobb hegyek tetején is 
föltalálhatók ezek. Itt várak voltak. A barlan-
gok földje szintén őskori emlékektől teihes 
sok helyen. Az aggteleki barlangban a cseppkő-
réteg alatt őskori temető van. A lakások helye 
a föld vastag vörösre égetett foltjairól ismer-
hető föl. Csaknem téglává van fűlve a föld. 
Az ilyen tégla-féle gyakran elképzelhetlenül 
régi. Linant Bey 72 láb mélyről kutatott föl 
ilyen töredékeket, melyek korát ő 30.000 
évesre teszi, míg Burmeister a földtani alaku-
lások szerint ugyanazokat 72.000 éveseknek 
tartja. Svédhonban is van 10.000 éves halász-
kunyhó. Sokszor megtaláljuk mi is ezeket a 
régi lakásokat épen. A földbe vannak vájva, 
s alakjuk köpüforma. Nagyjában még csak-
nem ilyenek a lappok hó alá vájt lakásaik. 

Hogyan temetkeztek ? A legrégibb időben 
a halottakat egészben temették el, de ülő 
helyzetben. Ez a zsigorított temetés. Térdeik 
föl varnak húzia mellükre. Spanyolországban 
ugyanezen időben óriási edényekbe szorítot-
tak be a hullát. 

A bronz-kor beálltával a hamvasztás ideje 
köszöntött be. Ha talál a munkás kis, formátlan 
edénykét befödve fedővel, s azt széjjel nyitja, 
apró csontocskákat, tört bronzdarabokat és 
hamut lel benne: az egy embernek a marad-
ványa. Ez az urnatemetkezés. Nagy temetők 
vannak ilyenek. Ahol egyet lehet találni, való-
színű, hogy egész sírmező van ott még. 

Avas-kor megint a temetkezéshez tért viss7a. 
De a holtat már kinyújtva teszik örök nyuga-
lomra. Rendesen jobbra fordított fejjel. így 
pihennek a mi őseink is. Mivel pedig lovas 
nép voltunk, ott pihennek a pogány magyarok 
mellett kedvenc paripáik is. Teljes fölszere-
léssel. A magyar sírok rendesen ezüst éksze-
rekkel díszesek, míg a népvándorláskori egyéb 
népek arany kincsekkel temetkeztek. A magya-
rok nemzeti nemes fémje az ezüst. Kard ritka 
a sírokban, hosszú egyenes. Sarkantyú ne n 
fordul elő. 

Nagyjában vázoltam az emberiség egész 
múltját, azt, a melyik nem a Clio szeme előtt 
folyt le. Ezekből a maradványokból, melyeket 
megemlítettem, lehet csak az emberiség fejlő-
désének képét megalkotni. Minden haszonta-
lannak, értéktelennek látszó tárgyacska fontos 
a megismeréshez. Egy-egy kőeszköz, csont-
tárgy, bronzszerszám, aranyék zer, vasfegyver, 
pénzdarab, agyagedény egyaránt. 

Most oda jutottam, a miért ez az egész 
cikk megíródott. Szeretettel a tudomány iránt 
fölkérem, fölszólítom az ország tanítóit, akik 
az ismeretek magvetői, a tudás fáklyavifői a 
nép apatikus tudatlansága közt, hogy lelke-
sedve a multakon és égve a tudomány tovább 
fejlesztésétől, oktassák a jó magyar nép gyer-
mekeit, hogy nincs haszontalan az ég alatt, 
még a megvetett, semmibe sem vett régiség 
sem. Bármit talál a gyermek, bármit talál a 
szüle, azt ne dobja vissza megint a porba, ne 
törje össze, ne vagdalja el, hanem jelentse be 
lelkes tanítójának. Különösen, ha lócsontokat 
tahi a szántó-vető talán ekéje nyomán 
embercsonttal vegyest, vagy ha embercsontot 
is, mert ez a hely valószínűleg őseink temető-
helye lehet s ez szent, ennek a helynek min-
den apró, bármilyen anyagból készült tárgyát 
gondos szeretettel kell összegyűjteni. Nyers 
értéke a lelt dolognak vajmi kevés, vagy éppen 
semmi, de annál nagyobb a tudományos becsök. 

Csakis akkor, ha minden apró régiség 
ahhoz értő kezébe kerül, lehet megalkotni az 
őskor teljes képét s bemutatni, hogy előttünk 
milyen népek lakták hazánk különböző vidékeit. 

Szükséges lehetőleg a lelhely megjelölése 
és a találtatás körülményeinek megemlítése. 

A talált tárgy vagy a legközelebbi múze-
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umba szállítandó, vagy azt, vagy legalább 
találtatásának hírét az igen tisztelt tanító úr 
velem közölni szíveskedjék. (Közoktatásügyi 
minisztérium ) A beküldött régiség értékét, a 
tudomány nevében hálás köszönetemmel együtt 
megküldöm a találónak. 

(Budapest.) Dr. Nyáry Albert báró. 

HIVATALOS HÉSZ. 
A vailás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a makói takarék-
pénztárnak, amely kulturális célokra 560 koronát 
adományozott; a hunyad-boicai takarékpénz-
tárnak, mely több hunyadvármegyei népiskola 
és a dévai főreáliskola növendékeinek 295 
koronát adományozott. 

Jutalomdíjat engedélyezett: Máriási Jenő 
jászó-mindszenti, Lukács Ferenc balázsfalvi, 
Pap László gyulicai, Omilyák János alsó-
kubini, Szász György bács-gyurgyevói, PhiUppi 
Vilmosné újbányái, Zékány Tivadar hátszegi, 
Sütő Gyula szász-bongárdi, Storch Emma 
besztercei, Sára András ó-brassói, Schneider 
Ferenc és Kárpáli György fiumei, Gábor 
Dániel fogarasi, Mayercsik János fekete leliotai, 
Scheidt Gyula sósmezői, Bagoly Dávid bodolló-
pataki, Weigel Samu bakabányai, Murányi 
Árpád kudsiri, Musát Mózes alsó-szilvási, 
Szabó István küküllővári, Nagy Sándor magyar-
frátai, Jäger József lugósi, Nahalkóné-Lehoczky 
Etel liptó-szent-miklósi, Szíjártó Irén m-szigeti, 
Péter Antal görgény-szent-imrei, Marin János 
dombosi, Csehák József suránkai, Hajduné-
Ungvári Berta tököli, Barabás Sándor nagy-
szebeni, Papp Gábor szász sebesi, Brósz .János 
szepes-szombati, Glosz Sámuel málomi, Peres 
Károly felőri, Faur Tivadar munári, Erőss 
Antal offenbányai, Schmidt Antal istvánföldi, 
Hurbiskó Miklós illavai, Szlatinky Antal kis-
zsámbokréti, Bartsch Gyula hadvighai, Simén-
falvy Szabolcs nagy-tarnai, Pákh György 
baranyai, Rantes Menyhért király-laki, Danitz 
Sándorné stridói, Gardos Miklós tavarnai és 
Zvada János sebeséri áll. el. isk. tanítók, ill. 
tanítónők ; Ehmann Ferenc apatnr, Bambach 
Clotild horvát-kimlei, Srdákus Dezsőné dolovai, 
Schüler József bátaszéki, Kovács Mihály felső-
remetei és Sági Márton felső-podgoriai közs. 
el. isk. tanítók, ill. tanítónők; Bendicsák Emma 
sompatak - kis - hutai, Szajkó József darázsi, 
Weidenliofer Ida verebélyi, Tátray Gáspár 
alsó-hámori, László Elek brassói, Seres Ferenc 
táti, Birnbauer János szaári, Mángó János 
meregyói, Berkovics István felső-gallai, Ruzsák 
János bulcsi, Ringbauer Ferenc boldogasszony], 
Péter József vágsellyei, Tiszucsky László nagy-

turi, Matulay János dimburgi, Zelény József 
alsó-szalóki, Felber Béla pulai, Cseresznyák 
Ignác os/lopi, Osztie András módosi, Vilcsinszky 
Lajos bándolyi, Eplényi János lókuti és Pontyuk 
János motyóki róm. kath. el. isk. tanítók, ill. 
tanítónők ; Magyar György ó-világosi, Gorzó 
Emil felső-verecki, Gerbery Szilárd görömbölyi, 
Kovács Mihálí hemécsi, Paskuj Mihály szász-
régeni, Deszátnik János csircsi, Szárán András 
papbikói, Pap Ferenc debreni, Oláh Emil 
k.-rákóci és Spenik Sándor petróci g. kath. 
el. isk. tanítók ; Szabó Szidónia kétegyházai és 
Bogdán Gábor nagy-fentősi g. kel. el. iskolai 
tanítónő, ill. tanító; Miletics Péter magyar-
csanádi g. kel. szerb elemi iskolai tanító; Mik 
Demeter sajtényi, Lep a Aurél fibisi és Major 
Mihály ó-andrásfalvi g. kel. román el. népisk. 
tanítók; Uhr in Károly békés-csabai, Plachy 
János sámsonházai, Hraskó Lajos pilisi, Nitsinger 
Fülöp bánfalvi, Pazár István nyíregyházai, 
Stoll Ernő újteleki tanyai, Jesztrebényi Samu 
njgyfolkmari, Mathesz Adolf györkönyi és 
Almann Brúnó csernyei ág. hitv. ev. el. isk. 
tanítók; Illavnyai Ferenc rónya-bánya-telepi 
társidati el. isk. tanító ; végre Goldáné-Bachnyák 
Emília nándor-völgyi magán el. isk. tanítónő 
részére a magyar nyelv sikeres oktatásában 
tanúsított kitűnő buzgalmuk élismeréseiíl egyen-
ként 100 koronát. 

Kinevezte : Nagy Ferenc oki. tanítót a 
turcsiscsei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Titli József a szilágy vármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. isk. 
tanítót a kraszna-horváti áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Ecsedi Zoltán kraszna-horváti 
áll. el. isk. tanítót a görcsöni áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Bakonyi Ferenc, krusicai 
közs. isk. oki. tanítót a schnellersruhei közs. 
el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Wiener Jakab 
szuesányi izr. el. isk. munkaképtelen tanító 
íészére évi 1460 koronát; Klós János volt 
szent-antal-tárnoki munkaképtelen róm. kath. 
tanító részére évi 320 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh, Csimó Nándor bessenyői nyug. volt róm. 
kath. tanító özv., szül. Záborszki Juliánná 
Mária részére 415 koronát; néh. Veres Károly 
középajtai nyug. volt áll. el. isk. tanító özv., 
szül. Csíki Rozália részére 450 koronát; néh. 
Kellner Illés szánki volt róm. kath. tanító 
Erzsébet és Margit nevű kiskorú árvái részére 
200 koronát; néh. Staudt Péter járeki nyug. 
volt ág. hitv. ev. elemi isk. tanító özv., szúl. 
Schultz Mária részére 446 koronát. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Tisztelt munkatársainkat leérjük, hogy 

közleményeiket a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter által újabban kiadott helyesírás szerint 
szíveskedjenek írni. — H. F. B.-Ságh és W. 
B. Oltúrc. Már ismételten megüzentük, hogy 
a második korpótlékért is folyamodnia kell az 
is^olafónntartónak, még pedig épp úgy, mint 
a hogy az elsőéit folyamodott. (A mellékletek-
ről s egyéb tudnivalókról Tanítók Tanácsadója 
című könyvünk ad útmutatást.) Ilyen kérdésre 
több választ nem adunk. — Sell. S. Csataj. 
A nagy hét csütörtökjén a miniszter nem ad 
kihallgatást. — M. I. Crniény és L. M. 
Tornaujfaln. A Wcchsélmann-féle hagyaték 
dolgában még semmi fölvilágosítást sem 
tudunk adni. Eltart még vagy egy évig, míg 
kiosztásra kerül a dolog. Mi csak annyit 
tudunk erről a hagyatékról, a mennyit lapunk-
ban közöltünk. — M. Sz. J. Kézdivásárhely. 
A „Népiskolai könyvtárakat intéző bizottság" 
már megállapította az első jegyzéket, de a 
miniszter azt csak akkor fogja kiadni, ha a 
teljes jegyzék elkészül, tehát június vége előtt 
nem. — Seh. L. Zólyom-Lipcse. Czukrász Róza 
fonomimikai könyve Nágel Ottó könyvkereske-
désében (VIII., Múzeum-körút) rendelhető 
meg ; Cz. R, Mátyásföldön lakik. — K. Mihály. 
A Lampel-féle könyvkereskedésben megtudhatja. 
Több ilyen munka van. — T. Mihály. Ha 
községi faiskola s az illető tanító növendékei-
nek a fatenyésztésben való oktatására rendel-
tetett, akkor a tanító köteles azt a faiskolát 
kezelni, még ha külön fizetést nem is adnak 
érte. Nagyobb faiskola jövedelméből rend-
szerint szokták a tanítót is valami kedvez-
ményben réezesíteni bizonyos °/o arányában. — 
T. Oy. H-ó. Az iskola házi ügyeit érdeklő 
összes kérdésekben az iskolaszékhez kell for-
dulni. Az ilyesmire nincs „törvény" (!) — 
Sch. A. A polg. isk. tanítóképző igazgatósága 
útján hozza rendbe az ügyet, mert, ha el-
mulasztja a terminust, akkor szerintünk újra 
kell folyamodnia. A vizsgálati szabályzatok 
olyan terjedelmesek, hogy azok egy levélben 
ki nem menthetők; szerezze meg az egyetemi 
nyomda útján. — B. István. Nem tartjuk 
törvényes oknak, hogy egyes szülők gyerme-
keik betegsége miatt nem akarnak tandíjat 
fizetni. Ha nem tesznek eleget kötelességük-
nek, be kell jelentem szokott úton a községi 
előjáróságnál a hátralékosokat. — M. J. Nem 
látunk abban semmi sérelmet, ha az m—i 
körjegyzőségben az összeírás végett a tanítók, 
miután ugyanakkor napidíjért végzik a mun-
kát, egy-két napra a tanítást megszakítják. — 
K. .1. A kereseti adóról szóló 1875. évi 29. 

t.-c. 27. §-a értelmében a községi adótól 
továbbra is mentesek. — Lelkész. A kizárólag 
kántorságért adott fizetést nem számítják 
be a tanítói nyugdíjigény alapjául. Nem hisz-
szük, hogy a kérdéses esetben az állam segélyt 
adna, mert hiszen 980 K-ra rúg az ön levele 
szerinh a díjazás. A kántori és tanítói illet-
mények a fizetés-minimum megállapítása tekin-
tetében egybevonandók. Ha postamester is 
volt az ille'ő tanító, ezt a hivatalt továbbra 
is megtarthatja, habár mint tanító nyugdíjba 
ment is. Jeleatse be nyugdíjba lépését mint 
személyi körülményekre vonatkozó változást a 
a postaigazgatóságnál, az majd tudomásul 
veszi s esetleges észrevételeit megteszi. — 
B. üy . 1. Rendszerint 40 éven alul levő 
egyéneket neveznek ki. 40 évnél idősebbeket 
is kinevezhetnek, ha másutt mir közszolgá-
latban állottak és működésük az állami isko-
lákra nézve kiválóan hasznosnak mutatkozik. 
40 évesnél idősebbek új szolgálatokat törvény-
hatóságoknál és az államnál is csak felső 
helyen kieszközlött korén çedély alapján remél-
hetnek. 2. Államosításnál esetről-esetre kötendő 
szerződés, egyezség szerint döntik el, vájjon az 
állam az addig ott alkalmazott tanítót szolgá-
latra átveszi-e vagy nem ? Ezt erőszakolni 
nem lehet. — S. J. Ii. 1. Az iskolafönntartótól 
függ, hogy körülményeinek megfelelően egy 
leányiskolához tanítónőt, vagy férfit válasszon-e. 
Ha a pályázatban nyíltan ki nem volt téve, 
hogy csak nőtanítók pályázhatnak, akkor férfi-
tanítók is jogosan adhatják be kérvényeiket. 
2. A tanító elhalálozása után az özvegyi díjat 
nem a tanító-utód fizetésének megrövidítésével 
kell kiszolgáltatni. A fönntartó község föladata 
az özvegy ellátásáról való gondoskodás a tör-
vényszabta félesztendőre. — B. K. Férjhez-
menetel miatt nem szoktak kielégítést adni 
az országos nyugdíjalapból. Mind a nyűg 
díjazás, mind a végkielégítés az illetőnek a 
tanítói pályára való alkalmatlansága folytán 
következhetik be. Az Országos Tantói 
Nyugdíjalap nevében foglalja rendeltetését ; 
nem hivatása ennek hozomány-biztosítás. — 
Ny. J. A nyugdíjban való fölvételtől számított 
évek után állapítják meg a nyugdíj összegét. 
Az első 10 évre 40%-át az utolsó beszá-
mítható fizetésének, azon fölül levő szolgálat 
után minden évre 2°/c-át a beszámítható fize-
tésnek. Lehetett valaki már 82-ben tanító, nem 
ez dönt, hanem, hogy mikor vették be az orsz. 
nyugdíjalapba. Sajnos, még ma is számos eset 
fordul elő, hogy egyesek évekig működaek és 
már éveiket jogosan lehet beszámítani, de nem 
kérelmezik a nyugdíjalapba való fölvételt. 
Később bánkódnak aztán, hogy nem számítják 
be szolgálataik kezdete óta, a midőn már mint 
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okleveles tanítók működnek, évük kellő száma 
is megvan, működésüket nyugdíjigényük alap-
jául. — üy. H. Minden iskolában van heti szün-
nap. Ezt az iskolaföntartó vagy az iskolaszék 
állapítja meg. — K. M. L.-Szt.-Miklós. 1. 
Ha az iskolaszék elhatározza, ahhoz kell tar-
tania magát. 2. Az iskolai év junius 30-áig 
tart s ha az iskolaszék kivánja eddig a napig 
kell tanítania; a nagy szünidő julius 1-én 
kezdődik. — H. B. Vecsés. A gazd. tan-
folyamra vonatkozó pályázati hirdetés annak 
idején benne lesz lapunkban; szíveskedjék a 
lapot figyelemmel kisémi. —- „Hála". Tanító-
képzőben teendő magánvizsgálati engedélyért 
a közokt. miniszterhez kell folyamodni s a 
kérvényt annál az intézetnél kell beadni, ahol 
az illető magánvizsgálatot óhajt tenni. — W. 
A. Ha nincs is Írásbeli szerződése, legalább két 
heti fölmondásnak kell megelőznie a távozást.— 
Tájékozatlan. Az Utasításnak a szünidőre 
vonatkozó szakaszait helyesen értelmezi, csak 
a farsang utolsó napjaira nézve van tévedés-
ben. — S. K. M. Fontos okból minden taní-
tónak, akár róm. kath., akár nem, kell adni 
egy napi szabadságot. Ha nem adják meg, az 
egyszerűen embertelenség. De különben lehet-
nek olyan erkölcsi okok, a melyeknél fogva 
föltétlenül igénybe kell venni az egy napot, 
akár megadják az engedélyt, akár nem. Ha 
netalán ilyen erkölcsi, kikerülhetlen ok merül 
föl, ez ellen még fölebbezni is bátran lehet. — 
A. S. A közigazgatási bizottságban az iskola-
fönntartó-hatóság, végső esetben a megyei köz-
igazgatási bizottság van hivatva megállapítani, 
vájjon nyugdíjazott tanító mily foglalkozást 
vállalhat anélkül, hogy nyugdíját kockáz-
tatná. Hogy ön mégegyszer ténylegesíttesse 
magát, ahhoz ugyanazon fórumnak a vizsgálata 
szükséges, a mely önnek nyugdíjba helyezését 
egészségi okokból kimondotta. Ha visszafogad-
nák, akkor nyugdíja beszüntetése mellett tovább 
számíttatik szolgálati ideje a nyugdíjigény 
emelése végett. Ezt különben, közel lakván 
Pesthez bármikor megtudhatná a közoktatás-
ügyi minisztériumban. — D. P. R. Hátralékos 
fizetésének behajtására vonatkozólag mi nem 
tudunk más tanácsot adni, mint hogy kérje 
meg a főszolgabíró urat erélyes közbelépésre, 
esel leg ismételten tegyen panaszt a megyei 
közigazgatási bizottságnál. — Z. E. Jolsva. 
Célszerű volna, de nem a mi hatáskörünkbe 
tartozik. Lev. lapját elküldtük a szoborbizottság 
elnökének. — T. J. Pudmeric. Megrendel-
heti a tél-képet Wodianer F. és Fiai könyv-
kereskedőnél Budapesten, Andrássy-út 21. sz. — 
Y. A. Lehetetlenség, hogy az ön kollégájának 
10 évi működése alapján az országos nyug-
díjalapból 50% nyugdíjigényt adtak volna, 

mert a törvény és fönnálló rendeletek szerint 
csak 40% esedékes 10 évi szolgálat után; 
ha mégis azt irták volna, terjesszék föl ki-
igazítás végett. A lakbért az iskolafer.tartó 
állapítja meg és a díjlevélben ki szokták tün-
tetni. Ha önöknél ez nincsen így, akkor az 
iskolafönntartóval intéztessék úgy el a dolgot, 
hogy ugyanazon községben egyforma költségű 
tanítóknak egyenlő lakbérük legyen. Talán 
nem is volt kitüntetve se egyik, se másik 
díjlevélben az esedékes lakbér összege és azért 
a minisztérium nyugdíjintéző tisztviselői szab-
ták ki a kezük közt lévő adatok alapján. Ha 
más-más egyén dolgozta föl az aktákat, nincs 
kizárva a lehetősége, hogy eltérés van a föl-
fogásban. Amennyiben igényét megrövidítve 
látná, fölfolyamodhatik ön is nyugdíjigényé-
nek helyesbítéseért. — Ii. L. Mint felekezeti 
tanító köteles az egyházi törvényeknek magát 
alávetni. Nemcsak az ön esete egyedüli 
ebben a tekintetben, másokkal is így szokott 
ez történni. Azokat az egyházi törvényeket 
0 Felsége a király szentesítette, kötelező ere-
jök alól tehát ön sem szabadulhat. Készüljön 
el a vizsgálatra kellően és akkor nincs mit 
tartania attól, hogy nem fogja letenni az ének-
ből a vizsgálatot, különösen, ha annyira készült 
reá, mint említi. — Sz. F. Nem irta meg, 
felekezeti iskolánál működik-e az, és ha igen, 
melyik felekezetnél. A tanítók nagy része a 
használatára bocsájtott földek után önmaga 
fizeti a nagy adót. Ha ezt a leszámítást sérel-
mesnek tartja, próbáljon a hitközség folya-
modni új motívumok alapján a fizetés kiegé-
szítéseért. 2. Az iskolafönntartó községnek 
kötelessége arról gondoskodnia, hogy a tanító 
földjenek mívelésére adott természeti szolgál-
mány legalább középérték legyen. Ha silány 
munkát végeznek, kérjen orvoslást az iskola-
fönntartó-hatóságtól. Pénzbeli megváltásra nem 
lehet kötelezni az illető hitfelekezeti tagokat, 
hacsak a hitközségnek joga nem volna arra, 
hogy által véve az egyházi terheket, kész-
pénzre változtassa át a hitközségi tagok bele-
egyezésével. — Cs. László. Fölebbezze meg a 
pataktisztogatásért önre vetett b3 korona 
követelést. Az iskolaföntartónak haszna az, 
hogyha földjei, rétjei a víznek szabályozása, 
a vízmedrek gondozása által értékesebbekké 
válnak. Nem tartjuk méltányosnak, hogy egy 
tanító, a ki esetleg 1—2 évig lesz ott, egy-
maga viselje az egész szabályozási költséget, 
mit reá rónak. Mert hiszen a helyzet javítása 
nem annak az egy évnek kedvéért történik, 
melyet az illető esetleg ott tölt. — W. M. 
Fizetéskiegészítési államsegélyért iskolafönn-
tartójának kell a kir. tanfelügyelőség útján 
a közoktatásügyi miniszterhez fordulnia. (Csak-
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ugyan nem tudta ezt ?) — „Pecellóiak." 
A kertész nem vezetheti a gazd. ism. iskolát; 
forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz : az ő 
hatáskörébe tartozik ez a dolog. — Névtelen 
levelekre nem válaszolunk ; névtelen levelek-
nek tekintjük azokat is, a melyek írójuk 
nevének csak kezdőbetűivel vannak jelölve. — 
H. Gy. Budapest. Már több ízben kijelentet-
tük, hogy volt tanulótársak találkozására vonat-
kozó közleményeket sok oldalról igénybe vett 
lapunkba nem vehetünk föl. (Kivételt csak a 
negyven éves találkozókkal teszünk.) — Dunán-
túli 3. Csak azt tanácsolhatjuk, hogy ne 
húzzon ujjat a plébánosával, aki egyúttal igaz-
gatója is. Arra pedig kérjék meg őt, hogy a 
lapot előbb jutassa a kezükhöz. A nyugdíj-
igényt csak a betöltött 21-ik évtől kezdve 
számítják; hiába folyamodnék. — „Zsidó 
tanító." Az ilyen magánszerződésnél (mert 
nézetünk szerint ez az) a fölmondáshoz legalább 
két hónap kell. — K. J. Szalakusz. 1. Nem 
tartjuk méltányosnak, hogy a tagosítási mun-
kálatok után járó díjakat a tanítók javadalma-
zására rendelt földek után nem az iskolafönn-
tartó, hanem a tanító fizesse. 2. Minden új 
vizsgálatért meg kell fizetni az esedékes díjat. 
A tanári kar nem tehet arról, ha az illető a vizs-
gálatnak nem felelt meg, mert megbetegedett. — 
Sz. Oy. Ha az a tanítói állás rendszeresített-
nek tekinthető, akkor ehhez a törvény értel-
mében legalább 2 szobás lakást kell adni meg-
felelő mellékhelyiségekkel. — P. Gy. Ha mái-
ki is vetette az adóhivatal a korpótlók után 
az évi járulékot, akkor a dolog természeténél 
fogva nem kell folyamodnia a korpótléknak a 
nyugdíjba való beszámításáért. Ujabb időben 
— mint halljak — hivatalosan szoktak ebben 
az ügyben intézkedni. — H. L. Az iskolafönn-
tartó akarata nélkül nem lehet a tanítói fizetést 
fölemelni. Üj díjlevél kiállítása iránt csak akkor 
lehetne reménnyel lépéseket tenni, ha a 93-iki 
fölvétel alkalmával ekörül hiba követtetett 
volna el. — S. J. A határőrvidéki szabály-
zatot tudtunkkal nem lehet már megszerezni. 
Nekünk legalább egy ízben, midőn ily irány-
ban kérdést intéztünk, ezt válaszolták. — 
F . L. Az utolsó beszámítható fizetésnek ará-
nyában vetik ki a nyugdíjat. Első 10 évre 
40%-ot, azonkívül minden esztendőre 2 0/o-kal 
többet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A képviselőház pénzügyi bizottsága 

f. hó 26.-i ülésén a fizetésrendezési törvény-
javaslat kapcsán a tanítói fizetések ügyét is 
tárgyalta. Ai állami tanítók fizetését illető 

örvendetes módosításokról lapunk más helyén 
külön cikkben emlékezünk meg. Itt közöljük az 
olvasóinkat érdeklő egyéb mozzanatokat 
a következőkben: A községi és felekezeti 
tanítók kérvényét, mint amely kívül esik a 

I javaslat keretén, a bizottság mellőzte. Sajná-
lattal hallottuk Wlassies minisztertől, hogy a 
más iskoláknál töltött évek beszámítását nem 
fogadhatja el, mert ebben az esetben kétszeres 
vagy még annál nagyobb fizetést is kapna a 
tanító. Egyébiránt — tette hozzá a minisz-
ter — a szolgálati idő nem vész el, mert a 
nyugdíjba teljesen beszámítják, A fegyintézeti 
tanítók kérvényénél megállapította a bizottság 
azt, hogy a javító-intézeteknél alkalmazott 
tanítókkal összefoglaltatnak. A tanítóképzők 
kérésénél az előadó javaslatára kimondták, 
hogy a gyakorló-iskolai tanítók segédtanárokká 
neveztessenek ki. — A bizottság március 27-i 
ülésén az előadó ismertette a 42. szakaszra 
vonatkozó kérvényeket s a következő indít-
ványokat tette : A tanítóképzőintézeti tanárok 
kérését, hogy a tíz évnél rövidebb segéd-
tanári szolgálat beszámíttassák, teljesítsék s ezt 
a gazdasági segédtanároknak is adják meg ; 
a polgári és felsőbb kereskedelmi iskolai taná-
roknak azt a kérését, hogy a polgári iskolai 
évek nem V2 arányban, hanem 3/i arányban 
számíttassanak, úgy teljesítették, hogy a 
beszámítás V2 arányban történjék. A kertészeti 
iskolák rendes tanárainak kérése hasonló meg-
oldást nyerjen. A felsőbb kereskedelmi iskolai 
igazgatóknak az igazgatói pótlékra vonatkozó 
kérvényét nem pártolhatja. Az ekként módo-
sított új szakaszhoz elsőnek Dániel Ernő báró 
szólalt föl, konstatálta, hogy a polgári iskolai 
igazgatók és tanárok ha előlépnek felsőbb 
kereskedelmi iskolai igazgatókká vagy taná-
rokká, rosszabbul járnak, mintha megmarad-
nak a polgári iskolánál, holott állítólag elő-
léptetésben részesültek. Ha a polgári iskolai 
működést elvi okból nem lehet beszámítani, 
akkor legalább azt kellene kimondani, hogy 
ezeknek nem lehet rosszabb helyzetük, mint 
volt. jtíarta Ödön az árvaházi tanítókról kért 
gondoskodást. Wlassies Gyula miniszter ki-
jelentette, hogy a javaslat a szerzett jogokat 
teljes mértékben, tehát a teljes polgári iskolai 
éveket a szerzett jog esetében respektálja. Az 
igazgatói pótlékra nézve az átvitelt egyik 
csoportból a másikba nem lehetett tekintetbe 
venai, mivel az elvi akadályokba ütközik, de 
kár úgy sem hárul az illetőkre, különösen a 
szerzett jog teljes respektálása mellett. Az 
árvaházi tanítókkal a többiekre fönnálló elvek 
szerint fognak bánni. Elvi szempontból nem 
lehet elfogadni Dániel indítványát, de fölös-
leges is, mert a mi jogos panasz van, arra 
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nézve is gondoskodás történik. A 43. §. módo-
sításáról lapunk mai számának második cik-
kében szólunk. 

— Az Eötvös-alap köréből. A temetkező 
szövetkezet dolgában mult hó 26-án Ujváry Béla 
elnöklete alatt ülés volt, mely abban állapodott 
meg, hogy 200, 300 és 400 koronás járulé-
kokra nézve dolgoztat ki díjtáblázatokat. A 
„temetkező szövetkezetnek", melynek egyéb-
iránt alkalmasint „tanítók önsegélyző szövet-
kezete, halálesetre" lesz a hivatalos neve, 
minden magyarországi tanító és tanítónő tagja 
lehet, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e az 
Eötvös-alapnak vagy sem. A fölvételt orvosi 
vizsgálat sem fogja megelőzni. A díjtábláza-
tokon most dolgoznak, de tájékozásul megem-
lítünk annyit, hogy p. 200 koronás járulékra 
egy 30 éves ember 4 és 5 korona közt fog 
fizetni évenként. A szűkebb bizottság négy hét 
múlva ismét tart ülést, a melyen a díjtáblázatok 
és általában a módozatok fölött dönt s munká-
latát a gyűjtő és kezelő bizottság, majd pedig 
(augusztusban) a közgyűlés elé terjeszti. Ez a 
szövetkezet, melyet az Eötvös-alap a nógrád-
megyei általános tanítóegyesület indítványára 
karolt föl s mely az ő égise alatt, de tőle 
egyébként elkülönítve létesül, föltéve, hogy 
az augusztusi közgyűlés elfogadja, már f. é. 
szeptember havában megkezdheti működését, 
ha ugyan addig legalább 500 tag jelentkezik. 
— A harmadik hét is fölötte kedvező, hála 
a kir. tanfelügyelő urak szíves támogatásának. 
Eddig már körülbelül 640 új tagja van Eötvös-
alapunknak. A „trencsénmegyei Alt. Tanító-
egyesület" érdemes elnöke : Bocsek György 
egymaga 108 koronát küldött be tagsági díjak 
fejében. A trencsénmegyei új tagok a követ-
kezők: Hruboss Ludmilla, Hlavács Samu, 
Formánek Manó, Eribort Béla, Steinicz Gyula, 
Szedlacsek Mihály, Jancsek János, Skulány 
Ferenc, Gábriel Ferenc, Spitz Ernő, Hrbacsek 
György, Száláth Mátyás, Jakab Antal, Horváth 
Kornél, Sványa János, Omachel Lajos, ' Csorba 
Jolán, Lieszkovszky István, Bartha Pál, Szarka 
Róza, Zach Etelka, Mittner Margit, Csernik 
Antal, Lukavszky Aranka, Kompanek Jenő, 
Klacskó Lajos, Neterda János, Augusztin 
Ferenc, Suchter Károly, Jjahner János és 

Szmútny József. Pécsett Klingenberg Jakab 
érdemes kartársunk, aki tanítói sorsjegyekből 
is sokat adott el, buzgólkodik alapunk érde-
kében s ő maga is 30 K-t fizetett be egy 
részesjegyre. Örvendve látja az elnökség, 
hogy a tanítóság érdeklődése az Eötvös-alap 
iránt országszerte még eddig nem tapasztalt 
módon megnyilatkozott, mintha — az Eötvös-
alapot bizonyos oldalról ért méltatlan táma-
dások ellen — az ország tanítósága tüntetni 
akarna. Nemes tüntetés ez, méltó a magyar 
tanítósághoz ! Örvendetes főleg az, hogy az új 
tagok — csekély kivétellel — tényleg mind 
be is fizették a* tagsági díjakat, úgy hogy a 
postatakarékpénztárhoz tagsági díjak címén 
március hó folyamában 2200 koronánál több 
folyt be. Úgy halljuk, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr körrendeletben hívta 
föl a kir. tanfelügyelő urakat, hogy a taní-
tóknak az Eötvös-alap kötelékébe való belépést 
ajánlják. Talán megérjük azt, hogy az ország 
minden második tanítója tagja lesz az Eötvös-
álapnak, ami ha bekövetkezik, orsz. segély-
egyesületünk az eddiginél jóval áldásosabb 
tevékenységet fejthet ki a jótékonyság terén 
Az elnökség mindent elkövet, hogy az alapot 
hatalmasan föllendítse s reméli, hogy ebben a 
munkájában minden magyar tanító hathatósan 
támogatni fogja. — Kunszt Károly cs.-somorjai 
kartársunk, aki, mint több ízben jeleztük, 
állatok kitömésével foglalkozik és az iskoláktól 
hozzája beérkezett megrendelések után 5°/0-t 
juttat az Eötvös-alapnak, ismét 43 koronát 
küldött s így már 300 koronával gyarapította 
alapunkat. Kunszt kartársunk hozzánk intézett 
levelében panaszkodik, hogy az iskolák inkább 
másutt, olyanoknál tesznek megrendeléseket, 
akik meg ő vele dolgoztatnak. így az Eötvös-
alap elesik a jutaléktól, amit (illetőleg annál 
jóval többet) a közvetítők vágnak zsebre. 
Kunszt Károly kartársunk preparátumaira, 
melyekért eddig 3 miniszteri elismerést és 10 
kiállítási kitüntetést kapott, ezúttal is fölhívjuk 
az iskolai igazgatók figyelmét. Kunszt Károly 
lakása: Cs.-Somoija, Pozsony megye. 

— Érdekes körrendeletet adott ki 
Budapest főváros tanügyi osztályának a veze-
tője, melyben a (fővárosi) tanítónők ölfcöz-
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ködésére ezt mondja: „A tanítónők az isko-
lában lehetőleg egyszerű öltözékben jelenjenek 
meg, uszályos ruhát ne viseljenek és általában 
óvakodjanak attól, hogy példájukkal tanít-
ványaikban a túlzott hiúságot avagy a fény-
űzés után való vágyat fölébresszék. Föltűnő, 
díszes öltözködés, hajpor, illatszerek használata, 
a tanítványok előtt kézi-tükör igénybevétele 
tilos. Meg vagyok győződve, hogy több sze-
gény leányka későbbi romlását ilyen okokra 
lehet visszavezetni. így lehet abban a szegény 
gyermeki lélekben olyan vágyakat kelteni, a 
melyet a tisztességes életmód később ki nem 
elégíthet." Végül a körlevél összetartásra 
hívja föl a tanítótestületeket. — Érdekes (és 
tanügú körökben homéri kacajt keltett) az is, 
hogy egy „tanügyi napilap" ezért a (különben 
helyes) rendeletért — Wlassics minisztert 
támadja. Hát ehhez már igazán nem kell 
kommentár, mert ez bizony furcsa magyar 
világ ! 

— A Ferenc József Tanítók Háza javára, 
mint lapunk m. számában már röviden emlí-
tettük, a miavai állami iskola tanítótestülete 
március 15-én jól sikerült mulatságot tartott, 
melynek tiszta jövedelmeként Koncz Dániel 
107 koronát küldött be hozzánk, mi meg át-
utaltuk a postatakarékpénztárhoz. A szép anyagi 
sikerhez hozzájárultak a köv. adakozók (akik-
nek a miavai buzgó tanítótestület lapunk útján 
mond köszönetet) : Magyar Társaskör 20 K, 
Klempa Bertalan (pozsonyi alispán), dr. Jióth 
Miksa 5—5 K, Zentál Géza 6 K, Jeszenszky 
Béla, Ponotzky Endre, dr. Krascsenics Gyula 
4—4 K, Vinkler Gyula 3 K, Németh Károlyné, 
Saskó József, dr. Deutsch Mór, Katparek Károly, 
Kajlich Antal, Kacsinecz József, Jurenka 
Márton, Heller Ármin, Rudassi Adolf, N. N., 
Szabados Lajos, Szittyay Béla, Vanyó István, 
Endreff'y Béla 2—2 K, Jurenka Pál, Farkas 
Lajos, Kopasz József, dr. Adler Károly, 
Laczkovics Antal, Saskó Szilárd, Petricz Mihály, 
Szolnoki Ödön, Búzna János, Petrovics Márton, 
Háberfeld Henrik, Gravora Károly, Haás Mór 
1—1 K-t. 

— Rövid hírek. Az újbányái választókerület 
területén működő felekezeti tanítók múlt hó 
17.-én Zsarnócán (Barsm.) rendkívüli gyűlésen 
a felekezeti és községi tanítók fizetésrendezésé-
nek ügyeit tárgyalták s elhatározták, hogy 
legelső sorban dr. Rimély Károly püspök úr 
pártfogását fogják kérelmezni s egyidejűleg 
orsz. képviselőjök útján az országgyűlés elé 
kérvényt fognak benyújtani, a kormányt pedig 
kérni fogják, hogy végeztessen új összeírást, 
melyben a természetbeli és más jövedelmek tíz 
évi átlag szerint folyó árban értékeltessenek. — 
Kérelem. A tanítók árvaháza Debrecenben egy 

kertet alakít. Hálásan venném, ha a hazai 
faiskolák tulajdonosai és a tanítók engemet e 
munkámban adomány-növényeikkel támogatná-
nak. Ügy gyümölcsoltványokat, magoncokat, 
díszcserjéket, sima és gyökeres szőlővesszőket, 
mint ribizli, köszméte, málna és földieper töve-
ket köszönettel fogadok. Debrecenben, 1903 
március 24. Kozma László, igazgató. — Négy 
tétel kidolgozására hirdet pályázatot a csongrád-
vármegyei tanítóegyesület. Első tétel: „A mai 
nevelés ferdeségei." A többi három tételt az 
egyesület nem nevezi meg, a pályázó szabadon 
választhatja azt meg. Kikötve csupán annyi 
van, hogy a munka tárgyát a nevelés vagy 
tanítás köréből vegye. Pályadíj egyenként 100 
korona. Benyújtási határidő 1903 június 1. 
Csakis az egyesület tagjai pályázhatnak. — 
A magyar kath. iskolák ellátása cím alatt 
B&rtalan Vince röpiratot tesz közzé. Tárgya a 
kath. iskolák fönntartásának biztosítása és alkal-
mazottjainak az állami tanítókkal egyenértékű 
ellátása. Ára 1 korona. A röpirat szerkesztőjénél 
Esztergomban rendelhető meg. — A Kis Lap 
legújabb száma is kitűnő tartalommal jelent 
meg ; verset Szirtes Artúr, egyéb közlemé-
nyeket Gaál Mózes, Farkas Gyuláné, Roboz 
Andor írtak e közkedveltségü gyermekújságba. 
A Kis Lap előfizetési ára negyedévre 2 K ; 
előfizethetni az Athenaeum kiadóhivatalában, 
Budapest, VIII., Kerepesi-út 54. sz. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Chachinovich János, Somogy-Szill (új 
tag) 3 K ; Nagy Lajos, Apáti-Puszta (tags, 
díja, bek. Nagy Béla) 3 K ; Kunszt Károly, 
Cs.-Somorja 43 K. Átutaltak a postatakarék-
pénztárhoz. 

— Halálozások. Stekler Sámuel a bajai izr. 
iskolák 18 éven át volt igazgatója életének 
72-ik évében meghalt. — Balló Adél miskolci 
felsőbb leányiskolái tanítónő rövid szenvedés 
után jobblétre szenderült. — Lengyel Gyula 
tótkomlósi ág. hitv. evang. tanító élete 39 ík, 
tanítói működésének 19-ik évében március hó 
25.-én meghalt. Áldás emlékökre! 

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

Tartalom : A tanfelügyelők fizetésrendezése. — 
Tanítók fizetésrendezése. — Napközi otthon Csongrádon. 
Sághy Mihály. — Az időszámításról. Zoványi Lajos. — 
Wechselmann adománya és az Eötvös-alap. Fodor 
Ignác. — Szünóra : Emlékezzünk régiekről . . . 
Dr. Nyáry Albert báró. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovát vezető: KBOLOPP ALFRÉD, 

Nők gazdasági kiképzése. 
Mahay Béla dr-nak a Néptanítók Lapja 

f. évi 5-ik számában „Népnevelési egyesületek" 
címen megjelent cikke és pedig ennek is ama 
része, melyben a népnevelés elsőrendű nagy-
fontosságú kérdésének a leányok, az anyák 
nevelését és erkölcsi irányítását tartja : késztet, 
hogy ez igazán nagyfontosságú kérdéshez hozzá-
szóljak. 

Magyar nevelőnek és szociologusnak csak-
hamar rá kell jönnie, hogy nemzetünk anyagi, 
szellemi és erkölcsi gyarapodását nagymérték-
ben akadályozza nőnevelésünk részben hiányos 
és sok tekintetben eltévesztett volta. Hogy 
hazánk gazdasági boldogulása, nemzetünk-
nek számban és erőben leendő gyarapodása 
nagy lendületet venne, ha végre sikerülne oly 
intenzív, a nép minden osztályát, rétegét átható 
nőnevelési rendszert teremtenünk, melynek 
keretében a különböző társadalmi osztályok 
leányai jövőbeli hivatásuk teljes tekintetbe-
vétele szerint nyernék nevelésüket ; nyernének 
kioktatást, amire nézve nemcsak azt kellene 
latba vetni, hogy anyák lesznek, hanem egész 
precizitással azt is : vájjon intelligens úri anyák, 
iparos-polgári, avagy földmíves anyák és hites-
társak lesznek-e ? S e két utóbbi kérdésnél 
még az is figyelemreméltó dolog volna, hogy 
annak az iparos- vagy földmíves-anyának élete 
az Alföldön, az északi vagy erdélyi Felföldön, 
tűi a Dunán vagy a Bánátban, magyar vagy 
pedig nemzetiségi vidéken fog-e lefolyni s 
egyáltalán minő külső és belső körülmények 
fogják hazánk, nemzetünk valamely osztályának 
leányait jövő életük folyásában kisérni, hogy 
ahhoz képest ruházzuk föl oly tulajdonokkal, 
ismeretekkel, gyakorlati ügyességekkel, melyek-
kel fölfegyverkezve, az életharczot nemesen, 
kitűnően megvívhatnák, — hivatásukat, mint 
anyák, élettársak, honleányok betölthetnék. 

Sokan számoltak már be értékes tanulmá-
nyokkal e téren és e kérdés megoldása czél-

jából országszerte szerzett megfigyeléseik nyo-
mán. S abban mindannyian egyetértünk, hogy 
hazánk elsősorban földmívelő ország lévén, ha 
erkölcsi és anyagi szilárdsága a földmívelő 
osztályban, mint alapban rendül meg, akkor 
végünk van. Ehhez pedig közel állunk. 

Tehát —- mivel „alulról kezdik építeni a 
házat", a köznép nevelésének kell mindenek-
előtt olyan irányt és lendületet adni, hogy 
nemzetünknek abból erőssége fejlődjék. 

Egyik nagyhivatású népnevelési intézmé-
nyünk volna a gazdasági ismétlő iskola, de 
csakis úgy, ha ez az áldásos intézmény épp 
oly mértékben terjeszkednék ki a leánynöven-
dékekre, mint a fiukra. Mert aki a köznép, a 
kisgazda életsorát ismeri, s tudja, hogy a kis-
gazdaságot, háztájat teltté, a háznépet elégedetté 
tevő jövedelmi ágak termékei úgyszólván a 
gazdasszony kezén szűrődnek át, s nagyrészt 
az ő keze által kell, hogy megteremjenek s 
azután gondosan megtakarítva, gyümölcsözővé 
legyenek, az világosan látja és tudja azt is, 
hogy a végletekig képezhetjük mi a földmíves-
férfiakat, ha a földmíves-nőket élethivatásukra, 
munkakörükre ki nem neveljük, ki nem oktat-
juk, haszontalan félmunkát végezünk. Nincs az 
a fényes jövedelem, mely látszat nélkül el ne 
mállanék egy gyérgazdasszony kezében. Nincs 
az a jellemes, derék, becsületes családfő, aki 
képes volna ellensúlyozni a családban — bármint 
igyekeznék is — a helytelen, rossznevelésü, 
rosszéletü, könyelmü, hanyag asszony erkölcs-
mételyező hatását, de még a különösebb ki-
fogás alá nem is eső, csupán gyenge, képtelen, 
tudatlan, gondatlan asszony hatását is ! 

Ezt az áldásos intézményt: a gazdasági 
ismétlő iskolát kellene hát sürgősen teljes ^ l ó -
ságában kifejleszteni fiuk és leányok számára 
egyaránt, hogy az ország minden pontján 
adminisztráció tekintetében ugyan egyöntetű r 

de belső cél és tartalmi tekintetben a vidék 
speciális viszonyai szerint különböző tantervvel 
és munkaprogrammal működjék ; mert csakis 
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így lenne az gyakorlati haszonnal bíró intéz-
mény. 

Nem tekintve' azt, hogy közoktatási és föld-
mívelésügyi kormányunk eddig nem volt abban 
a szerencsés helyzetben, hogy a leány gazda-
sági ismétlő iskolák tanítónői kiképzésére tan-
folyamokat szervezhetett volna : a már itt-ott 
kezdetleges és bizonytalan mederben folyó női 
gazdasági ismétlő oktatás körül is olyan követ-
kezetlen ellentmondó eljárások vannak gyakor-
latban, melyek nem alkalmasak arra, hogy ezt 
az áldásos és nagyjelentésű intézményt nép-
szerűsítsék. És itt nem az önálló, hanem az 
elemi iskolákkal kapcsolatos gazdasági ismétlők-
ről beszélek. 

Azt lehet mondani : ahány iskola, annyiféle 
az eljárás a leánynövendékekkel szemben. De 
legtöbbnyire úgy is értelmezik, hogy tulajdon-
képpen a gazdasági oktatás csak a fiukat illeti, 
ami már idáig is nagy hiba és mulasztás. 
Tanítónők — úgyszólván — csak mint kézi-
munka-oktatók szerepelnek s itt is az hat 
bénítólag a tanítói lelkesedésre, hogy sok helyen, 
az erre vonatkozó megalkotott paragrafusok 
daczára, a tanítónő munkatanítói tiszteletdíját 
nem folyósítják. 

Számos kezdő intézménynél van az úgy, 
hogy kezdetben az oklevélnélküli hivatottak 
munkájára vagyunk szorulva, amíg odafejlőd-
hetik az ügy, hogy csakis oklevelesekkel 
állhassunk szóba. így volt ez nálunk a közélet 
föllendülése idejében minden téren és igen jól 
bevált átmeneti állapotnak. 

Mikor az alkotmányos élet hazánkban helyre-
állott, az állam és megye szívesen alkalmazta 
hivatalaiban minden pályán a hivatott, bár 
diplomanélküli egyéneket, diplomások hiányá-
ban, alkalmat és módot adva aztán arra, hogy 
gyakorlat után esetleg véglegesíttessenek vagy 
vizsgázhassanak. Nem egy jogi s más kitűnő-
ségünk ilyen kurzusokat nem, vagy alig végzett 
egyénekből került ki annak idejében. 

Nevelésügyünknek is számos ilyen jeles 
bajnoka volt kezdetben. 

Én úgy vélem, hogy a női gazdasági ismétlő 
iskolák leendő tanítónői alkalmazása tekinteté-
ben is igen jól beválnék ez a gyakorlat addig 
is, míg azon helyzetben lesz közoktatásügyi 

kormányunk, hogy rendes tanfolyamokon képez-
tesse ki ezen iskolák szaktanítónőit. 

Meg vagyok arról győződve, hogy különösen 
háztartással bíró tanítónőink között igen sok 
van olyan, ki ma vizsgáztató-bizottság elé 
állítva, jelesen le tudná tenni a gazdasági ismétlő 
iskola tanítónőképesítő-vizsgálatát minden elő-
zetes készülés nélkül, mert már a gyakorlat és 
tapasztalat tette képessé erre. 

Vagyunk igen sokan olyanok, kiknek ház-
tartási, kertészeti stb. gyakorlatunk mellett 
külön ipartanítónői oklevelünk is van. Ismerjük 
működési helyünk népének szociális bajait, 
szükségeit, életmódját stb. s képességeinket nem 
értékesíthetjük, holott igen is nagy szükség 
volna reá. 

Vájjon nem volna-e helyes, vidékenkint 
megállapított bizonyos számig, ilyen gazdasági 
ismétlő iskolai tanítónőképesítő-vizsgálat letéte-
lére felhívni a tanítónőket, egy Budapesten 
vagy Kolozsvárt, avagy mindkét helyen kineve-
zendő vizsgáztató bizottság előtt? A pályázók 
okmányokkal is igazolnák, hogy valóban 
háztartást vezető, gazdasszonykodást folytató 
tanítónők, amit a vizsgálat eredménye meg-
erősítene. 

Én azt hiszem, igen sok pályázó akadna és 
igen sok derék, arravaló tanerő létezéséről ö ' 
győződnék meg tanügyi felsőbb hatóságunk, 
s ezek közül önálló gazdasági ismétlő iskolák 
számára is válogathatna szaktanítónőket. 

Ezt az intézkedést már legközelebb meg 
kellene tenni, hogy aztán ezek a tanítónők 
állomáshelyükön a, gazdasági ismétlő iskolák 
női osztályait átvehessék. 

Ily módon a gazdasági ismétlők leány-
oktatása a legszebben megindulna, melyre 
később több eszközzel többet és jobbat is 
lehetne építeni. De kezdetnek ez — nézetem 
szerint — megfelelne, s egyúttal olcsón el 
lehetne érni, mert a tanképesítőre bocsátandók-
nak csupán útiköltségét s napidíjait fizetné 
meg az állam. 

Minden perc drága. Kár minden rajért, 
mely kellő tudás és nevelés nélkül szabadul 
fel az iskolázás alól! 

Gazdasszonykodási gyakorlóúl ott lenne a 
háztartással bíró tanítónő házatája ; előfordul 
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ott többnyire minden, ami egy szerény asszony-
nak munkakörébe tartozik : kenyérsütés, nagy-
mosás, szappanfőzés, vetemény ezés, baromfi-
tenyésztés, gyümölcs konzerválása, varrás, 
foltozás, egyszerű egészséges, tápláló főzés, 
rend, tisztaság. Csak annyit tegyen magáévá 
a nép gyermeke, amikre ott alkalma nyilik, 
liogy elsajátíthassa, s az is már megbecsül-
hetetlen értékű lesz. 

De van sok helyt uradalom, szép kertészet, 
tehenészet stb., hová a praktikus tanítónő 
elvezetheti a növendékeket. Az ismétlő iskola 
kei-tjéből egy darab, veteményesnek kihasítva, 
a leányok gyakorló-kertjéül volna adva. De 
falusi tanítónőnek rendesen kertje is van, 
melynek munkálatait ott bemutathatná a 
növendékeknek. 

Ha kevesebbet is, de az égetően szükségeséket 
jól, alaposan! Ez volna a vezérelv. 

(Muzsna.) E. Kemény fi Katinka. 

A gazd. isin. iskoLík áll. segélye. 
(P. J.) A gazdasági ismétlő iskolák 66.569— 

1902. sz. a. kiadott szervezete és tanterve 
32. §-a szerint a gazd. ism. iskola tanítóinak 
megfelelő tiszteletdíj jár. Ez a tiszteletdíj 
férfi tanerőknél 100 koronánál, a tanítónőknél 
pedig 80 koronánál kevesebb nem lehet. A 
tiszteletdíj nagyságát a községi elöljáróság és 
iskolaszék közösen állapítja meg. 

Az említett rendelet értelmében, lia az 
ismétlő tankötelesek száma a 20-at eléri, a 
község köteles a gazdasági irányú ism. iskolát 
szervezni. A gyakorlati területről, annak föl-
szereléséről mindég minden körülmények között 
a község köteles gondoskodni. A gyakorlati terü-
let kisközségekben hatszáz Q-ölnél, városokban 
és nagyközségekben (13. §.) egy katasztrális hold-
nál kevesebb nem lehet. Az ekkora területen azon-
ban kizárólag kertészet űzendő, míg ha a mező-
gazdasági növények termelésére is kiakar az 
iskola terjeszkedni, legkevesebb két kat. hold-
nak kell a gyakorlati telepnek lennie. 

A gazd. ism. isk. gyakorlati telepéül a köz-
ségi faiskolák igénybe vehetők, (14. §.) de itt 
a konyhakertészet csak a pihenés alatt álló 
területen űzhető. 

Azt, hogy milyen irányú gazdálkodást foly-
tasson a gazd. ism. iskola, az iskolaszék véle-
ménye után (3. §.) mindig a képviselőtestület 
állapítja meg. Az üzemterv és tanterv mindig 
ezen határozat alapján készítendő el. 

Ha a szervezési eljárás ilyenformán meg-
történt, akkor a font mondottaknak meg-
felelően a tiszteletdíj kifizetéséről is intézkedni 
kell. Felekezeti jellegű iskolánál ez minden 
körülmények közt a községre vagy iskola-
fenntartóra hárul. 

A községi jellegű gazd. ism. iskola részére 
csakis a gazd. ism. iskolai tanító, esetleg a 
kézimunkatanítónő (22. §.) tisztéletdíjának 
kiegészítésére engedélyezhető államsegély. Tehát 
munkálatokra, fölszerelésekre, szóval dologi 
kiadásokra államsegély — mivel ilyen címen 
a költségvetésben nincs fölvéve födözet — 
nem engedélyezhető. 

Az államsegélyért benyújtott kérések mindig 
bélyegmentesek és a kir. tanfelügyelőségek 
útján terjesztendők föl a vallás- és közokt. 
miniszter úrhoz. 

A kérvényhez mindig csatolni kell (23. §.) : 
1. az elemi iskola, 2. a gazdasági iskola, 3. a 
községi költségvetéseket, 4. a községi pótadó 
és vagyonkimutatást, 5. az iskola szervezésére 
vonatkozó képviselőtestületi határozatot, 6. a 
tanító gazd. ism. isk. alkalmazására vonatkozó 
jegyzőkönyvet, 7. az összes tankötelesek név-
jegyzékét, megjelölve a följárók létszámát, 
8. a gazd. ism. isk. órarendjét, 9. részletes 
tantervét, 10. a gyak. terület részletes üzem-
tervét, a termelés alatt lévő fajok és a terület 
nagysága négyszögölekben való feltüntetésével. 

Az órarenden táblázatos kimutatás készítendő 
az egyes tárgyak heti óraszámával. Ugyancsak 
különös figyelemmel kell lenni arra, hogy 
vasárnapra a hittanon kívül más tárgy taní-
tása ne tétessék. 

Az államsegély engedélyezéséért a kérvények 
minden év május hó végéig (24. §.) terjesz-
tendők föl, mert ha ezen időig a rendelkezésre 
álló födözet kimerül, akkor még indokolt eset-
ben sem engedélyezhető a tiszteletdíj. Ugyan-
csak visszamenőleg sem engedélyezhető az 
államsegély, miért is mindig ugyanazon tanév 
folyamán kell a fönt említett határidőig a 
folyamodványokat beadni. 

Külön említem meg, hogy a fölsorolt ok-
mányokon kívül mindig fölterjesztendő a tanító 
tanfolyamról szóló bizonyítványa eredetiben 
vagy hiteles másolatbán. A másolatot, ahol 
igazgatótanító van, az igazgató szám alatt hitele-
sítheti, ahol pedig ilyen nincs, ott mindig az 
elöljárósággal kell hitelesíttetni. Jövőre pedig 
az illetékes tanfolyam igazgatósága fog hiva-
talból díjmentes másolatokat kiállítani. 

A gondnoksági hitelesítések soha sem fogad-
tatnak el, s így ezzel, is csak hátráltatik az 
államsegély kiutalása. Azon tanítók, kik tan-
folyamot nem végeztek, de a községi e lől -

10* 
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járósággal igazoltatják, hogy elég gyakorlati 
jártassággal birnak a kertészeti ismeretekben, 
két évre szóló ideiglenes tanítási jogosítványt 
(30. §.) kapnak tanfelügyelőjüktől, ami szintén 
csatolandó a folyamodványhoz. 

Azonban nemcsak a tanítók, hanem a kézi-
munkatanítónők is kötelesek jogosítványt (32.§.) 
szerezni, ha nőipariskolát nem végeztek. A tan-
folyam elvégzése a jogosítványt fölöslegessé 
teszi és a tanítót véglegesíti. A tiszteletdíj a 
nyugdíjba beszámítható illetmény s ezért a díj-
levélbe fölveendő. A tiszteletdíjon kívül a gya-
korlati telep kezelőjét a kert tiszta jövedelmé-
nek a 20%-a is megilleti.*) 

A gazdasági növények védelme. 
Azon lázas tevékenységből, mely gyakorlati 

mezőgazdaságunk minden ágát jellemzi, két 
figyelemre méltó jelenség válik ki különösen : 
egyrészt a termelési ágak minél előnyösebb 
megválasztása s a szakszerű mívelési módok-
nak ezekhez való céltudatos alkalmazása ; 
másrészt pedig mindazon tudományos ered-
ményeknek a termelés szolgálatába való állí-
tása, melyek annak hozamképességét, bár 
csekély mértékben is, emelhetik. Míg azelőtt 
a mezőgazdaság tisztán gyakorlati alapon 
állott s avval a legutolsó földmíves is sikerrel 
foglalkozhatott, addig ez ma már tudomány, 
mely súlyos következményekkel járó boszút 
áll a kontárokon. 

Az „apák módszere" ma már lejárta magát, 
a konzervatizmusz megtisztult fölfogásoknak ad 
helyet; a régieket jellemző fanatizmus, mely 
mindennek jó vagy rossz kimenetelét csak az 
Ur Istenre bízta, az ezer veszély tengerében 
hatványozott munkásságra birta a leghivőbb 
lelket is s bizony nem segített azon az Isten 
sem, ki nem segített maga-magán. — Az 
átalakulás késői kezdetét akkor vette, midőn 
az állati és növényi ellenségek érezhetően 
tönkretették a műveltebb gazdák legvérmesebb 
reményeit is s már-már a teljes pusztulás 
fenyegette egyes gazdasági ágainkat. A neve-
zett ellenségek legtöbb esetben készületlenül 
találtak bennünket, s ha voltak is közöttünk 
olyanok, kik a még el nem késett védelmi 
harc szakavatott vezetőivé válhattak volna, 
megtört fáradságunk saját táborunk közönyén 
s babonás hitén, mely tulajdonságok általá-
nossága nemzetgazdasági érdekeinket nem egy 
esetben szintén érintette. 

*) Ez a közlemény nem vonatkozik az önálló szak-
tanítás gazd. ism. iskolákra,, hanem az általános gazd. 
ism. iskolai tanítók többrendbeli tudakozódására szol-
gál felvilágosításul. 

A XX. század hajnalhasadása azonban for-
dulópontot jelent e téren is. A károk nagy-
sága nem egy polgártársunkat koldusbotra 
juttatta — de a romokon új élet kelt, mely-
nek hatása alatt minden törekvésünk a meg-
ifjodás, megerősbödés és meg nem törhető 
ellentállóképesség zománcát nyerte. Igaz, hogy 
önfeláldozó munkásságunk még ma is meg-
törik a természet számos kikutatlan s törek-
véseinkből csak gúnyt üző törvényein; de 
bármennyire gyűlöljék is ezen elemek az ember 
alkotásait, a természet ura, fölfegyverkezve a 
tudomány fegyverével, meg nem adhatja magát, 
mert a gondviselés is őt a teljes győzelemre 
predesztinálta. 

A tudomány hadüzenete síkra szólította 
mindazokat, kiknek gazdasági érdekeink meg-
óvása szívükön fekszik s kijelölte a munka-
kört mindazoknak, kik e harcban saját érde-
kükben, valamint embertársaik s hazánk 
érdekében résztvemú kívánnak. 

így született meg a növényvédelem ma-
gasztos gondolata, mely a teremtő által az 
ember föntartására adott növényeknek a 
pusztító elemektől és lényektől közös erővel 
való megvédelmezését tűzte ki céljául. A 
növények védelme keresztény kötelességünk is, 
a létért való küzdelemben urak lettünk ugyan, 
de nem lehetünk zsarnokok-; ha azonban tisztán 
a gazdasági növények védelméről beszélünk, 
egyéni és társadalmi, reális érdekeink is lebeg-
nek szemünk előtt, melyeknek megóvásáról, 
ha jobb jövőt várunk, nem feledkezhetünk 
meg. 

A magyar tanítóság szintén hivatva van 
arra, hogy a növényvédelem terén hathatós 
munkásságot fejtsen ki. Földmívelő népünk 
ma a racionális gazdálkodással s így a beteg-
ségek ellen való védekezési módokkal még 
nincsen teljesen tisztában, annyival is inkább, 
mert az utóbbi kérdéseket felölelő tudomány 
még nálunk csecsemőkorát éli; a tanító 
kötelessége tehát a nép szakszerű fölvilágosí-
tása, annyival is inkább, mert ezáltal saját, 
jól fölfogott érdekét is szolgálja. 

Hogy mily fontos a növényvédelemnek 
s az egyes védekezési módoknak a nép vé-
rébe való átültetése — arról könnyen meg-
győződhetünk, ha azon roppant károkról szer-
zünk tudomást, melyeket egyes ily betegségek 
okoztak. 

A fillokszéra kártételei ismeretesek, néhány 
év alatt e kis rovar egész Franciaország 
szőlőmívelését tette tönkre s hazánkba kerülve 
nem egy embert juttatott koldusbotra, ezáltal 
számos embert édes hazája elhagyására kész-
tetett. A peronospóra 1891-ban hazánk szőlő-
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mívelését 3 millió hektoliterrel leszállította 
s amit a fillokszéra még itt-ott meghagyott, 
nagyrészben a pusztító gombáknak esett 
áldozatul. 

Lássunk egy példát a gabonatermelés 
köréből. 

A mindnyájunk által ismert rozsdabetegség 
1891-ben csupán Németországban 418 millió 
márka kárt okozott, míg ezen kár Austráliában 
még ma is évenkint 2 millió font sterlinget 
(circa 48 millió korona), az Egyesült Államokban 
67 millió dollárt (circa 268 millió koronát) 
tesz ki. 

A Monilia betegség óriási kárt okoz gyü-
mölcsöseinkben, sokszor a termés fáradságunk 
s költségeink értékét sem fedezi. 

S hány száz ily betegség létezik, mely 
mind megdézsmálja azt a keveset is, mit Isten 
kegyelméből a földből kihozhatunk s némely 
embernek annyit sem hagy, hogy a termés 
értékéből honpolgári kötelességeit teljesíthesse. 

S mégis, ma azt mondhatjuk, hogy ezen 
betegségek elvesztették rémséges voltukat, s 
ha nem is törhettük meg hatalmukat teljesen, 
erejüket mégis érezhetően gyöngíthetjük. A 
rekonstrukció munkája szépen halad tovább, 
egyesek a sors csapásait már teljesen kihever-
ték ; Franciaországban már túlprodukcióról is 
panaszkodnak. A peronoszpora hatalmát mái-
teljesen megtörhetnők, lia sok ember közönye 
nem hiúsítaná meg saját fáradozásunkat is. 
A rozsdakérdés tanulmányozása a világ összes 
növénvkórtani állomásainak egyik legfontosabb 
föladatát képezi, e téren hazánk is már szép 
eredményekre hivatkozhatik. (Lásd a magyar 
k. áll. növény élet- és kórtani állomás kiadvá-
nyait.) A Monilia betegség kártételeit is gyön-
gíthetjük, ha idejekorán a beteg részek meg-
semmisítéséről gondoskodunk, (ily irányú dolgo-
zatom megjelent a „Gyümölcskertész" 1902. évi 
8. számában.) így vagyunk részben a többi 
betegségekkel is. 

Micsoda teendőink vannak már most nekünk 
tanítóknak, hogy ily irányú kötelességeinknek 
megfeleljünk ? Először törekedjünk arra, hogy 
magával a szakmával minél alaposabban meg-
ismerkedhessünk, a mit némi szorgalom mellett, 
akár szakmunkák, akár folyóiratok olvasása 
útján elérhetünk. A növénykórtan tudományos 
művelése, igaz, nagy pénzáldozatokat igényel, 
de nem is tiszta szaktudományról van itt szó, 
hanem a tudományos alapon álló védekezési 
munkálatoknak elméleti és gyakorlati elsajátí-
tásáról, ami csekélyebb áldozatok árán is 
lehetséges. („A magyar gazdasági növényeken 
előforduló gombabetegségeknek természetes 
preparatumokban való kiadása" cimű válla-
latom I. sorozata már megjelent. A jövő évtől 

kezdve a tanító uraknak egyes, szükségelt 
preparatumokat szívesen bocsátok rendelkezé-
sükre, ha eziránt levelezőlapon hozzám for-
dulnak.) A tanulmányozott betegségeket a 
hely szinén meg is vizsgálhatjuk, amire egy 
kézi nagyító (loupe) is elégségesnek bizonyul; 
a górcső természetesen már kiváló szolgálatokat 
tesz, tudományos vizsgálatoknál ezt nem is 
nélkülözhetjük. A betegségek meghatározását 
a m. k. áll. rovartani állomás, növénvkórtani 
állomás és szőlőszeti kísérleti állomás díjtalanul 
végzi, a gombabetegségek meghatározására 
ugyanígy magam is vállalkozom. 

A betegségek vizsgálatával együtt jár ezek-
nek megfigyelése is, miáltal a tudományt is 
sokszor igen értékes adatok birtokába juttat-
hatjuk. Ezen célt szolgálja az országos szőlö-
fenologiai hálózat is, melynek fölállítását, s a 
magyar tanítóságnak benne való részvételét a 
mult esztendőben indítványoztam. (Borászati 
Lapok 1901. évi 10. szám. Pósch K. : Fontos 
teendők a szőlővédelem terén.) Ezen hálózat-
ban ma már több tanító résztvesz. 

Legfőbb célunk legyen azonban a gazda-
közönség oktató folvilágosítása, a védekezési 
eljárásoknak gyakorlati ismertetése s betanítása, 
a mit már az ismétlő iskolában kezdhetünk, 
szóval a népnek ily irányban való kiképzése, 
miáltal hazánk nemzetgazdasági érdekeinek 
megóvása s így nemzeti tőkénk gyarapítása 
körül is elévülhetetlen érdemeket szerezhetünk 
magunknak. 

Azon helyzetben vagyok, hogy a rendel-
kezésemre álló gyűjtemények, szakirodalom s 
összeköttetéseim alapján, a növénykórtan újabb 
vívmányairól mindig tudomást szerezhetek s a 
tengerentúli, e téren sokkal előbbre való véde-
kezési munkálatok ismertetései is folyton beér-
keznek, kedves kötelességemnek fogom tehát 
tartani, lapunk olvasóit időről-időre egyes fon-
tosabb betegségekkel s az ellenük való véde-
kezési módokkal, vagy egyéb aktuális növény-
kórtani kérdésekkel — szűk keretben — 
megismertetni. Ha közös törekvéseink még ma 
nem is találnak kellő elismerésre, s jutalommal 
csak a messze, tán el sem érhető jövő kecseg-
tet, ne csüggedjünk, a legrosszabb esetben a 
munka magamagában is megtalálja jutalmát. 

(Grinád.) Pósch Károly. 

A fagy okozta károkról. 
Minden gazda tudja, hogy többek között az 

időjárás kedvező, avagy kedvezőtlen voltától is 
függ a gazdasági növények sikerülése. A gazda 
minden igyekezete hajótörést szenved, ha az 
időjárási viszonyok abnormálisok ; a fagy, 
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a tartós szárazság és esőzés oly tényezők, 
melyekkel előre nem számíthat, de meg azok 
ellen nincs is módjában védekeznie. A mit 
egy kertész a maga kis területén megtehet, 
t. i. hogy a növényeket a fagy és szárazság 
ellen megvédelmezheti; azt nem teheti meg a 
kisgazda és földbirtokos. De azért ez utóbbinak 
nincs miért kétségbe esnie, mert az időjárás 
mégse károsítja egyforma mértékben minden 
gazda termését, a miből viszont következik, 
hogy mégis tehet valamit a gazda a hátrányos 
időjárás ellen. 

A legtöbb időjárási viszonynyal szemben 
úgy van a gazda, hogy azok csak akkor 
gyakorolnak kedvezőtlen befolyást a növényzet 
fejlődésére, vagy akasztják meg annak fejlő-
dését, ha az abnormális időjárás hosszan tart. 
A rövidebb ideig tartó szárazság, vagy esőzés, 
a kisebb mértékű fagy alig okoz valami válto-
zást a növény életében, ha a gazda is meg-
teszi azon intézkedéseket, a melyeket a tudo-
mány és a tapasztalat is sikerre vezetőnek 
talált. 

A növényekre káros lehet: a hideg, nagy 
meleg, hosszantartó szárazság avagy esőzés : 
miután pedig őszi vetéseink első sorban a hideg-
től szenvedhetnek, czélszerünek találom a fagy 
hatásának fejtegetésébe bocsátkozni. 

A fagy okozta károk abban nyilvánulnak, 
hogy vetéseink kifagyhatnak, elfagyhatnak és 
felfagyhatnak. A kifagyás és elfagyás közt 
tulajdonképen különbség nincs, mert ha őszi 
vetéseink a hideg folytán elpusztulnak a nélkül, 
hogy felfagyás fordult volna elő, a gazdák azt 
mondják : kifagyott. Ellenben, ha vetéseinket 
a korán bekövetkező hidegek, avagy a késői 
fagyok tették tönkre, úgy erre azt mondják: 
elfagyott. 

Gazdasági növényeink 20—25° hideget is 
kibírnak, ha a hideg nem gyorsan és várat-
lanul toppan be ; sőt oly hidegek is lehetnek, 
hogy a vetésekben levő nedvesség és víz, jég, 
jegeczekké fagy és mégse árt a növény élet-
képességének, mert nem az egyenletes hideg 
öli meg azokat ; hanem az ismétlődő megfa-
gyás és felengedés.1) 

Gazdasági növényeink a hideget nem bírják 
ki egyformán. A hideg nem egyforma mérték-
ben tesz kárt, mert ez attól is függ, hogy az 
a fejlődés mely szakában éri növényeinket? 
Azok, melyek kellően megbokrosodva és erő-
södve indulnak a télnek, kevesebbet szenvednek 
a hidegtől s viszont hamarább ki is heverik 
a bajt, mint azon növényeink, melyeket 
kellően ki nem fejlődve talált a tél. 

A növények azon szervei érzik meg leg-
elébb a hideget és fagynak meg, melyekben 

több a víztartalom ; így a növények zsengébb 
részei esnek legelébb áldozatul a fagynak. 

Kevesebbet szenvednek növényeink a hideg-
től és jobban ki is telelnek akkor, ha hó-
takaró alatt vannak, mert a hó, vagyis inkább 
a közte levő levegő rossz hővezető létére 
nem engedi annyira a hőmérséklet alászállását. 
A hó ezen jótékony hatását észlelni lehet 
különösen azon növényeinknél, melyek nem 
voltak kellőleg kifejlődve a hideg beálltakor 
és tapasztalhatjuk tavaszszal a bekövetkező 
olvadásnál, mikor nappal felenged, éjjel pedig 
fagy s így e kritikus időszakban hóval borí-
tott vetéseink a hőmérséklet változást nem 
érzik meg olyannyira. A nappali felengedést 
és éjjeli fagyást sínyli meg leghamarább a 
vetés, ez okból is pusztulnak el hazánkban ez 
időtájt legtöbb vetéseink. Számtalan eset van 
arra, hogy a minden baj nélkül áttelelt vetés 
elpusztult, ha tavaszszal több napon át olvadt, 
éjjel pedig fagyott. Különösen tapasztalható ez 
a gyengébb fagyállóságú növényeknél, minő az 
őszi borsó és őszi bükköny. 

A hótakaró azonban veszélyt is rejthet 
magában, mikor is nem fagyott talajt lep el, 
mely alatt a növény életműködése aránylag 
élénk. Sokat szenvednek a hótól bujább fejlő-
désü vetéseink, — melyek, ha nem jut hozzájuk 
a légzéshez szolgáló levegő könnyen — meg is 
fúlnak. Veszélyt rejthet már azért is a hó-
takaró, mert a beálló melegebb időjárás alkal-
mával annak felső rétege megolvad, éjjel pedig 
jégréteggé változik át, mely meggátolja, hogy 
a légköri levegő és annak éltető eleme az 
oxigén (éleny) hozzáférhessen a növényhez, mely 
esetben az el fog pusztulni. Leghamarább 
megy tönkre ilyen esetekben a repcze, feltéve 
ha a gazda elmulasztja megtenni azt, hogy 
a növényzethez valami úton-módon levegőt 
juttasson. Ha ellenben a jégkérget megtörjük, 
a veszedelmet is elhárítjuk. Ezt helyenként 
lovakkal és csikókkal végzik oly módon, hogy 
azok lábait rongygyal bekötik és úgy hajtják 
a jégkérges táblára.2) 

A téli hidegnél sokkal nagyobb, kárt okoz-
hatnak a korai és késői fagyok, különösen ez 
utóbbiak veszedelmesek, mert a növényzetet a 
fejlődés oly stádiumában érik, melyben az azt leg-
hamarább megérzi. Ismeretes dolog, hogy míg 
a búza, rozs, árpa 16—-20° hideget is elbír, 
addig a dinnye, uborka, paszuly stb, már a 
fagypont körüli hidegeknél megy tönkre.3) A 
fagy — ha mindjárt egy fajta gabonafélével is 
van a határ bevetve — még sem tesz minden-
hol egyforma kárt, mert oly talajok, melyek a 
nappal kapott meleget éjjel fokozottabb mér-
tékben kisugározzák és kibocsátják, hamar le-
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hűinek és így a rajta levő növényzet hamarább 
el is fagyhat. Másrészt a déli lejtökön fekvő 
földeken — melyek a nap hatásának nagyobb 
mértékben vannak kitéve, tehát nappal mele-
gebbek is — inkább ki van téve a növényzet 
az elfagyásnak, mint az éjszaki oldalon fekvő 
vetések. A korai és késői fagyok ellen nem 
védelmezheti magát a gazda, mert a kertészet-
ben használatba vett eljárások itt nem alkal-
mazhatók. 

Legnagyobb kárt okoznak a május hónapban 
előforduló késői fagyok, mert akkor nemcsak 
a hideg iránt kevésbbé érzékeny növények, 
hanem már a hideget ki nem bíró növények is 
kikeltek. 

A vetések fölfagyása a hidegnek egyik követ-
kezménye avval a különbséggel, hogy itt nem 
közvetlenül válik károssá, hanem csak közvetve, 
a mennyiben a talajban oly változások létesül-
nek, melyeknek eredménye a vetés felfagyása. 
Ha szemügyre vesszük vetéseinket, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy csak oly talajokon történik a 
fölfagyás, melyeknek felső rétege vízzel telítve 
van. A beálló hideg és fagy a talajban levő 
vízmennyiséget jéggé változtatja, mely mint 
tudvalevő dolog nagyobb tért foglal el s mi-
után lefelé nem terjeszkedlietik, csak egy módja 
van a terjeszkedésnek s ez : a fölemelkedés. De 
a megfagyott föld magával emeli a növényzetet 
is s míg a föld a bekövetkező fölengedéskor 
eredeti teriméjére sűlyed vissza, addig a növény-
zet ezt a mozgást nem bírván követni, kiemel-
kedik a földből. Ha ilyenkor beköszöntenek a 
szárazságot hozó tavaszi szellők, űgy a növény 
menthetetlenül el van veszve, ha csak ennek 
meggátlására nem teszünk intézkedéseket, melyek 
abból állanak, hogy mihelyest a talaj állapota 
megengedi, minden veszély és utólagos kalami-
tások bekövetkezése nélkül, nehéz hengerrel 
megjáratjuk a vetéseket, hogy ezáltal vissza-
szorítsuk a növényeket a talajba, hol ha csak 
egy kis nedvesség van a földben, könnyen ki 
is heverik a bajt. 

A fölfagyás beállta függ a talaj szerkezeté-
től, struktúrájától. Minél nagyobb a talaj tériméi-
változása a fölengedés és fagyás között, annál 
gyakoribb a fölfagyás. Egyáltalában azon tala-
joknál fordul elő a gyakori fölfagyás, melyek 
— mint említettem volt — felső rétegükben 
sok vizet tartalmaznak. Innen van az, hogy leg-
gyakrabban az erősen kötött talajok vetései 
fagynak föl, legritkábban pedig a vályog- és 
homoktalajbeli vetések. Határoz itt a talaj fek-
vése is, mert déli lejtővel bíró talajoknál a 
hőmérséki változások és ingadozások nagyob-
bak, tehát a fölfagyásnak is inkább ki van-
nak téve. 

A fölfagyás ellen van módunkban véde-
kezni s ha azt idejekorán végezzük, úgy veté-
seinket e veszélytől megmenthetjük. Mint már 
említettem volt védekezhetünk hengerezés által, 
még pedig azonnal, mihelyest azt a talaj 
állapota megengedi. Oly talajokat, melyek sok 
nedvességet tartalmaznak, azáltal óvhatunk meg 
a gyakran bekövetkezendő fölfagyástól, ha a 
feles vízmennyiséget levezető árkok, alagcsöve-
zés segítségével, avagy más úton-módon el-
vezetjük. 

A tapasztalat azt is bizonyítja, hogy azon 
vetéseink szenvednek sokat a fölfagyástól, melyek 
mélyen lettek vetve, habár itt a pusztulást nem 
annyira a tulajdonképeni fölfagyás, mint inkább 
az okozza, hogy a mélyen vetett növény gyö-
kere a fölfagyás alkalmával elszakadozik, miért 
is lehetőleg gabonanemüinket sekélyen vessük, 
mely esetben a gyökérszakadás a minimumra 
redukálódik.4) 

A természet maga is siet a gazda védelmére, 
mikor vetéseit hóval borítja be, mely takaró 
alatt a fölfagyás sem igen fordúl elő. 

Kisgazdáink még a kipállásról is lesznek 
említést. Leggyakoribb a kípállás akkor, mikor 
a hótakaró a meleg és esős idő következtében 
olvadni kezd s kásássá teszi a földet. Ha ilyen-
kor hirtelen fagy áll be, a megfagyott jégkéreg 
elzárja a levegőt a növénytől s ez megfullad. 
Ha tehát jégkéreg képződik, töressük azt meg 
a már ismertetett módon. 

Fent ismertetett védekezési módokból ki-
tetszik az, hogy sokat tehet a gazda vetéseinek 
megóvására de csak akkor, ha azokat a teen-
dőket idejekorán és a maga helyén ós idejében 
végzi és alkalmazza. Ne csüggedjen a gazda, 
ha egy-egy esztendőben az időjárási viszonyok 
nagyon kedvezőtlenek, hisz azok káros hatá-
sának csökkentésére többé - kevésbbé befoly-
hat, ha az elméleti ismeretek és a gyakor-
lati tapasztalatok által fölállított irányelveket 
betartja. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 
* 

Észrevételek. 1) Megöli az által, hogy a sejt-
nedv, a mely kristályossá fagyott a növény 
minden sejtjében, a hirtelenül beálló melegebb 
idő behatása alatt gyorsan olvad föl; akkor 
pedig fölbomhk, kivált, ha ezen processzus 
esetleg még ismétlődik is. 

A fagy hirtelen beállta pedig azért káros, 
mert a sejtnedvből ^Í/OÍ-SCWképződnekakristályok 
és átlyukasztják a sejtfalakat. Ha a fagyás 
lassan áll be, több, de kicsiny kristály kép-
ződik a sejtnedvből, az pedig nem veszélyes, 
kivált akkor nem, ha az időjárás is lassan, 
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fokozatosan megy át a nagy hidegből a 
melegbe. 

A sejtnedv megfagyásának tulajdonítható, 
hogy nagy hidegben például, ha a repceföldön 
járunk, a repce levelei, mint akár az üveg, 
úgy töredeznek le ; szinte lepattognak, ha 
hozzájuk ér az ember. Ezt a jelenséget a 
gyakorlati gazda jól ismeri, de tényleges elő-
idéző okával nem igen van tisztában. 

-) A jégkéreg megtörését legjobb a juhokkal 
végeztetni, s csak ha juhaink nincsenek, akkor 
hajtunk arra lovakat vagy csikókat, mert ezek 
a bekötött lábak dacára is, könnyen megsértik 
magukat, esetleg föl is buknak, elesnek, s ha 
bajuk történik, a kár jelentékeny. 

3) Minthogy itt szántóföldi növényekről van 
szó, mint olyanokat, a melyek a késői fagy 
iránt érzékenyek, a zab egy némely fajtáját, a 
kendert, tengerit és lent tartottam volna helyén-
valónak itt fölemlíteni. 

4) Egyáltalában nem osztozom t. cikkíró úr 
azon nézetében, hogy a fölfagyás veszélyének el-
kerülése végett sekélyen vessük a magot. Ezt 
általánosan követendő irányelvként fölállítani 
nem szabad és csak azon módosítással volna 
elfogadható, hogy „oly talajon, a mely túl 
kötött, túl nedves, a vizet rosszul áteresztő altalaj 
fölött terül el és a mélyen a fölfagyás már 
észleltetett, tanácsos lesz a rendesnél sekélyeiben 
vetni. " A sekélyebb vetést tanácsolni igen kényes 
dolog, miért is én — részemről — csak a 
legvégső esetben ajánlanám. Indokaim erre 
vonatkozólag: 1. A sekélyen vetett gabona 
könnyen kifagy. 2. Ha a talaj felső rétege az 
átfasyás után fölemelkedett és mi azt henge-
rezéssel ismét leszorítottuk, lenyomtuk és meg-
törtük, a növény gyökereinek nagy részével a 
talaj fölött marad, abból mintegy kiemelkedetten 
áll és könnyen elpusztul a tavaszi szárító szelek 
behatása alatt. 

Ezt bátran állítom, daczára annak, hogy az 
„Illustrirte Landw. Zeitung", valamint a 
„Frick's Rundschau" czímű német szaklapok 
mult évi számaiban jó magam is olvastam a 
fagy káros hatásáról egy-egy oly czikket, a 
melyben az író ugyancsak a sekélyebb vetés 
alkalmazását ajánlja. Ez eljárás jó lehet Német-
országban, a hol enyhébb a tél, a hol az 
átmenet a télből a tavaszba lassúbb, s a hol 
a tavasz hosszabb ideig tart, mint nálunk ; — 
de nem alkalmazható a mi klimatikus és talaj 
viszonyainkra, a melyek rendesek extrémek 
szoktak lenni, s bizony ritkák azon évek, a 
midőn a tél kemény fagyából fokozatosan 
térnek át a langyos, kellemes tavaszi melegbe. 

Rovatvezető. 

A trágya kezeléséről. 
(Gazdasági irányú előadás az ifjúsági egyesületben.) 

Kedves gyermekeim ! Sokszor hallottátok már 
szüleitek és m á i felnőtt emberek beszélgetését. 
Hallottátok, mint panaszkodnak egymásnak 
arról, hogy napjainkban milyen terhes, milyen 
nehéz a földmívelő ember élete. Ez igaz is, 
mert a föld a folytonos mívelés által kime-
rült, nem fizet úgy, mint régen, mert az örök-
ség, az osztoszkodás folytán a kisgazdák földjei 
mindinkább elapróztattak. Az előrelátó gazda 
azonban nem sopánkodik, hanem azon töri a 
fejét, hogy mi módon lehetne kis földjéből 
annyi jövedelmet kihozni, hogy a folyton 
szaporúló kiadásait könnyen fedezhesse. 

Ezt pedig csak úgy érheti el, ha földjét 
okszerűen míveli s olyan állatokat nevel, a 
melyekért szívesen fizeti meg a vevő a kí-
vánt árt. 

Arra, hogy földünk sokszorosan fizesse vissza 
a belévetett magot, nem elégséges azt csupán 
jól megmunkálni, szántani, boronálni, hanem 
szükséges az is, hogy a földet megjavítsuk, 
tápláljuk is. A növényeknek u. i. fejlődésük 
alatt bizonyos táplálóanyagokra van szük-
ségük. Ezen táplálóanyagokat legnagyobbrészt 
a gyökerek szívják fél a földből. Azonban a 
föld sem kiapadhatatlan éléskamra. Kiürül az 
is, ha nem gondoskodunk arról, hogy a mit a 
növények elvesznek, mi azokat neki vissza-
adjuk. Visszaadásról, illetve pótlásról kell 
gondoskodni, mert minden termés által bizonyos 
növénytápláló anyagokat vonunk el a földből, 
s ha mi ezek visszapótlásáról nem gondoskod-
nánk, akkor földünk gazos, silány, vagy éppen 
semmi termést sem adna. A táplálóanyagok 
visszaadása, a mint tudjuk, a trágyázás által 
történik. 

Nem csupán azért hasznos a trágyázás, 
hogy általa a talaj termőerejét növeljük, ha-
nem azért is, hogy vele a talaj összetételét, 
szerkezetét javítsuk. Ha pl. nagyon kötött, 
tömött a talaj s az ilyenbe sok szalmás 
trágyát adunk, akkor az idővel lazább lesz. 

A gazda ember nem csupán arra törekedik, 
hogy földje sok trágyában részesüljön, hanem 
arra is,, hogy a földjére vitt trágya jó is 
legyen. A trágya jósága pedig a gazdán fordul 
meg. Akármennyi táplálóanyagot tartalmaz is 
a trágya, ha nem bánik vele okosan a gazda, 
vagyis nem kezeli jól, akkor keveset érő lesz 
az, mert a rossz kezelés mellett azok a tápláló-
anyagok, melyek a trágya érése alkalmával 
légalakuakká, illetve illékonynyá válnak, el-
szállanak ; más értékes anyagokat pedig az 
eső és a hólé kimos s így a talaj, jóllehet 
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mennyiségére nézve sok, de értékét tekintve 
keveset érő trágyát kap. Ha ellenben oksze-
rűen kezeljük a trágyát, akkor még az olyan 
trágyát is, mely kevés táplálóanyagot tartal-
maz, értékessé tehetünk az által, hogy e kevés 
tápanyagot benne megőrizzük. 

Legjobb lenne az, ha a trágyát az istállóból 
azonnal kivihetnők a szántóföldre s ott sekélyen 
alászántanók. Azonban ez nem vihető keresztül, 
azért arra kell törekednünk, hogy oly helyen 
s oly módon bánjunk vele, hogy a tápanyagok 
a trágyából el ne illanhassanak. 

Az istállóban összegyűlt trágyát naponkint 
ki kell virmi s összegyűjteni egy alkalmas 
helyen. Ezt a helyet trágyatelepnek nevezik. 
Igen sok kisgazda a trágya telepre semmi 
gondot sem fordít, pedig ez nagy hiba, mert 
a trágya a telepen bomlik föl s itt szállanak 
el a legtöbb értékű táplálóanyagok is. Igen 
fontos dolog tehát az, hogy megismerkedjetek 
a jó trágyatelep készítési módjával, hogy ha 
majd ti, kedves gyermekeim, magatok gazdái 
lesztek, jó telepet tudjatok készíteni. 

Figyeljetek ide ! Elmondom, hogyan kell 
elkészíteni a telepet. A gazda az istállótól 
nem messze egy, lehetőleg magasabb fekvésű 
helyet választ ki. Legyen gondja a gazdának 
arra is, hogy ha ez kivihető fákkal ültesse be 
a trágyatelepnek legalább is északi oldalát, 
hogy a szél ki ne szárítsa. (A kiültetendő fák 
közül nagyon ajánlható a fehér nyárfa.) 

Midőn már a helyet kinéztük, hozzáfog-
hatunk a munkához. Kimérjük először is a 
telep nagyságát s állataink számához mérten 
minden állatra 4 mJ-nyi területet veszünk. 
Ha pl. 4 állatunk van, akkor olyan területet 
mérünk ki, a melynek hossza is, meg a szé-
lessége is 4 méter. 

Most hozzá fogunk a telep ásásához. Kiás-
suk Va—1 m. mélyre. Fenekét úgy készítsük 
el, hogy egy oldalra lejtsen. A feneket azért 
kell lejtősre készíteni, hogy a trágyáié könnyen 
lefolyhasson a lejtő végén elhelyezett hordóba, 
vagy más néven a trágyáié kútba. 

Mint már előbb említettem a trágya már 
akkor is tartalmaz vizben oldható anyagokat, 
midőn a telepre kerül, ezen anyagok pedig a 
bomlás alkalmával mindinkább szaporodnak. 
Hogy pedig a trágyának ezen értékes részei 
el ne szivárogjanak, azért ügyelni keh arra, 
hogy a telep feneke teljesen vízhatlan legyen, 
vagyis olyan minőségű, hogy a nedvességet 
ne bocsássa keresztül. Legjobb lenne termé-
szetesen az, ha téglával és czementtel raknók 
ki a telep fenekét és oldalait. Azonban ez 
igen drága. Megteszi ezt a szolgálatot az 
agyag is. 

A fenékre körülbelül 50—60 cm. magas-
ságban sárga agyagot hordunk, azt jól lever-
jük, lesulykoljuk. 

A trágyát mindjárt, a mint a telepre vittük, 
ott szépen, egyenletesen elteregetjük. A szar-
vasmarha, a ló, sertés és juhtrágyát jól össze-
keverjük. Ez azért történik, inert mindenik 
állat trágyája más-más tulajdonságú, az egyik 
hatása lassúbb, a másiké hevesebb, ha pedig 
összekeverjük, akkor egyenetlen hatásukat 
kiegyenlítjük. 

A telepen a trágya bomlásnak indul s ilyen-
kor alakul át a trágya egy része légneművé. 
S ha most nem gondolunk arra, hogy az 
elillanó értékes légnemeket megkössük, akkor 
a trágya értékéből sokat veszít. Ezt úgy aka-
dályozhatjuk meg, hogy a telepen elteregetett 
trágyát naponkint megjáratjuk, megtipratjuk. 
Ez által összenyomódik a trágya és a hézagok, 
az üregek összenyomatnak, miáltal sok levegő 
kiszorul. A bomláshoz u. i. levegő, meleg és 

o ' ö 
nedvesség szükséges. Ha ezek közül bármelyik 
jelenlétét kisebbítenünk sikerül, akkor nem 
oly rohamosan történik a bomlás. Hogy a 
trágya pedig meg ne penészedjék, azért min-
dennap meg kell öntözni a hordóban, illetve 
a trá/yalé kútban összegyűlt trágyalével. 

Ha már a telepen felhalmozott trágya 
körülbelül egy méter magas a föld fölött, 
akkor 20—30 cm. vastagon beföldeljük, ré-
szint azért, hogy a föld súlyánál fogva a 
levegőt is kiszorítsa, részint, hogy az elszállni 
akaró légnemeket megkösse s a trágyát javítsa 
és szaporítsa. 

Rövid idő alatt megérik a trágya, a minek 
megtörténtéről úgy győződhetünk meg, hogy 
egy a trágyában levő szalmaszálat kezünkbe 
veszünk s azt gyengén huzzuk. Ha az könnyen 
elszakad, akkor a trágya megérett, akkor 
kiviszszük a trágyázandó földre, ott eltereget-
jük s alászántjuk. Sokan nem így tesznek, 
hanem a trágyát kupaczokba rakják a földön 
s addig hagyják ott, míg csak nem kell azt 
szántaniok. Ez az eljárás nem helyes, mert 
sok értékes anyag megy veszendőbe. A kupa-
czok helyén a vetés sötétebb színűvé lesz és 
erősebb növésű. Ezek a bujafoltok. A kupa-
czok helyén u. i. sok tápanyag halmozódott 
össze a talajban, a melyet az eső mosott ki 
a trágyából. Hogy vetésünk bujafoltos ne 
legyen, a kivitt trágyát azonnal el kell tere-
getni. Az elteregetés pedig egyformán tör-
ténjék, ne hogy a föld egyik része jobban, 
másik része gyengébben legyen megtrágyázva. 
Ha a trágyát azonnal alá nem szánthatjuk, 
még akkor is czélszerübb azt elteregetni, ne 
hogy a föld bujafoltossá váljék. 
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Ezek azok, kedves gyermekeim, a mit nek-
tek a trágya kezeléséről röviden akartam el-
mondani. Cselekedjetek ezentúl úgy, a mint 
én mondottam nektek, beszéljétek rá édes 
apátokat is, hogy ily módon kezeljék a trá-
gyát s ha a magatokén gazdálkodtok, ne felejt-
sétek el a ma mondott szavaimat. Fáradozás-
toknak meg is lesz a jutalma, mert földeitek 
sokkal többet fognak teremni, ha az elmon-
dott módon kezelt trágyával javítjátok. 

(Somogy-Szt-Imre.) Iiietllmayer Sándor. 

Az ürmösbor készítéséről. 
Megvallva az igazat, bármely szaklapban 

egy-egy tárgyról irni akkor a legpraktikusabb, 
a mikor éppen az a dolog időszerű, ilyen téma, 
mint az ürmösbor készítése nem éppen aktuális, 
— de mivel e lapok múlt számában erről 
sző volt, — az elmondottak kiegészítésére 
némileg ösztönöztetve érzem magam. A 
vegyesek rovatában megjelent czikk röviden 
szólt az ürmösbor készítéséről. En e tárgyat 
iparkodni fogok tőlem telhetőleg azon oldalnál 
megvilágítani, hogy miért készítjük az ürmös-
bort és mily álláspontot foglaljunk el mi 
tanítók, ha e tárgyban valaki tanácsért hozzánk 
fordul. A legkitűnőbb gyógyfüveket, mint a 
milyen az üröm, szikfű, bodza, keskeny útifű, 
ezerjófű stb. már a régi népek Krisztus szüle-
tése előtt ismerték, és e füveket, valamint a 
különböző fűszereket is nagy mérvben hasz-
nálták. Ha bármely italt és ételt készítettek, 
azt tele rakták csaknem minden általuk ismert 
fűvel és gyógyszerrel, hihetőleg azért, hogy 
jobban használjon. így készítették az iirmöst 
is már régen — igen régen — de különböző 
módon, éppen úgy ma. 

Tegyük föl már most azt a kérdést, hogy 
miért is készítjük az ürmöst ? 

Első sorban is, ha szőlősgazda vagyok, készítem 
azt azért, hogy házamnál oly ital is legyen, mely 
nem mindenütt van. Ha jól el tudom készíteni, 
akkor nemcsak gyógyító, gyomorerősítő italt 
nyerek, hanem kellemes, üdítő, vidámító, konty 
alávalót is. Bátran ajánlhatom az ürmöst, mint 
oly italt, mely a gyomrot erősíti és jó 
étvágyat idéz elő, hisz majdnem minden orvos 
által irt „recept"-en, hagyomorcseppeket rendel, 
ott van a „tinctura Wermuth " is. 

Másod sorban készíthetem s készítik is némely 
vidéken, mint pl.: Újvidék, Pécs, Arad stb. 
nagybani eladásra, hogy így a gyenge bort 
jobban értékesíthessem, mint tudjuk az ürmös-
bor litereért a vendéglőben 1 koronát, sőt még 
1 korona és 40 fillért is számítanak, pedig a készí-
téshez használt anyag alig kerül 2 0 = 3 0 fillérbe. 

Nekünk pedig, mint tanítóknak bármely 
gazdasági dolognál meg kell ragadnunk az 
alkalma', hogy lehetőleg olcsón termeljünk és 
drágán értékesítsünk. S erre oktatni a népet, 
melynek bizony a leggyakoribb esetekben mi 
vagyunk úgyszólván egyedüli tanácsadói, köte-
lességünk is. 

Kétféle ürmöst különböztetünk meg ú. m. 
ráczürmöst, mely fűszeres volta mellett kelle-
mes csipős és tetszés szerint édes. Ez a „konty 
alá való". A másik pedig csak fűszeres, kissé 
kesernyés, a miért a hölgyek nem kedvelik, 
pedig ez az egészségesebb és jobb ital. 

.1 ráesürmös készítése: A ráczürmöst V 
vagy legfeljebb egy hektós hordóban készítjük. 
A hordónak természetesen tisztának kell lennie, 
a mit annál könnyebben végezhetünk, mert 
készítés előtt a hordónak csapos fenekét ki 
kell vennünk. Ha jól kimostuk a hordót, szik-
kadni hagyjuk. Az ürmöskészítés szüret idején, 
vagy utána történik. E czéJra szedünk egész-
séges, éret t fekete szőlőt, mint a milyenek a 
kadarka, nagyburgundi stb. Ha szüretkor nem 
érünk reá a készítésre, úgy a szőlőt felhaszná-
lásáig a padláson gyékényre, ponyvára kirakjuk. 
A szőlőt meg kell vizsgálnunk, s minden 
rothadt, penészes bogyót ki kell belőle szedni. 
Ha. megszikkadt, a kifenekelt hordóba rakjuk, 
rétegezzük. De még mielőtt a berakást meg-
kezdjük a hordó fenekére rakjuk a fűszert és 
pedig az ürömfüvet és a mustárt, a többit 
pedig, mint a milyenek a szerecsendió, narancs-
héj, füge, szentjánoskenyér, sárgaczukor, azt a 
szőlő közé is rakhatjuk. A fűszerek mennyi-
ségére nézve különbözők a vélemények, vagyis 
jobban mondva ez az ízléstől függ, mert lehet 
a ráczürmös édes, vagy csak édeses — és lehet 
gyengén vagy erősebben fűszerezett. Egy hekto-
literhez körülbelül ezek a mennyiségek vétet-
nek: üröm egy összmarék circa 150 gr. vagy 
a nem összevágott ürömkóróból 20—30 centi-
méter hosszú csomóból annyit, a mit fél 
marokkal átfoghatunk. Ez után V* klgrm. 
fehér és 1A klgr. fekete mustármagot teszünk 
szintén a hordó fenekére. A rétegezett szőlő 
közé a fahéjból 20—30 grammot, a narancs-
héjból szintén 20—30 grammot, továbbá 1—2 
kilogramm kandisz czukrot, 1 koszorú fügét 
és Vs klgrm. szentjánoskenyeret végre 3—4 
szerecsendiót teszünk. Ha a hordó tele van 
rakva szőlővel, akkor a hordó fenekét helyre 
teszszük, az abroncsokat reáverjük, hogy ne 
folyjon, s a pinczében vagy hüvöses helyen 
rendes állásban elhelyezzük. Azután a felső 
aknalyukon át tele öntjük jó vörös, vagy siller 
ó-borral. Ha ilyennel nem rendelkezünk, akkor 
ó-fehér bort is önthetünk a hordóba, vagy ha 
ez sem volna kéznél, kierjedt új bort (zajos 
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erjedés után) is fölhasználhatunk. Azután a 
hordót jól bedugaszolva 2—4 hétig, esetleg 
tovább is állni hagyjuk, végre csapra ütve 
üvegekre fejtjük. Az így megürült hordóba 
újra bori önthetünk mely egy-két hét múlva 
újra jó ürmöst szolgáltat, de már nem oly 
finomat mint az első készítésből származott. 

A fő'tünnös készítése : Szüretkor tisztán 
leszűrünk a higgadt mustból egy bizonyos 
mennyiséget s azt főzzük éppen úgy, mint 
mikor édes főtt mustot akarunk készíteni, de 
főzés közben belerakjuk egy tiszta ruhába 
kötve a fent említett fűszereket. Ha így főzés 
után jól meghiggadt a must, üvegekbe fejtjük, 
s azokat jól eldugaszolva, hűvös helyen tartjuk. 

Egyszerű fehér, vagy siller borból is szoktak 
ürmöst készíteni. Vesznek pedig hozzá egy 
hosszú keskeny zacskót, mely a hordó akna-
nyilásán (száján) befér és az így beeresztett 
zacskóba rakják a fűszereket. Hogy pedig a 
zacskó a hordó fenekéig éljen előre egy pár 
moçott kavicsot tesznek a zacskóba. Jó beverve 
a hordó száját 2—3 hét múlva ebből is jó 
ürmös válik. De ehhez cukrot és elegendő 
mustármagot kell adnunk, nehogy erjedésbe 
menjen át a bor. Ize akkor édes lesz, míg 
ha cukrot nem adunk hozzá, csak kesernyés 
ürmöst fogunk nyerni. 

(Gyöngyös.) Kovács Ferenc. 

A száj- és körömfájás. 
Gyakorlati tanítás a gazdasági ismétlő iskolában. 

Rendkívül i tárgy. 
(Alkalomszerű időben veendő elő és tárgyalandó.) 

Előzetesen megismertetendő fogalmak: 
a) hasított körmű állatok: 1. ökör, tehén, 

bivaly, 2. juh, kecske, 3. disznó; 
b) heveny, lázas, hólyagos kiütés, ragályos, 

járvány, zárlat, beoltás, fertőtlenítés stb. 
Nagyobb bizonyosság kedvéért e szavakat 

előzetesen a táblára is felírhatom és jelen-
tésüket rendre megmagyarázom, hogy később 
a tanítás folyama alatt zavait ne okozzanak. 
Ha meggyőződtem arról, hogy a növendékek 
nagyobbrésze tisztában van e szavak jelen-
tésével, akkor előzetesen és tájékoztatás czéljá-
ból föltett kérdéseimmel meggyőződést szerzek 
afelől is, hogy láttak-e e betegségben szenvedő 
állatot, ki mit észlelt, mit látott ra j ta? Ezek 
után a figyelmet előzetesen felhívom s meg-
kezdem a rendszerbefoglalást. í gy : 

A száj- és körömfájás a hasított körmű 
állatoknak közös betegsége. A legtöbb esetben 
együttesen, vagy egymást követve lép föl. Más 
szóval, a melyik állatnak a szája megfájdul, 
annak a lábfájása sem marad el. A betegséget 

apró, csak igen erős nagyítással látható szer-
vezetek okozzák és terjesztik (növényi szer-
vezetek, mikro-organizmusok, a melyek még 
nem teljesen ismertek). E miatt könnyen át-
hurcolható nemcsak egyik udvarból a másikba, 
hanem egyik községből a másikba is. 

A szájfájás rendesen 3—5 napig tartó lap-
pangó lázzal kezdődik, mi alatt a száj nyálka-
hártyáján (iny) hólyagos kiütések keletkeznek. 
Ezek miatt az állat óvatosan, csámcsogva, 
keveset vagy semmit sem eszik, az ételt tur-
kálja, szájából hosszú nyúlós nyál foly, keveset, 
vagy nem is kérődzik, vizet keveset és öblö-
getve iszik, s többet hever, mint rendesen 
vagyis egészséges állapotában. (Egy-két növen-
dékkel pár kérdés segítségével ismételtetem az 
elmondottakat, egy másikkal összefoglaltatom 
és haladok tovább). 

A lábfájást rendesen arról ismerjük föl, hogy 
az állat félve és óvatosan jár. Ha közelebbről 
vizsgáljuk, látjuk, hogy a csüd és párta duzzadt, ' 
a körömhasadékokban apró hólyagok vannak. 

Ha megtapogatjuk a fájós részeket és kör-
nyékét, érezzük, hogy a melegség itt nagyobb. 
Némelykor a körmöt körülvevő szőr is barná-
sabb s nem egy esetben a köröm is meg-
hasad, sőt le is válik. 

Beszéld el N. N., hogy a lábfájást miről és 
hogy ismerjük föl? Ha megértették és tudják 
is a mondottakat, akkor haladhatunk tovább. 

A betegség fölismerése után teendőink ezek : 
1. Jelentjük a községi elöljáróságnak, hogy 

istállónkban ennyi és ennyi darab marha beteg. 
Ez tudni fogja további teendőit. A jelentést 
azért nem szabad elmulasztani, mert a törvény 
szigorúan megbünteti, ki e betegséget eltitkolja. 

2. Ha a marha istállón van s nem lett mind 
beteg, akkor helyesen tesszük, ha az egészet 
beoltjuk. A beoltás legegyszerűbb módja az, 
hogy a beteg állat sebes részét (nyálkahár-
tyáját) megtörüljük egy tiszta ronggyal és 
azután ezzel hasonló helyen szintén bedörzsöl-
jük a még egészséges állatok száját. 

Némelykor az is elég a beoltásra, ha a 
beteg állat előtt levő nyálas takarmányt osztjuk 
föl a többi között. Igen természetes, hogy ezen 
eljárás kétségesebb és sikertelenebb, mint az első. 

Abban az esetben, ha a marhaállomány a 
mezőn van, vagy az időjárás olyan és van 
megfelelő hely is, igen jó és tanácsos is a 
beteg állatokat elkülöníteni az egészségesektől. 

3. Máskor is, de e betegség tartama alatt 
különös gond fordítandó a tisztaságra úgy az 
istállóban, mint annak környékén, úgy a beteg-
ségben levő, mint az egészséges testrészekre. 

4. Mihelyt a helyi és járási hatóság tudo-
mást szerzett e betegség föllépéséről, azonnal 
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szakértőt küld ki annak biztos megállapítására 
s egyben elrendeli a zárlatot. A zárlat tartama 
alatt a vészes területről hasított körmű állatot 
eladni nem szabad, levágni is csak hatósági 
engedélylyel. Ezek mellett azonnal elrendelik, 
hogy a zárlat alá vett telekről a hasított körmű 
állatokat kihajtani nem szabad, egyik község-
ből a másikba menni sem lehet. Trágyát, 
takarmányt, vagy más tárgyat, a mivel a beteg-
séget tovább hurczolhatjuk, szintén nem 
szabad hordozni, sőt az almot is úgy kell 
elhelyezni a trágyadombon, hogy ahhoz disznó 
vagy más állat hozzá ne férhessen. 

A betegség lefolyása alatt s azután is taná-
csos a tehenek tejét jól fölforralni. 

Ügyeljünk magunkra is, ha a sebes test-
részekkel bajlódunk, nehogy megfertőzzük 
magunkat is. Ha kezünkön nyilt seb van, 
akkor ne nyúljunk az állathoz. 

Mi a teendőnk, ha fölismertük a száj- és 
körömfájást? Kisegítő kérdésekkel összefoglal-
tatom a 4 pont alattiakat s ha eléggé tudják, 
folytatom. 

Gyógykezelés. Rendes körülmények között a 
száj- és körömfájás 7—8 napig tart s ha 
csendes lefolyású, különleges gyógykezelést nem 
is kiván, de vannak súlyos és elhullással vég-
ződő esetek is. A gyógykezelésnél fődolog a 
tisztaság úgy a beteg részeken, mint az állat 
környezetében. Tekintettel arra, hogy a hasí-
tott körmű állatoknál nagy bajjal jár a szájjal 
bajoskodni, elégséges lesz, ha megfelelő edény-
ben tiszta és friss vizet tartunk, hogy abban 
ő maga öblögesse száját. 

A mesterséges gyógyszerek közül ajánlatos 
a sós ecetes víz, a vas-, vagy rézgálic-oldat, 
a timsó-, borsav-oldat, 2 — 3 % - o s oldatnak 
készítve. Ezek bármelyikével lehet mosni a 
sebes részeket. A lábon levő sebekre a fen-
tieken kívül jó a rézgálicport tört fahéjjal 
összekeverni s azzal behinteni. 

Miből álljon a beteg állat gyógykezelése ? 
Teendőnk a betegség lefolyása után. Ha a 

betegség elmúlt, első teendőnk legyen az állat 
megfelelő táplálásáról gondoskodni. E czélból 
puhább és tápdús takarmányt adunk, nehogy 
a durva és szálas takarmány által a szájban 
újabb sérülést okozzunk. Télen a jó réti széna 
és sarjú stb., nyáron a mesterséges zöld takar-
mányok lesznek megfelelő tápanyagok. 

Második teendőnk a betegség lefolyása után 
a fertőtlenítés. A fertőtlenítés abból áll, hogy 
az istállót a legkissebb trágyarészektől és más 
hulladékoktól is teljesen kitakarítjuk, a hidlást 
fölszedjük, (ha lehet újjal pótoljuk), alóla 
nemcsak a trágyát, de még a földnek is egy 
részét fölszedjük, úgy ezen, mint más farésze-

ket forró lúggal lemossuk, a falakat úgy belől, 
mint kívül megmeszeljük, a trágyát gondosan 
elhelyezzük vagy kihordjuk. 

Mi a teendőnk az állattal a betegség után ? 
Miből áll a fertőtlenítés? 
óvintézkedések. Mivel a száj- és körömfájás 

nemcsak a betegségbe esett állatokat viseli 
meg, hanem ezenkívül nagy veszteséget és 
hátramaradást okoz úgy az egyeseknek, mint 
a vészterületbe foglalt községeknek, azért az 
óvintézkedésekre nagy gondot kell fordítani és 
szigorúan betartani az állatorvos utasításait. 

Tudjuk, hogy a betegség ragályozás útján 
terjed s kizárólag érintkezés útján veszik tes-
tükbe az állatok a ragályanyagot, amely apró 
elemi szervezetekből áll. így tehát nemcsak 
az állatok, hanem az emberek csizmáikon 
sárral, szerszámokkal stb. stb. is elvihetik 
egy helyről a másikra. Legyünk tehát min-
den tekintetben óvatosak. (Különösen ügyel-
jünk ú j állatok vásárlásánál; ezeket — ha 
csak lehet — különítsük- el 8—10 napig és 
csak akkor, ha az idő alatt egészségesek marad-
nak, állítsuk őket az istállóba, a többi marha közé. 
Ez eljárással nemcsak a száj- és körömfájás, 
hanem más mindenféle ragályos betegség be-
hurczolásának és elterjedésének is elejét vehet-
jük. Rv.) 

Hazánkban az utolsó nagyobb járvány 1889-
ben Galíciából hurcoltatott be, s gyorsan ter-
jedve, 1890-ben tetőfokát érte el. 1889-ben 
fél millió, 1890-ben egy és egy negyed millió, 
1891-ben egy negyed millió állat volt beteg 
s a betegség által okozott kár értéke meg-
haladja a 24 millió koronát. 

A betegség bizonyos irányban és vidékek 
szerint terjed s a 2—4 év alatti időközben 
ismétlődhetik. Nagyobb mértékben a nyári és 
őszi hónapokban terjed és uralkodik, de nem 
ritka eset, hogy tavasszal és tél elején is. 
(Nálunk a késő őszi hónapokban lépett föl 
november végén.) 

Foglaljuk össze az elmondottakat! 
Beszéld el, hogy a szájfájás miként kelet-

kezik N. N. 
Beszéld el N. N., hogy a körömfájást miről 

és hogy ismerjük föl ! 
Mi a teendő N. N., lia a betegségeket föl-

ismertük? 
Mivel és miként gyógykezeljük a beteg 

állatokat ? 
Mi a teendő a betegség lefolyása után? 
Mivel és miként fertőtlenítsünk ? 
Minő előleges óvintézkedéseket kell foga-

natosítanunk ? 
Mi az anyaga e betegségnek ? miként terjed ? 

mely évszakokban uralkodik nagyobb mérvben ? 
(Torda-Szevt-LnszW.J Borbély József. 
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TÁRCA. 

Rovarok hatalma. 
Bármerre fordítjuk is figyelmünket a ter-

mészet kertjében, mindenütt a rovarvilág sürgő-
forgó életét látjuk. Csak a gondtalan ember 
nem veszi észre tömérdek sokféleségüket és 
azt a rendkívüli munkásságot és természet-
fölötti hatalmat, melyet töménytelen mennyi-
ségük kifejt. A rovarok fejlődő, átalakuló 
ivadéka sokfélesége szerint a világ minden élő 
és élettelen testén előfordul. Működését ugyan 
főleg a növényvilág érzi meg ; bármily nagy is 
azonban a növények áldott változatossága, egy-
magukban még sem elégíthetik ki a rovarok o o o 
világát és közülök sok a növényektől elfor-
dulva, az állatvilág ellen intéz támadást, s így 
bekövetkezik az a helyzet, hogy nemcsak a 
növényeknek, hanem az állatok mindenikének 
akad egy-egy, sőt nem egynek több élősködő 
rovara. így állván a dolog, nem hangozhatik 
hihetetlenül az az állítás, hogy az ismeretes 
rovarok száma nagyobb, mint az ismert növé-
nyek és állatfajok száma együttvéve. Legked-
veltebb eleme a rovaroknak a száraz föld, van 
azonban nem egy, mely a vízben él ; ezek 
életének határát a vízhatár, a szárazföldi rovar 
élethatárát pedig a sarkvidék örökös hóhatára 
szabja meg. Számuk a sarkvidékek felé csök-
ken, az egyenlítő felé ellenben tetemesen na-
gyobb, hol színesebb fényben és pompásabb 
díszben ragyognak, mint nálunk, hol tehát 
működésük is tetemesen határtalanabb, mint 
amilyen a mi mérsékelt égövünk alatt. 

A természetvizsgálók a rovarfajok számát 
kétszázezerre teszik, melyből Európában mint-
egy tizenkétezer faj él. Ezen rendkivüli száma 
a rovarfajoknak okozza, hogy ismeretük és 
fölsorolásuk úgyszólván kimeríthetetlen tudo-
mányág és hogy a velük való foglalkozással 
nem egy természetvizsgáló töltötte el már 
életét anélkül, hogy mindnyájukat megismer-
hette volna. Különösen két szempontból kell a 
rovarokat figyelembe venni, aszerint ugyanis, 
amint működésűk hasznot hajt, vagy kárt 
okoz. A kártékony rovarok roppant erővel 
lépnek föl és évről-évre óriási károkat okoz-
nak. Szomorú tapasztalatokat szerez erre nézve 
a gazdaember évről-évre, ő azonban csak a 
neki okozott rovarkárról vesz tudomást ; a 
rovarkárról, mint országos csapásról, csak a 
statisztika számol. Nálunk a rovarkártudósítók 
szolgáltatják be a földmívelési miniszternek az 
erre vonatkozó adatokat. Hogy mily lényeges 

kelléke a jó mezőgazdasági adminisztrációnak 
a rovarkár szorgos megfigyelése, tájékoztatást 
szerezhetünk erre nézve a francia szenátus 
1887. évi jelentéséből, melyet a kártékony 
rovarok és élősködő gombák irtásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a kamara 
elé terjesztett. Adatai szerint Franciaország-
nak évi középtermése átlag 40 millió hl. bor, 
12—13 millió hl. almabor, 100 millió hl. buza, 
122 millió hl. burgonya, 138 millió métermázsa 
cukor- és takarmányrépa, ehhez hozzáadva még 
a többi gabonanemüeket, az olajos, a fonalas 
és a takarmánynövényeket, az erdőket és egyéb 
más, kevésbbé fontos terméket ; ha tekintetbe 
vesszük, hogy ez az összes termés körülbelül 
öt milliárd frank érték volna és ha a legilleté-
kesebb szaktudósokkal fölvesszük, hogy a rovar-
károk évenkint a termésnek egytized-, egyötöd-, 
sőt néha egynegyedrészét is tönkreteszik: akkor 
el kell ismernünk, hogy Franciaországban a 
rovarkár évenkint mintegy 300 millió frankra 
rug. Ebbe az összegbe nincsen belefoglalva az 
a 300 millió frankra tehető kár, amelyet ott 
a filloxera évenkint okoz. Eszerint az összes 
adó, melyet a kártékony rovarok Francia-
ország termésére rónak, a 600 millió frankot 
is meghaladja. Sőt némelyek szerint egy mil-
liárdot tesz ki, azaz kétszer vagy háromszor 
nagyobb, mint az összes földadó, a hozzá tar-
tozó pótadókkal együtt. E számítás alapján 
azon kárt, melyet a rovarok Magyarország 
termésében évenkint okoznak, a Rovartani 
Állomás volt főnöke, dr. Horváth Géza, 200 
millió koronára becsülte. Ennyi tehát az az 
adó, amennyivel a rovarok a magyar gazdák 
évi jövedelmét csökkentik. 

Oly számos ellenség van tehát a rovar-
világban, mely kultúrnövényeinket pusztítja, 
hoay az ellenük való védekezés az országok 
földmívelési kormányainak rendkívül sok gondot 
ad annyival is inkább, mert még a természet-
vizsgáló is alig képes kifürkészni mindazokat 
a jeleket, melyek a kártékony rovarok jelent-
kezését megelőzik. Mindazonáltal vannak álta-
lános szabályok, melyek a rovarkár jelentkezé-
sével tapasztalhatók, amilyenek pld, a szapo-
rodásokat befolyásoló égövi viszonyok, időjárás 
és egyéb tapasztalati körülmények, a milyenek 
pld. a következő megfigyelések : a hernyó-
szaporodás többnyire csak szárazabb és kevésbbé 
változékony égaljjal bíró rónaságok és elő-
hegyeken szokott veszélyesen elharapódzni, a 
hegységi és tengerparti égalj alatt ellenben 



30 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. SZÁM. 

igen ritkán s akkor is csak több egymásra 
következők, a rovarok szaporodására kedvező 
év befolyása alatt ; továbbá bogy szaporodásukat 
a meleg és száraz égalj jobban előmozdítja, 
habár szükségből az élelmökre szolgáló fákat 
a magasabb hegységekbe s a távolabb fekvő 
éjszaki vidékekre is követik. Leginkább szeretik 
a napos, száraz és keleti szeleknek nyitott 
helyeket, a honnét csak bőséges eleség kecseg-
tetheti más helyekre. A száraz forró nyarak, 
tar tós keleti szelek, ragya-eső s a késői fagyok 
a káros rovarok rendkívüli seregét éleszthetik 
föl egészen váratlanul. Sarkalatos megfigyelési 
tétel hogy a káros rovarok szaporodása mind-
addig szünetel, míg az életfeltételükre szükséges 
kedvező időjárás be nem áll. í gy látjuk, hogy 
a keleti szél kiséretében egyetlenegy késői 
fagy a fenyő-gyaponc tetemes szaporodását, a 
zöld iloncának pedig tökéletes kivesztét idézi 
elő, a fenyőpohokra nézve az semminemű 
hatással nem bír. Innen magyarázható azon 
időszakonkinti fajváltozás is, melyet a rovar-
pusztítások története fölmutat. Egy másik föl-
tűnő jelenség ismét az, hogy a káros rovarok 
szaporodása rendszerint épp oly hirtelen szűnik 
meg, a mily hirtelen keletkezett: s hogy e 
rögtöni eltűnést a hernyóknál leginkább a hideg 
nedves időszakkal járó egészségtelen vedlés 
okozza, a mely pusztulás rendszerint a hirtelen 
bekövetkező időváltozással jár. Míg léhát a 
természet a szélsőségeket érintő időjárási 
folyamok által helyenkint uj rovarnemzedéket 
hoz létre, addig másut t egy pusztítólag elterjedt 
nemzedéket írt ki, a mint azt az időjárás és 
a rovar-élet sokoldalú tényezői magukkal 
hozzák. Ennek köszönhető, hogy egyetlen rovar-
pusztítás sem ta r t föltűnő mértékben pár évnél 
tovább vagyis csak addig, míg az időjárás 
rájuk nézve kedvező és a tápanyag nekik 
elegendő volt. A rovar-ívadék Uyenkor évről-
évre apad és gyengül, mígnem az egész sereg 
csaknem egyidőben sokszor rovardög követ-
keztében, esetleg számtalan hasznos kis rovar 
közreműködésével vész ki. Ezen kis élősdiek 
u. i. petéiket a túlszaporodás, ártalmas táplálék 
és mostoha időjárás által gyengített beteg 
hernyók testébe rakják és ezzel őket megölik. 
Az említett körülményeken kívül az állatvilágból 
is sok ellenség támadhat a káros rovarokra. 
Sok rovargyilkos van pld. a darázsok között 
különösen a magánosan élő darázsok azok, a 
melyek fiaikat rovartáplálékkal ellátandók 
gyilkosságra vetemednek, de a társasan élő 
lódarázs is sok hernyót és rovart konczol föl. 
Vannak egyesek, melyek fiaiknak naponkint 
friss pecsenyét szállítanak a fészkökbe, mások 
fullánkjukkal megbénított rovarokkal vagy 
pókokkal tömik tele a lárva sejtjét. Némely 

fajok hernyókat, mások tücsköket, sáskákat 
gyilkolnak meg és szállítanak fészkökbe, mások 
ismét egyes „téhelyszárnyú" rovarokat tartanak 
a legízletesebbnek s e hasznos gyikosságot a 
legnagyobb szakavatottsággal hajt ják végre. 
A Bembex-darázs pl. rááll a bogárra, a fejét 
állkapcsával megragadja és fulánkját a fej 
izesülésénél levő vékony és lágy bőrön át az 
idegközéppontba meríti, minek következtében 
a bogár azonnal elalél és martalékává válik. 
A Sphex flavipennisről ismét azt mondják, 
hogy addig birkózik a tücsökkel, míg a hátára 
nem fordítja, azután rááll a hasára, állkap-
csaival megragadja a potroha végét, hátsó 
lábával lenyomja a tücsök fejét, első lábával 
az ugró lábát és úgy döfi fulánkját a nyakába 
az idegközéppontba. Minden rovarfélének talál-
kozik tehát a rovarok közül félelmetes ellen-
sége. A rovarok egy nagy osztálya a fűrészesek 
osztálya pl. más rovarok álcáiba vagy éppen 
nagyobb rovarok petéibe rakja tulajdon nemze-
déke petéit, melyből a parányi álcák kikelve 
mint élősdiek, amazok rovására növekednek, s 
így mint rovar pusztítók, a hasznos rovarokhoz 
számíttatnak. Ezen áldott rovarkák családjából 
csupán Angliában több mint 1200 fa j isme-
retes, mindannyiuk méltán az emberiség apró 
jőltevőinek mondhatók, mivel évenkint milliókra 
menő hernyókat pusztítanak el. Tapasztalati 
tény, hogy mentől nagyobb tömegben lépnek 
föl a kártékony hernyók, annál nagyobb szám-
mal jelennek meg a fémfürkészek is. A nálunk 
oly kártékony Pieris Crataegi Linn és Pieris 
Rapae (galagonya és répa-pillangó) fehér lep-
kéknek is e családban van a legnagyobb 
ellenségök, a Mikrogasternemben Riley a lon-
doni rovartani társulat előtt akként nyilatko-
zott, hogy szándéka a Microgaster alomeratus 
bábjait Amerikába átvinni, s ott meghonosítani, 
hogy a kikelt darázsok azután a Pieris Rapae 
kártékonyságát ellensúlyozzák. A természet a 
hasznos rovarok egész választott seregét hasz-
nálja a káros rovarok fogyasztására, ilyenek a 
büdös holyva (Staphvlinus oleus) a rőt röptyüs 
holyva (Staphylinus erythopterus), a hangya-
szerű tálték (Clerus formicarius), a bábrabló 
futonc (Carabus sycophanta), a kerti futonc 
(Carabus hortensis), a hétpettyes böde (Cocci-
nella septempunctata), a falámos rinya (Scolo-
pendra forficata) stb. Az élősdiek közül leg-
fontosabbak : a kajla fürkész (Ichneumon 
circumflexus), a nógató fürkész (Ichneumon 
instigator), a fekete fürkész (Ichneumon inri-
tarius), a vad gyelme (Tachinafera), a tar gyeim« 
(Jachina laeoigata). A hasznos rovarokon kívül 
nagy segítségére vannak gazdaságunknak az 
állatvilág egyéb hasznos példányai is, neveze-
tesen a négylábúak közül : a görény, a közön-
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séges sün, az evet, a cickány, vakond stb. A 
madarak közül pedig a baglyok, a harkályok, 
a kakuk, a nyaktekercs, a rigók, a seregély, 
a varjak és csókák, a szajkók, a fakusz, a 
cinkék, a lappantyú és számos ártatlan zenér, 
melyek mindegyre irtják a rovarokat, miért is 
ezen hasznos állatokat gondosan kell védenünk, 
annyival is inkább, mert a gazdaember a rovar-
kárral szemben annyira magára hagyatott, 
hogy nagy fáradság és körültekintés mellett 
is alig tehet valamit. Hogy a kártékony rova-
rok irtására gondolhassunk, hogy ellenük ered-
ménnyel védekezhessünk, ismernünk kell az 
illető rovar életviszonyait, szokásait, vagy 
legalább is hallgatnunk kell azon tanácsokra. 

O O " 
melyekkel azok látnak el bennünket, kik az 
ily megfigyeléseket már megtették s nekünk 
arra nézve tanáccsal szolgálnak. 

A gazdaember nagy hasznára fordíthatja 
azon jó tanácsokat, melyeket a rovarkár elleni 
védekezés szempontjából a gazdasági tudósítók 
könyve nyújt, hosszabb közleményt találunk 
u. is abban azon káros rovarokról és azok irtási 
módjáról, melyek az újabb időben fenyegették 
a mezei gazdálkodást; 20 különféle pusztító 
élősdi élete, szaporodása és az ellenük való 
védekezés van ismertetve a könyvben, mely 
közkézen lévén nemcsak a baj fölismerésére 
vezethet, de sőt azonnal foganatosított irtási 
eljárás esetén ezreket menthet meg a gazdának. 

A földmívelési kormányzat keretében az 
állami rovartani állomás hivatásszerüleg foglal-O o 
kőzik a káros rovarok hatásával és az ellenük 
foganatosítható védekezési eszközökkel, s javas-
latára és meghallgattatása mellett bocsátja ki 
a földmívelési miniszter azokat a rendeleteket, 
utasításokat, útmutatásokat, melyeknek meg-
szívlelésével a gazdaközönségnek rovarkárral 
szembe kell szállnia. Hogy mily mélyrehatók 
és hogy a tudományosságnak mily magas szín-
vonalán állanak a rovarvizsgálatok, ennek 
illusztrálására egyetlen példa is elég; a rovar-
betegség csiráját, a rovarölő gombákat föl-
fedezve, Pasteur és mások már régebben föl-7 O 
vetették azt az eszmét, hogy a káros rovarok 
között mesterségesen járványt kellene támasz-
tani. A fölvetett eszme azonban csak a leg-
újabb időben kiséreltetett meg gyakorlatilag. 
Az első ily irányú kísérletek Dél-Oroszország-
ban történtek az Isaria destructor nevű élősdi 
gombával, melyet Metschnikoff odesszai tanár 
szipolyokon fedezett föl. Ebből a gombából 
1884-ben egy külön arra berendezett labora-
tóriumban nagymennyiségű spórát termesztettek 
s a gomba-spórákat a cukor- és takarmány-
répát károsító ormányos bogarak (Cloonus 
punctiventris) irtására a répaföldeken homokkal 
vagy trágyával keverve széthintették. A kisérle-

tek eredménye elég kedvező volt, mert a bogarak 
közül 55"80°/o fertőződött megkapta a beteg-
séget és elpusztult. A második élősdi gomba 
amely rovarirtási célokra gyakorlati alkalma-
zásba vétetett, a selyemhernyók mészkórját 
okozó gombának egyik igen közeli rokona a 
Botrytis tenella. Erről Le Moult 1890-ben 
északi Franciaországban azt tapasztalta, hogy 
a közönséges cserebogár pajorjait megtámadja 
és elpusztítja. Az így elpusztult pajorokon a 
gomba rövid idő alatt fehér penész alakjában 
kiütődik és megfertőzi a közelben tartózkodó 
egészséges pajorokat is. Teljes sikert adott a 
selyemhernyónak egy másik fertőző betegsége 
a baktérium - okozta renyhekór (Flacherie, 
Flaceiderra), a melyekkel a m. kir. állami 
rovartani állomás a görgényi kincstári erdők-
ben az apáca-hernyók ellen kisérletezett, mikor 
is a renyhekór oly gyorsan terjedt és oly 
öldöklő járvánnyá fejlődött, hogy a hernyók 
legnagyobb része elpusztult mielőtt bebábozó-
dott, sőt mielőtt még kárt is tehetett volna. 
Tekintve azt, hogy a renyhekór sok mindenféle 
hernyót megtámad és elpusztít, valamint tekintve 
azt, hogy mesterséges fejlesztése és terjesztése 
igen egyszerű, e fertőző rovarbetegséget nagy 
sikerrel fog lehetni másféle kártékony hernyók, 
pl. a vetéspusztító bagolypille (Agrotis segetum) 
hernyóinak irtására is fölhasználni. 

(Budapest.) Jíreneilits Ferenc. 

Gazdasági Tanácsadó. 
H. Gy. Csekiész. A földbirtok azon alap, 

melyen az alkotmány felépül, melyből a nemzet 
kulturális fejlődéséhez a szükséges tápot nyeri. 
Settegast híres nemzetgazda szavai szerint : 
„A mezőgazdaság állapotától és sorsától függ 
a nemzetek sorsa. " A földbirtok értékét és 
jövedelmét meghatározó tényezők : a földbirtok 
természeti viszonyai, alkatrészei, alaki állapota, 
közgazdasági helyzete és végre magán- és 
nyilvánjogi viszonyai. A földbirtok természeti 
viszonyai : az éghajlati (klimatikus) viszonyok, 
a talaj és a földbirtok természetes fekvése. — 
L. Ii. Balassa-GyarinaL Különböző állati 
preparátumok készítésére a legjobb útmutató 
Vángél könyve: „Állatok konzerválása gyűj-
temények számára." Bolti ára 2 korona. 
A Természettudományi Társulat tagjai részére 
1 kor. (Cím : Kir. M. Term. Társulat Budapest, 
VIII. Esterházy-utca 16. sz.)— Dr. K. J. Bereg-
szász. Nagyon kényes kérdést méltóztatott 
fölvetni. Az élővilág keletkezésének nagy pro-
blémája még — azt mondhatjuk — nincs 
megoldva. Dr. Gorka Sándor szerint minden, 
amit ez idő szerint a szervezetekről tudunk, 
arra a megggyőződésre vezet, hogy a felsőbb 
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rendűek fokozatos átalakulással alsóbb rendüek-
ből állottak elő és hogy az egész élő világ 
lassú haladással emelkedett a kezdetleges ősi 
állapotból a fejlettség legmagasabb fokára. 
Csak az a kérdés marad még megoldatlanul, 
hogy milyen erők okozhatták azt? Ezek sorá-
ban bizonyára igen fontos helyet foglalnak el 
az egyéni sajátságok keverődésében rejlő erők, 
melyek a szerves világ fokozatos előhaladá-
sában talán a legtöbbet működtek közre. 
Ajánlanám olvasásra Darwin, Lamark, Goethe, 
Cuvier, Geoffroy St. Hilaire s más természet-
búvárok müveit, továbbá dr. Gorka Sándor 
természettudós: „A termékenyítés problémája" 
cimü közleményét, amely a Természettud. 
Társ. kiadásában megjelent „Pótfüzetek" LXIX. 
füzetében (1903 február) látott napvilágot. — 
P. K. (Irinád. Válasz magánlevélben ment. 
— H. B. Nagy hör csök ; I). J. Várdomb; 
H. Á. Murga; V* Gy. Vönöck és mások. 
Részletesen le van ez már mind írva a „Gazd. 
Ism. Isk." f. évi márciusi számának „Gazd. 
Tanácsadó" cimü rovatában „Többeknek" 
jelzés alatt. Mindazonáltal ismétlem mégegyszer 
a következőkben : Mindennemű méhészeti föl-
szerelések és kellékek, mint amelyek kap-
tárak, méhcsaládok, eszközök, prések, pergetők, 
etc. etc. kérhetők a nm. m. kir. földmív. 
minisztériumtól. Ezek közül esetleg nagyon sokat 
kaphatnak a tanítók ingyen, sokat nagyon 
mérsékelt áron, miért is célszerű fölemlíteni, 
hogy, ha nem lehetne ingyen megkapni a kért 
tárgyakat (mint pl. esetleg kaptárakat), úgy 
mérsékelt árak fölszámítását kérik. A folya-
modványra 1 kor. bélyeg kell. Az esetleges 
mellékletekre — a mennyiben azokon bélyeg 
nem volna — 30 fill, bélyeg ragasztandó. 
Jónak bizonyul, ha a tanítók kérvényüket 
valami elfogadható okkal indokolni tudják. 
Célszerű a kérvényhez csatolni egy községi 
bizonyítványt, amely tanúsítja azt, hogy az 
illető kérvényező tényleg kinevezett tanító s 
a méhészettel foglalkozik, illetve óhajtana 
foglalkozni. Föltétel, hogy a tanító maga 
méhészkedjék, az államtól nyert eszközöket, 
etc. el ne adja, s méhesét mindig példás 
rendben tartsa, nehogy kifogást emelhessen az 
esetleg inspiciálni jött ál!, méh. vándortanító. 

V e g y e s e k . 
Az Országos Gazdasági Munkás és 

Cselédsegélypénztár statisztikája. Érdekes 
időközi statisztikát állított össze az Országos 
Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztár köz-
ponti igazgatósága. Ezek szerint a segély-
pénztárnak 1165 alapító tagja van 140.204 

korona 82 fillér alapítványi összeggel. I. cso-
portbeli rendes tagja van a pénztárnak jelen-
leg 9620, II. csoportbeli 1320, III. csoport-
beli 11, IV. csoportbeli 100, az idei rend-
kívüli tagok száma 28.800, össszesen tehát 
39.851. Cséplőgéptulajdonosok számára kiállít-
tatott összesen 3142 kötvény. Ezekben bizto-
síttatott 2193 fűtő, 4883 etető, 5404 kéve-
adogató és 3876 cséplőgépmunkás, (természe-
tesen nincsenek ideértve azok a gazdasági 
cselédek, a kik után munkaadójuk a hozzá-
járulást fizeti.) A segélyekről a következő 
a statisztika. Gazdasági cselédeknek kifizetett 
a pénztár 1400 esetben 95.000 korona bal-
eseti, 294 esetben 3300 korona rokkantsági 
és 148 esetben 40.000 korona haláleseti 
segélyt. Rendes tagoknak 495 esetben 16.069 
korona 23 fillér baleseti, 45 esetben 700 
korona rokkantsági és 50 esetben 950 korona 
haláleseti segélyt. Beleszámítva még a cséplő-
gépeknél történt balesetek alkalmával kiutalt 
segélyeket, az Országos Gazdasági Munkás és 
Cselédsegélypénztár az 1902. évben idáig kifize-
tett 167.069 korona segélyt. Megjegyezzük 
még, hogy igen nagy számmal vannak azok 
a balesetek, a melyek a közelmúlt napokban 
jelentetvén be, most vannak tárgyalás alatt. 

— A szamócza szaporítása. Ha a szamó-
czát futóindáról akarjuk szaporítani, akkor 
tekintetbe kell vennünk, hogy bizonyos jól 
termő fajai között is találkoznak egyes tövek, 
a melyek a helyi viszonyoknál fogva gyarlón 
gyümölcsöznek. A szaporításhoz tehát minden-
kor bőven termő tőkét kell kiválasztani ; ezek-
nél a futóindákat nem metszük le, hanem az 
első levélnél az ujjal vájt kis gödröcskébe 
kampózzuk le s földdel lazán letakarjuk. Ha 
az így lekampózott indák körül a talajt 
nedvesen tartjuk, csakhamar megindul a 
gyökérképződés s a támadt fiatal tő anyjától 
örökségbe veszi annak dús termőképességét. 

Tartalom : Nők gazdasági kiképzése. E. Kemény fi 
Katinka. — A gazd. ism. iskolák áll. segélye. (V. J.) 
— A gazdasági növények védelme, l'oseh Károly. — 

• A fagyokozta károkról. Wallner Gyula. — A trágya 
kezeléséről. Riedlmayer Sándor. — Az ürmösbor ké-
szítéséről. Kovács Ferenc. — A száj- és körömfájás. 
Borbély József. — Rovarok hatalma. (Tárca.) Krenedits 
Ferenc. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

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

ï l eg je len ik e lap minden h e t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir . tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal i együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba küldendők. 

A h i rde t é sek árszabása . — A pályáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k iszámítható hirdetési díj e lőre kü ldendő 
be._Egyéb h i rde téseknek az egcsz oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTBOH-UTCA 17. SZÁM. MAGI. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I . KEK., ISKOI,A-TKB ». 

Kéziratokat nem, ac í u nli vissza. 

Háztartás az iskolában. 
(Cs. P. J.) Az angol nemzet egyik 

legnagyobb gondolkozó fia : John Buskin, 
kinek nagy befolyása volt hazája fej-
lődésére, többek közt ezeket mondja a 
nőkről irt munkájában: „legelőször is 
alaposan tanuld meg a főzést, minden 
élelmiszer jó és hátrányos tulajdon-
ságát, elkészítésének legjobb és legegy-
szerűbb módját; mutasd meg, mint 
lehet valamiből a legtöbbet legízlete-
sebben előállítani. Készíts erős, csinos 
ruhát. Ismerd meg a hasznos szöveteket 
a modern ipar nyomorúságában" stb 

Ilyen és hasonló- tanácsokat intéz a 
műveltebb, tehetősebb úri osztályhoz. 
Azonban mintegy utasításul adja, hogy 
javaslatait ne csak a maguk javára 
értékesítsék, hanem minden adandó 
alkalmat ragadjanak meg, hogy a 
szegényebbeket is ily irányban, ily 
szellemben vezessék. 

Nem kevesebbet tűzött ezzel Ruskin 
maga elé, mint azt, hogy visszaadja a 
nőt hivatásának és életczéljának. Ez 
pedig oly szociális kérdés, melyen már 
sokan és sokat vitatkoztak. Es vég-
eredménye minden bölcseletnek csak az 
volt és marad, hogy a nőnek első 
sorban háziasnak kell lennie. 

Ennek az elérésére pedig csak két 
eszköz van: a család és iskola. Együtt, 
közösen nagyot és maradandót alkot-

hatnak. Különösen a nőnevelésben nagy 
és hatalmas tényező a családi élet 
nyújtotta nevelés. 

Ámde van egy rétege a társadalom-
nak, mely a nap kétharmad részén 
fárad, küzd az üzletek poros, a gyárak 
füstös helyiségeiben, vagy kint a mezőn 
a rögök közt. Ezek alkotják a nemzet 
nagy tömegét, akik akárhányszor a 
legjobb akarat mellett sem nyújthatják 
gyermekeiknek a családi nevelést. 

Ennek a hátránya a vidék vallá-
sosabb, erkölcsösebb, egészségesebb 
gondolkodása mellett nem oly szembe-
tűnő, mint a nagy városok szociál-
demokrata levegőjében. Ilyen helyeken 
a hiányt pótolni, az egyéni karaktert 
határozott irányba terelni : az iskola 
föladata. Ez pedig nagy társadalmi érdek, 
ha elgondoljuk, hogy p. Budapesten 
több, mint 8—10 ezer ama 12 —15 
éves leány-gyermekek száma, kik a jobb 
nevelést nélkülözik. 

Tudatában volt ennek a főváros, de 
a javításhoz a kezdeményező lépést 
mégsem tette meg. Wlassics Gyula 
kultuszminiszter érdeme, hogy figyel-
mébe vette ezt a serdülő nemzedéket s 
megalkotta részére a háztartástant iskolát. 

Ez az intézmény lényegében hasonló 
a gazdasági ismétlő-leányiskolákhoz, de 
a kivitel észközeiben eltér azoktól, 
mivel a kerti gyakorlatok helyett a 

J aed. Könyvtár 
es ianszermuzeum: 

Oyertyánffy-könwtára.1 
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főzésre helyezi a nagyobb súlyt. És ez 
természetes is, mert más a nagy város 
lakosainak a munkaköre, mint a mező-
gazdáé. A cél azonban úgy az előbbinél, 
mint az utóbbinál egy: az erkölcsi élet 
megóvása, a gyakorlati életre váló nevelés 
és ezzel a keresetképesség fokozása. 

Csendesen, zajtalanul dolgoznak ezek 
az iskolák. A nagy társadalom alig 
vesz róluk tudomást. A közéletben még 
nincsenek kijegecesedve, minek az oka 
talán abban keresendő, bogy még alig 
5—6 éves mult áll az ismétlő-tanköte-
lesek gyakorlati irányú oktatása mögött. 
De talán lebet az oka az is, hogy 
nálunk a munka az „úri" ember előtt 
még mindig szégyen, mely a szegényebb 
osztálynak pedig javítás nélkül úgy jó, 
mint apáitól látta. 

Mennyivel elütőbb nézetet táplálnak 
azok, a kik leszállnak a népélet körébe. 
Megfigyelik azt a nemzetgazdaságtani 
fejlődést, ami ott a javak körül 
végbemegy. 

Ezek lát ják a szatócsboltok forgal-
mát. A régi magyar termelési cikkek 
kisebb térre szorulását. A gyáripar 
termékeinek országra szóló hódítását. 
A kapitálizmus terjedésével járó fény-
űzést. Az idegen elemek térfoglalását. 
Az ezeréves föld lakóinak kisebb térre 
szorulását. Pántlikáért, selyemkendőért, 
cúgos cipőért stb. stb. kiadott ezer meg 
ezer fillérek, melyek, mire az országot 
elhagyják, megannyi forintokká tömö-
rülnek. És elmennek, mint a Duna vize. 
Az egyik keletre, a másik nyugatra és 
egyik sem tér vissza soha. Több az 
hatszáz milliónál, a mivel a külföldnek 
adózunk. 

De nemcsak ezeket, mint kereskedést 
és forgalmat látják, kik a közgazda-
sági élet hullámzását figyelemmel ki-
sérik, hanem a termelést és a földol-
gozást is. 

Látják vasbányáinkat, melyeknek 
nagy tömegtermelését olcsó áron adjuk 
a külföldnek. Az pengéket készít belőle 

és megvesszük 50-szeres áron. Ezekkel 
vágjuk fiatal erdeinket, melyekből a 
külföld gyáripara csinál botot, fabábut, 
asztalt és mi ismét megvesszük drága 
pénzen. 

Termelünk a világpiacon verseny-
képes gyapjút és bőrt. Eladjuk mázsán-
ként néhány forintért és megvesszük 
Bécsben, Brünnben azt a mennyiséget 
néhány száz forinton. Tehát adózunk 
pénzünkkel, terményünkkel a külföldnek. 

Van-e köztünk, a ki elmondhatná, 
hogy az a ruha, a mi ra j ta van, tetőtől-
talpig magyar termék és magyar 
munka? . . . Yan-e abban valami le az 
utolsó gombig, a mi nálunk elő nem 
állítható1? Yan-e tehát nemzet, a melyre 
John Rusk in fenti szavai a modern 
ipar nyomorúságáról jobban illenek, 
van-e nemzet, melynek gyermekeit 
ezekkel szükségesebb volna megismer-
tetni, mint épp a magyart? 

Azt hiszem nincs és éppen erre 
építette föl Wlassies miniszter a gyakor-
lati oktatás megoldását. 

A háztartástani iskolában megtanulja 
a leánygyermek a szövetek jóságát, 
szabását, varrását, a magyar ipar termé-
keinek a megbecsülését, a takarékos-
ságot, a krajcárokkal való számolást, 
az ételek olcsón és lehető jó minő-
ségben való kiállítását, szóval: hasznos 
polgára lesz családjának és nemzetének. 
A gazdasági ismétlő-iskola megtanítja, 
hogy a legkisebb befektetéssel hogy 
lehet a legnagyobb jövedelmet elérni, 
szép gyümölcsöt, gabonát és állatot 
nevelni, a kendert, a lent, a gyapjút 
földolgozni, saját kézimunkánk termékét 
megbecsülni, olcsón ós szépen előállí-
tani, a kalotaszegi varrottas és a székely 
szőttes szép korát visszaállítani. 

Ezekben látom a tanügyi kormányzat 
maradandó alkotását, melynek meg-
teremtőjét a késő nemzedék Magyarország 
közgazdasági történelmének Wlassies 
miniszterről szóló fejezetében fogja 
föltalálni. 
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Az erkölcsi nevelés anyaga. 
„A testi és szellemi nevelés 
erkölcsi nevelés nélkül — a 
civilizáció vad gyümölcse." 

Dr. Mákay Béla. 

Föl-fölhangzik a panasz, hogy a köteles isko-
láztatás behozatala óta a köznép gyermekei 
tudósabbak ugyan, de sem a gyermekek nem 
jobbak, sem a felnőttek. A tanult emberek 
soraiban is gyakoribb manapság a sikkasztás, a 
hűtlenség, pazarlás, öngyilkosság, vallástalanság 
stb., stb., szóval az erkölcstelenség, a bűn, 
mint valaha. Sőt úgy tetszik nekünk, mintha 
a sokféle tudás terjedésével szaporodnának a 
bűntettek ; olyanok is, amiknek előbb hírét 
sem hallottuk. 

Mi ennek az oka? Az, hogy kevés gondot 
fordít a szülő gyermekei erkölcsi nevelésére ; 
s az iskola sem ér rá a közismereti tárgyakkal 
telerakott tanterv miatt az erkölcsi képzésre. 
Csak tömünk meg tömünk. Teletömjük a gye-
reket földrajzzal, természetrajzzal, történeti 
ismerettel, nyelvtannal ; de a tömérdek reál-
ismeret sokasága miatt nincs ideje az isko-
lának a fontosabb dolog méltatására: a neve-
lésre. A szellem, az ész fejlettebb, a tudás 
több, az emlékezet tárháza tele van sok 
haszontalan lim-lommal, ámde üres a szív, 
gyenge lábon áll a kedély, szóval az erkölcs. 

Szálljunk csak magunkba mi tanítók és 
vizsgáljuk meg, hogy pl. törődik-e valami 
nagyon az iskola a gyermek jellemének fejlesz-
tésével, erősítésével ? Neveljük-e, szoktatjuk-e 
a gyermeket bátorságra, határozottságra, 
nézetönállóságra, önuralomra, állhatatosságra ? 
Ébresztgetjük-e, fejlesztgetjük-e, erősítgetjük-e 
a gyermek önérzetét, becsületérzését? Szok-
tatjuk-e igazságosságra, igazmondásra, őszinte-
ségre, nyíltságra, szótartásra, hűségre és mél-
tányosságra ? Pedig ezen erények összetetten, 
együtt alkotják a jellemességet, biztosítván 
tulajdonosuknak a bizalmat és becsülést. 

Avagy nem hanyagoljuk-e el a közerkölcsösség 
fejlesztését ? Azon erényeket, melyek a közélet, 
haza és egyházi téren elengedhetetlenül meg-
kívántatnak az emberben. Például: neveljük-e 
a gyermeket a törvény és hatóságok, állami 
és egyházi férfiak tiszteletére ? Fejlesztjük-e 
bennük az érdeklődést a közdolgok iránt ; az 
összeférhetést, türelmet, polgári és vallási 
tekintetben ; a rokonszenvet, szeretetet a 
polgártársak irányában? üazdítjuk-e őket val-
lásos életre, istenfélelemre s az Isten akara-
tában való megnyugvásra ? 

Vagy az életrevalóság erényeinek ültetgetését, 
ápolgatását nem hanyagoljuk-e el? Teszem: 
fejlesztjük-e, fokozzuk-e és erősítgetjük-e a 

gyermekben a munkakedvet? Buzdítjuk-e hala-
dásra ? Erélyének, tetterejének kifejtésére, gya-
korlására adunk-e alkalmat? Kitartását erősít-
jük- e ? Tudásának, munkája értékesítésének, 
hasznosíthatásának nyujtunk-e módot és alkal-
mat? Keresetképességük fejlesztésével törő-
dünk- e ? Szorgalomra, rendre, pontosságra, 
tisztaságra, takarékosságra serkentjük-e őket? 
Beléjük neveljük-e, hogy legyenek mindenben 
mértékletesek, vigyázzanak egészségükre ; s 
hogy legyenek edzettek, gondosak, szemesek, 
óvatosak és elővigyázatosak ? És — főképp a 
lányokat! — neveljük-e, szoktatjuk-e házias-
ságra, egyszerűségre ? Ezen erények össze-
ségükben anyagi jólétet és életboldogságot 
biztosítanak annak, akiben megvannak. 

Térjünk át végül a műveltség erényeire ; 
jelenségeire is, amelyek nemcsak ékességül 
szolgálnak az embernek, hanem közkedveltté, 
szeretetté is teszik a társaságban, a társadalmi 
életben. Szoktatjuk-e például a gyermeket 
ildomosságra, jó modorra, előzékenységre, 
szerénységre, szelídségre, engesztelékenységre, 
barátiasságra ? Figyelmeztetjük-e a háladatos-
ságra? Szoktatjuk-e arra őket, hogy az érdemet 
az emberekben megbecsüljék ? Iparkodunk-e a 
gyermekek szívét könyörületre, irgalomra indítani 
és buzdítjuk-e őket a jótékonyság gyakorlására ? 

Ki-ki tekintsen magába ! És kérdezze meg 
ki-ki önmagát, ha vájjon fölébresztette- e, 
ápolta-e és fejlesztgette-e emez erkölcsi eré-
nyeket azokban, kiket az Isten reá bizott? 
És ha nem, vagy csak részben? . . . akkor 
tegye föl ki-ki magában, hogy minden alka-
lommal és tervszerűen és fokozatosan és lelki-
ismeretesen ezután fog eleget tenni ama nevelési 
parancsnak, hogy — neveld az embert Isten 
képére ! 

Ezzel egyúttal — dr. Wekerle László nyo 
mán — röviden föl is soroltam az erkölcsi 
nevelés anyaga nagyrészét. Lehet hozzá többet 
is gyűjteni, mert elég van még. Csak annyit 
mondok még, hogy ha ez anyagot a gyermekbe 
beleojtogatjuk : szíve megfinomul, lelke meg-
nemesül ; és nem tudósabbá lesz a reáltantár-
gyakban, de fölruháztuk gazdag erkölcsi tarta-
lommal. 

A fölsoroltak általános erkölcsi erények. 
Közösek minden nemzettel az egész világon, 
mint a jó, szép és igaznak jelenségei. 

Ezeken kívül minden nemzetnek, fajnak 
megvannak a sajátos erkölcsi erényei, tulajdon-
ságai, amelyekkel ékesítve együtt él a föld egy 
pontján, egy területen, egy hazában; mely 
erkölcsi érzetek mozgása folytán él, küzd, 
harcol, dolgozik, eltartja övéit s fönntartja 
faját és hazáját. Például: „Az angol nagyon 
öntudatos, dolgos és energikus. A francia 

10* 
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józan, számító, takarékos, nyugtalan és hiu. 
A szláv nép szemlélődő és tűri az igát." 

Különleges, sajátos erkölcsi erényei hogyne 
volnának annak a nemzetnek, a magyar fajnak, 
mely már ezer éve itt lakik Európa szívében ! 
Sajátos erkölcsi tulajdonságaival hazát szerzett 
és azt fönntar t ja ; föléje is helyezkedett az itt 
talált népeknek úgy, hogy a hegemóniát, az 
uralmat kezéből semmiféle faj nem bírta kiütni. 
Erkölcsi tartalmunk paizsán törik meg minden 
ilyes szándék. 

Melyek hát a mi saját nemzet-erkölcsi eré-
nyeink, amelyeket ülteigetni, ápolgatni köteles-
sége minden magyar apának, anjának, neve-
lőnek, tanítónak, hogy ezt a hazát, ezt a földet 
utódaink is megtarthassák? 

Ilyen erényeink: tetteinkben a komolyság, 
föllépésünkben a méltóság. A magyar nem 
kíváncsi, nem tolakodó és nem alkalmatlan-
kodó; tisztességtudó, nem hizelgő; elismerő, 
hallgatag és nem fecsegő, de humoros ; aztán 
nyilt, bátor, önérzetes, hazaszerető, szabad-
ságravágyó ; vendég- és igazságszerető, nagy-
lelkű és nem bosszúálló ; általában józan és 
mindenekfölött — lovagias, vagyis mindig a 
gyengébb segítségére siet, azt megvédelmezi, 
elnyomni senkit sem akar. 

Érdekes például, hogyan nyilatkozik Herman 
Ottó a legújabb könyvében az egyszerű, a 
magyar tanyai, pásztor és halász népről : 
„Ezek az egyszerű emberek csodálatraméltó 
komolysággal és méltósággal valósággal rep-
rezentálnak. Nem kíváncsiak, nem alkalmatlan-
kodnak kérdéseikkel, beérik azzal, amit az 
idegen magáról és szándékáról mond." 

Eötvös Károly pedig így jellemzi a ma-
gyar t : „A magyar mezei ember nem kíváncsi, 
nem törődik azzal, mi nem az ő dolga, nem 
is megy oda, ahova nem hívják . . . Ezek az 
emberek tiszteletet tudnak tanúsítani, alá-
zatot — soha és semmi hizelgő szavuk nin-
csen; komoly, elismerő és virágos, sőt hu-
moros — az van." 

A régi magyarokról is olvastam egy föl-
jegyzést. E szerint: „A magyar családjában a 
tekintély a férfit illette ; a nő meg volt 
becsülve, de nem ura mellett, hanem utána 
következett. A család kor szerint az asszony 
után sorakozott; a fiu elől járt. Megjelenése 
szerint a magyarság: méltóságos, magaviselete 
szerint komoly, hallgatagságra hajló ; a fecsegő 
és ugrándozó magaviseletet mint férfihez nem 
illőt tekinti. Vendégszerető, tisztességtudó. 
Föllépése — nyílt, bátor bármily földi nagy-
sággal szemben is, ami nagy és erős önérze-
tében gyökerezik." 

Ezek pedig olyan megkapó erkölcsi erények, 
hogy kell, miszerint hódoljon nekünk nem egy 

nemzet, hanem — az egész világ. Aki más 
fajú, más nemzetbeli, ha a mi erkölcsi erényeink 
bűvkörébe kerül, az kell, hogy elveszett legyen 
a saját fajára, nemzetére nézve. Hiszen való-
ságos eszmei tisztaság, tökély a magyar 
karakter. Ne csodálkozzanak tehát a világ 
népei, ha hódít és beolvaszt a magyar a maga 
erkölcsi szépségével és gazdag tartalmával. 
Nem ember, vadállat az, aki a magyar 
Géniusznak meg nem adja magát. 

No most már : vájjon nem erős kötelessége-e 
minden szülőnek, tanítónak nemzeties erkölcsi 
erényeinket fokozottabb gondoskodásban részel-
tetni, még ha a többi erények rovására is? 

(Közbevetőleg legyen mondva: nem volna-e 
okosabb, ha a népiskolai olvasókönyvek mind 
csupa erkölcsképző olvasmányokkal és költe-
ményekkel volnának csak megrakva, a helyett, 
hogy a reáltárgyak körét bővítgetik bennük? 
Hiszen minden egyes tantárgyhoz úgyis vannak 
kézikönyvei a gyermekeknek : minek akkor 
még földrajzi, történeti, stb. dolgokat olvasó-
könyvben megint külön is tárgyaltatni ? Erkölcs-
képző olvasmányok kellenek! Föl kell osztani 
az erkölcsi nevelés anyagát évfolyamok szerint, 
hogy végig tárgyalhassuk a hat év alatt vala-
mennyit.) 

Erkölcsi hibáink is vannak, azt mondják az 
irigyeink. De talán még ezek is erényszámba 
vehetők. Hiszen mind olyanok, hogy szinte 
szükséges kellékek a tekintély megszerzéséhez 
a hegemónia, a magyar uralom és elsőbbség 
fönntartásához. Azt mondják tudós agyvelők, 
hogy ilyen hibáink : a bőkezűség, pazarlás, 
büszkeség, pártoskodás. Azt mondják : kissé 
kényelemszeretők is vagyunk; hogy szeretjük 
az uraskodást, a fényeskedést, a pompát. Azt 
mondják, hogy méltóságán alulinak tartja a 
magyar az iparűzést, a kereskedést s hogy ez 
nagy hibánk. 

De uram, Istenem ; hát ugyan miért ne 
éltesse a magyarok Istene a tótot, hogy a 
magyar ne hordozzon drótot, üveget? Meg 
hiszen csak aki teheti, az a fény- és pompa-
kedvelő. Hát miért is ne éljen meg más faj 
is a körünkben? Hadd virágozzék az ipar is, 
kereskedés is, ha nem is tisztán magyar faj 
kezében, csak hazai termést dolgozzon föl vagy 
árusítson és közvetítsen. Magyar lesz az vala-
mennyi, csak — idő kell neki. Hiszen les 
rájuk a magyar Géniusz. 

Vezessen csak tovább is bennünket a ma-
gyarok Istene s maradjunk meg erkölcseink 
mellett. Azokkal az erkölcsi tulajdonokkal 
magyar a magyar, amik benne termeitek, amik 
keblét gazdagítják. Csak ezek ápolását el ne 
hanyagoljuk. 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 
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Külföldi szemle. 
Az elfáradás élettana (fiziológiája) és jelentő-

sége az iskolára és liázra. 
A bécsi Zeit pedagógia melléklapja a fen-

tebbi cím alatt figyelemreméltó cikket közöl, 
melyből a következőket ismertetjük meg lapunk 
olvasóival : 

A gyermekek fejlődése és növekedése közben 
történő testi és lelki befolyások elégtelen isme-
rete a családban és iskolában egyaránt bal-
fogásokra vezetett, melyek úgy az egyesekre, 
mint az összeségre nézve aggasztóak. 

A nevelésben a testi fejlődést gyakran el-
hanyagolják, ami által a testi egészség kárt 
szenved, mert az egészség ápolásának fizioló-
giai föltételei figyelmen kívül hagyatnak. A 
kórtani (pathológiai) tünetek és lefolyások 
hiányos ismerete következtében az iskolában, 
a családban, a társadalmi életben a gyenge 
és beteges gyermekek ellen gyakran még 
annyit vétkeznek, hogy ilyen gyermekek egész 
jövőjét veszélyeztetik. E mellett többnyire 
észre sem veszik, hogy a testi szervezet min-
den gyengítése egyúttal lelki gátlásokat is 
okoz. 

Dr. Künn Károly a Hangsüketség és zene-
tanítás című munkájában rámutatott arra, 
hogy az iskolás gyermekek munkája nagyobb, 
mint az, melyet meglett férfiak, a tőlük méltá-
nyosan követelhető munka határának meg-
jelölnek. 

Szól azután az iskolás gyermekekről, kik a 
középiskolán keresztül 18-éves korukig, foly-
ton növekedő óraszámmal az iskolapadban 
kénytelenek ülni. Szerinte a mozgás hiánya a 
vérképződést akadályozza s a vérkeringést 
gátolja. Ezáltal pedig nemcsak a testi, hanem 
a szellemi fejlődés is lényegesen megzavar-
tatik, mert szellem és test a fiatal korban 
jobban függnek egymástól, miat később. 

Friss gyermekekkel félannyi idő alatt töb-
bet végezhet a tanító, mint fáradtakkal. Az 
egészséges test kiváló módon segítségére van a 
szellemnek, sokkal nagyobb mértékben, mint 
a hogy azt sok pedagógus föltételezi. 

A túlterhelés kérdésének javarésze meg 
volna oldva, ha az iskolás gyermekek egész-
ségesek és frissek maradhatnának. Korunkban 
az emberek agya és idegrendszere nagyobb 
mértékben van megerőltetve, mint az előbbi 
századokban. Hiszen korunk jellemző vonása: 
a nagyfok i idegesség, mely sok aggasztó tünet-
ben nyilatkozik. Ezt régen fölismerték már s 
hogy némileg ellensúlyozzák az iskolaláto-
gatás káros befolyását, a tornaoktatást rendel-
ték el s ebben kerestek segítséget a testi 
satnyulás ellen. Azt hitték, hogy a többórai 

iskolai tanítás által meggyengült és pihenésre 
szorult szellem megpihenhet, ha azután a 
testet is elfárasztják s ebből a kettős elfára-
dásból kell következnie a tes t . és lélek erősö-
désének. 

Ez éppenséggel észellenes ! A szellemi el-
fáradás nem szüntethető meg a test elfáradá-
sával. A tornaóra csak akkor szolgálhat a test 
edzésére, ha a gyermekek szellemileg nem 
fáradtak ; a tornaórákat tehát nem a többi 
tanórák után kellene megtartani, hanem sza-
bad napokon. 

A tornaoktatás áldásos hatása csak akkor 
érvényesülhet, ha az a többi tanszakoktól egy 
pár órai időköz által elválasztatik. Ha vala-
mely munkát, bármilyen természetű is legyen 
az, egész az elfáradásig űznek, akkor a ki-
merülés általános és a test semmiféle szerve 
nem képes a munkát folytatni. 

A tudós nemcsak agyát fárasztja, hanem 
egész testét, s a tornász nemcsak karjainak 
és derekának izomzatát fárasztja, hanem agyát 
is, amelynek a test tagjainak mozgására szük-
séges számtalan ösztönzést ki kellett váltania. 
Az agykéreg munkája egyébiránt a tomászás 
által támasztott követeléseknél semmiképen 
sem csekély. A szoros fegyelem, melyet az 
egyes tornagyakorlatoknál fönn kell tartani ; 
a feszült figyelem, melyet az egyes mozgások 
sorrendjének betartására fordítani kell ; végre 
az akarat erélye, melylyel a tornászó a nehéz-
ségeket, vagy az egyes merészebb mozgások 
előtt való félelmet legyőzi : az agy munkál-
kodása is éppúgy fáraszt, mint a szellemi 
szakokban való tanítás. 

Aki már most friss erőkészlettel munkába 
lép, annak az agykéreg e munkája nem sok 
dolgot fog adni ; aki azonban már elfáradva 
járul e munkához, annak elfáradása az elvisel-
hetetlenségig fokozódik. 

Szól azután arról, hogy a tornázás külö-
nösen nemzedékünkre nézve elengedhetetlen 
szükséglet, mivel egész életmódunk mesterkélt, 
természetellenes és elkényeztető, ami által 
a szervezet ideges ingerlékenységében a meg-
betegedés és gyengülés minden befolyásának 
ki van téve. 

Ezt a viszonyt az érzékenység és inger-
lékenység között — nemzedékünk jellem-
vonása — akarja a tornászat kiegyenlíteni, az 
ingerlékeny élet legkiválóbb szerveinek, az 
izmoknak tettre ösztönzése által. Ez a belső 
torlódásokat szünteti meg, a táplálás és elkülön-
zés gyengén maradt szerveit erőteljesebb tevé-
kenységre hozza, a lélekzetvételt előmozdítja, 
a lelket élénkebbé és vidámabbá, a szellemet 
mozgékonyabbá és szabadabbá, a test egész 
tartását és tevékenységét biztosabbá teszi. 
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Midőn önkényes izmainkat gyakoroljuk, a szer-
vezet erőteljes marad a legmagasabb korig, 
s mivel csak az egészséges testben lakozhatik 
egészséges lélek, ez is képessé lesz arra, Hogy 
szabályszerűen fejlődjék és -erőit kifejthesse. 

De a módszeres tornázás romlássá válhatik, 
ha a testgyakorlatokkal akkor kezdünk, még 
mielőtt az elfáradt szellem kipihent volna; az 
agynak nyugalomra van szüksége, csak azután 
szabad a test elfárasztásával kezdeni. 

Kívánatos, hogy vérszegény és sápkóros 
gyermekek különös elővigyázat és módosítások 
nélkül az iskolai tornászat közönséges gyakor-
latainak alá ne vettessenek, mivel minden 
gyakorlat, mely gyorsított szívműködést idéz 
elő, az ily gyermekekre nézve káros lehet. 

Osztályok látogatottsága az elemi iskolákban. 
Sok a panasz nálunk az elemi iskolák egyes 

osztályainak túlzsúfoltsága ellen, ami kétség-
telenül gyakran oka a tanítás csekélyebb ered-
ményének. Hogy mennyire különböző Német-
országban is az egyes osztályokban a tanulók 
száma, mutatja egy, hivatalos adatok alapján 
összeállított kimutatás 41 német városból. Az 
1899/1900-ki tanévben az egyes elemi iskolai 
osztályokban átlag volt : Lipcsében 39*82 ; 
Drezdában 4 1 0 8 ; Planenben 41*67 ; Zvvickau-
ban 42*71; Chemnitzben 43'68; Karlsruhéban 
44*96 ; Charlottenburgban 45*46 ; Hamburgban 
46-04; Metzben 46*20; Lübeckben 46*49; 
Freiburgban 48*62; Brémában 49 61 ; Pots-
damban 49 75 ; Berlinben 49*87; majn. Frank-
furtban 50"85 ; Kasszelben 51*44 ; Danzigban 
5148 ; Stettinben 51*51; Erfurtban 51*89; 
Augsburgban 51*94; Münchenben 52*20; 
Straszburgban 52*28; Wüitzburgban 52 72 ; 
Magdeburgban 53*56; Nürnbergben 53*94; 
Posenben 54*02 ; Kielben 54*73 ; Boroszlóban 
54*77 ; oderai Frankfurtban 55*16 ; Barmen-
ben 55*65 ; Krefeldben 55*79 ; Liegnitzben 
55*80; Hannoverában 56*02; Halléban 56 06 ; 
Elberfeldben 57*39 ; porosz Königsbergben 
57 65; Mainzban 57*95; Spandauban 58 '44 ; 
Wiesbadenben 59*04; Esszenben 59*83; Aachen-
ben 61*74 ; Altonában 62 85 ; Düsseldortban 
64*73 ; Duisburgban 68 tanuló. 

A népiskolai anyakönyvekről. 
Vártam, hogy e fölvetett kérdésben a vitat-

kozás tovább megy a dolog praktikumánál. 
Azt gondoltam, hogy a fölszólalás alkalmul 
fog szolgálni ennek a tárgynak minden oldalú 
megvitatására ; illetőleg nemcsak arról fogunk 
vitatkozni, miként menthetjük meg az anya-
könyveket, hanem arról is, hogy miként tehet-
nők azokat a tanító hasznothajíó kincsévé. 

Engedtessék meg nekem, hogy e tekintet-
ben szóljak az anyakönyvekről. 

A népiskolai anyakönyvnek tartalmaznia kell 
mindazt, amiből a tanuló előmenetelére bár-
mennyi idő múlva is következtethetünk. E 
tekintben az egyetemi nyomda által kiadott 
„Előmeneteli és mulasztási napló"-1 elégnek 
tartom. 

Manapság azonban, amidőn kezdünk a gyer-
mekkel mint egyeddel bővebben foglalkozni, 
amidőn az iskolának nem az a célja, hogy az 
iskolába adott gyermeket jobb-rosszabb mód-
szerrel csak tanítsa, hanem hogy nevelje is a 
rendelkezésére álló eszközökkel ; amidőn a 
gyermekpszichológia kezd bevilágítani nevelési 
eljárásunkba: az egyetemi nyomda naplóját 
nem tartom elegendőnek. Egy teljes levélből 
(két oldalból) álljon minden tanuló anyakönyvi 
lapja. Ennek a levélnek egyik oldala tartal-
mazná ugyanazt, mit a mai nyomtatvány, a 
másik oldal szolgálna a gyermekpszichológiának. 

Szükségesnek tartjuk ma már, hogy a gyer-
meknek nemcsak az iskolába hozott képzet-
világáról, hanem a diszpozíciójára következ-
tető minden tényezőről tudomást szerezzen a 
tanító. Hogy vannak olyan tanítók, kik e 
tekintetben a mai nyomtatvány mellett is kellő 
módon tájékozódnak a tanulók fölvétele alkal-
mával, ai*ról meg vagyok győződve ; de álta-
lánosnak kellene lenni, hogy minden iskola úgy 
vegye föl a növendékeket, hogy amikor össze-
gyűl a kis sereg, minden újoncénak harcz-
képességéről teljesen tájékozva legyen a tanító. 

Ohajtandónak tartom azért, hogy az anya-
könyv 2-dik oldala erre a célra szolgáljon. 

Föl kellene ide venni mindazokat a kérdé-
seket, miket a gyermekpszichológok a meg-
figyelés végett ajánlanak. Nem olyan részletes-
séggel ugyan, de a kérdések között mindenesetre 
beme lennének azok, melyekből a szülőktől 
örökölhető egy-más képességre következtet-
hetünk, vagy amelyek a gyermek testi, lelki 
fejlődését, működését befolyásolhatják. Pl. : 
Fordult-e elő a családban ideg- vagy elme-
baj? Hamar tanult-e meg a gyermek járni, 
beszélni ? Milyen volt a fogzása ? Micsoda 
betegségeket szenvedett a gyermek ? Melyik 
betegségnek maradt s micsoda nyoma ? Milyen a 
vérmérséklete? Testi fejlődése? Koponya-alkata ? 
Fogak ? A szájpadlás nem ívelt-e ? Az orr 
nincs-e eldugulva? Nem beszédhibás-e? Látása ? 
Hallása ? Képzetvilága ? 

Hogy ennél több kérdés foglaljon-e a lapon 
helyet s tényleg mik legyenek azok ? arról 
most nem kívánok értekezni, mert én most 
csak rá akartam terelni a figyelmet arra, 
hogy ezeket a dolgokat az iskolai anyaköny-
vekbe föl kellene vennünk. Egyik fontos kér-
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dés lenne, hogy a mult évben járt tanuló 
mennyit feledett? Erre a kérdésre természe-
tesen a fölvételkor nem lehetne kimerítő fele-
letet adni, hanem csakis a rendes tanítás meg-
kezdése után. 

Azután maradna egy üres hely ugyancsak 
a második oldalon arra a célra, hogy a tanító 
az évközben szerzett észrevételeit följegyezze. 

Ezek az anyakönyvi lapok teljesen külön-
állóan, egyenkint kezeltetnének. A fölvétel 
ezeken a lapokon történnék. Eszerint a föl-
vételi napló teljesen mellőzhető lenne. A be-
hatások befejezte után ezeket az anyakönyvi 
lapokat osztályok szerint szétosztanák, betű-
rendbe raknák, sorszámoznák s egy kemény 
fedéltáblába helyeznék el, év végén azután 
beköttetnék. 

Ez az anyakönyv, mint közokirat gondos 
őrizet alatt állana ; annak első oldaláról kivona-
tot lehetne kiállítani az elveszett értesítő-
könyvecske helyett, de a lap második oldala 
kizárólag az iskolának, a tudománynak lenne 
tulajdona s azzal indiszkréciót elkövetni soha-
sem lenne szabad. 

(Krasena.) Zoványi Lajos. 

A tanfelügyelők velünk vannak. 
Mély megindulásra hangolja a lelkemet az a 

szívbéli igaz öröm, melyben az „Eötvös-alap" 
föllendüléséről olvasok. Látva azt a buzgóságot, 
mellyel szegény árváink ügyét az ország tan-
felügyelői fölkarolják, büszkén emelem föl a 
fejemet, hogy mi sohasem voltunk megalázva, 
mikor benső szeretetünk szavára útnak indultunk, 
hogy a társadalom szívét is reá irányítsuk, a 
mi jótevő, könnyeket törlő intézményünkre. 

Személyi kultuszt nem űztem soha a tol-
lammal, pedig hányszor lett volna alkalmam, 
elmerülnöm a napi eseményekben, hogy föl-
virágozzak egy-egy valakit. Ha kalapomat az 
érdem előtt meghajtottam, önzésemet mindig 
úgy távolítottam el magamtól, hogy csak a 
köznek szolgáljak, de jutalomra nem vágytam, 
azt nem is reméltem. 

Mindezeket pedig elkellett mondanom akkor, 
mikor a gyanúsítások egészen szabadon járnak 
a társadalomban, úgy hogy igaz ügyet is szol-
gálva, sokszor vádolnak meg bennünket. Nem 
szeretném azonban, hogy csak egy szóval is 
megbélyegezzen valaki, ha most e közlemény-
ben említést teszek egy olyan eseményről, 
melyet jól esik annak elmondani, aki igaz sze-
retettel van az Eötvös-alap és annak intenciója 
s vezetői iránt. 

A múltkoriban benn jártam a tanfelügyelőnk-
nél. Arról ismerik sokfelé a mi jóságos embe-
rünket, hogy sohasem fárad el a munkában ; 

pedig az esti vacsoráját is sokszor az irodájá-
ban fogyasztja el, ki mikor a hivatalát reggeli 
7 órakor elfoglalja, sohase tudja, vájjon az 
esti 9 óra nem találja-e ott író - asztalánál, 
hogy már holnap reggel valahol a Fertő mellett 
meglátogasson egy-egy tanítót, akikhez mindig 
van egy-egy jó szava. Mióta itt vagyok, kez-
dem megszokni, hogy a tanító egész szabadjára 
úgy beszélhet a tanfelügyelővel, mint akárki 
mással. 

Ahogy reá kopogtattam, ráhajolva leveleire 
találtam mosolygó főnökömet. 

— Tudja, az valami mesés — szólt — hogy 
mennyire Istenadta lelkes emberek ezek a 
tanítók! Nem győzöm a leveleiket fölbontani, 
melyekben az Eötvös-alapba való belépésüket 
jelentik; pedig higyje el, az én fölszólításom 
a szív hangján irott Itérés volt, itt van : olvassa, 
talál-e benne presszió ízű mondatot? 

— Lelkes dolog, áldja meg tanfelügyelő 
urat az Isten. Érdemes a szóra. 

—• Dejszen, csak az kéne, hogy kitegyen 
a lapba! 

És én mégis szóvá tettem, mert sokkal 
inkább kiállóm a tanfelügyelőm haragját, mint 
sem eltudnám hallgatni a szívem örömét, hogy 
amikor mi, a mi koldus filléreinkből tudunk 
juttatni annyi árvának, meg voltunk csúfolva, 
hogy a tanítók szereplése az Eötvös-alap iránt 
nem méltó a tanítói álláshoz. 

Mi, akik lelkesen ajánlottunk gyufát, író-
szereket, lelkesen toboroztunk táncosokat, hogy 
gyarapodjék, lombosodjék a tanítók fája, vas-
akarattal, következetesen, megmaradtunk a 
szívünk sugalma mellett, mindaddig, míg odáig 
vittük a dolgot, hogy most közvetlen hivatali 
elöljáróink méltányolják igaz ügyünket, ők is 
fölajánlják segítő kezüket, mert valami föl-
szólal az érző kebelben: a humanizmus szava. 

Ez az, amit ez anyagias korban becsülnünk, 
szinte kötelességünk. A szegénység úgy reá 
nehezedett a társadalomra, hogy föltartóztat-
hatatlanul terjed, mint valami jégpáncél a tó 
tükrén. Ha aztán a humanizmus szavára a 
tanító sem hallgat, úgy az önzés, a ssíotelenség 
érzelme terjedni fog az iskolában is, majd 
felnő egy olyan generáció, mely nem ismer se 
részvétet, se jószívűséget, az a sok szegény 
ezer ember összeroppan a szegénység súlya 
alatt, mert nem segítik meg azok, akiknek 
földi vagyonukból elég jutna a gyámoltalanok-
nak is. 

Az örvendező tanítók, kik a tanfelügyelők-
nek az anyagiakra oly üdvös cselekedetét látják 
és olvassák, kétszeresen örvendenek egy ilyen 
lelkes tanfelügyelői tábornak. Mert jól tudjuk 
mi, kik az iskolában a tanfelügyelőink elis-
merése mellett működünk, hogy pályánkat 
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fokozottabb, nagyobb erővel, kedvvel és buz-
galommal szolgáljuk, ha mellénk állnak azok, 
akik bennünket föl tudnak emelni, meg tudnak 
másokkal is becsültetni. 

Azért az itt-ott fölburjánzott izgága sza-
vakat, melyeknek letörjük hamarosan tüskés 
élüket, amelyek megakarnák szúrni a tanfel-
ügyelői kart, hogy ne avatkozzék a mi zse-
bünkbe, még azok is elitélik, akik a legnagyobb 
nyomorban 3 koronát sem tudnak az Eötvös-
alapra nélkülözni. 

De a jövőben fognak és tudnak is nélkü-
lözni és óh akkor : akkor az Eötvös-alap vezetői 
mily benső örömmel nézhetnek vissza munká-
jukra, mily fönt hordhatják fejüket, hogy 
izgága szavak nem tudták a szív szeretetének 
lángját eloltani, azt az égő szövétneket széjjel-
rngdosni ! 

(Moson.) Verner Jenő. 

IRODALOM. 
Az új helyesírásról igen hasznos és szük-

séges könyvet adott ki Simonyi Zsigmond, ki 
a hivatalos helyesírási szabályzatot szerkesz-
tette. A munkának címe : Az új helyesírás. 
A vallás- és oktatásügyi miniszter 1903 márc. 
14.-én kelt rendeletével kiadott magyar iskolai 
helyesírás szövege és magyarázata, bővített 
szójegyzékkel. A bevezetésben elmondja a 
szerző a min. rendelet érdekes előzményeit és 
helyesírásunk történetét a lefolyt században. 
Azután pontosan közli a szabályzatot s ennek 
minden egyes szakaszához tanulságos, tudo-
mányos és pedagógiai magyarázatokat c atol. 
A könyv Wlassies Gyula miniszternek van 
ajánlva, s a Simonyi Zs. szerkesztette Nyelvé-
szeti Füzetek 5. számakép jelent meg (ára 
fűzve 1 K, vászonborítékban másfél K). — 
Egyúttal megjelent a Nyelvészeti Füzetek 
6. száma: Két tanulmány a nyelvészet s a 
nyelvművelés történetéből. (Grimm és Révai. 
A mondolatról s a nyelvújításnak egy elha-
nyagolt forrásáról. Irta Rubivyi Mózes dr 
Ara 1 korona. Mindkét könyv az Athenaeum 
írod. és nyomdai r. t. kiadásában jelent meg. 

Megjelentek : Acsá'dy Ignác Magyar Biro-
dalom Története című nagy munkájának 9. és 
10. füzete; a szerző az előbbiben főleg II. 
Endre uralkodását, az utóbbiban pedig IY. 
Béla második honalapító munkáját és a tatár-
pusztítás tragédiáját rajzolja. Az Athenaeum 
kiadása. — A kereskedelem története, Magyar-
országra való különös tekintettel. (II. rész: A 
19. század kereskedelme.) Ir ta Daróci Lajos. 
Átdolgozta és sajtó alá rendezte Ha/rmat Mór. 
A dr. Schack Béla szerkesztette Magyar 

Kereskedők Könyvtára első évfolyamának 
tizedik és befejező füzete. Lampél-Wodiáner 
cég kiadása; ára 1 K 50 f. — Új egyszerű-
sített gyorsírás címmel említésre méltó mű jelent 
meg a kolozsvári könyvpiacon. A külföldön 
nagyon elterjedt Stolze-Schrey, egységesített 
gyorsírást alkalmazta két gyorsíró magyar 
nyelvünkre. E tankönyv egy 2 íves füzet, 
ahol csak kivonata van meg a levelező 
gyorsírásnak, de ebből is megtanulható, mert 
maga az anyag 3 oldalra terjed. Bíró 
Árpád és Vitrolf Lajos alkalmazták nyel-
vünkre. Kapható Kolozsvárt, Hosszú utca 24. 
szám alatt, a „Gyorsírási folyóirat" szerkesz-
tőségénél. — A Magyar Könyvtár márciusi 
sorozatában : Ambrus Zoltánnak Kevélyek és 
lealázottak c. elbeszélés-füzete ; Molière-nèk 
Kénytelen házasság című vígjátéka Hevesi 
Sándor fordításában és magyarázataival; Anatole 
France kitűnő francia író Kyméi énekes és 
egyéb című elbeszélései ; Csánlci Dezső kor-
rajzai, Mátyás idejéből („Rajzok Mátyás király 
korából"), melyeknek érdekes és eleven tollal 
megírt festéseit nemcsak a serdültebb ifjúság, 
de a nagyközönség is szívesen fogja olvasni. 
A „Magyar Könyvtár" egy-egy száma 30 f ; 
az összes számokról kimerítő, az írók arc-
képével ellátott jegyzéket ingyen küld a kiadó-
hivatal : Wodianer F. és Fiai udvari könyv-
kereskedése, Budapest, Andrássy-út 21. — A 
Franklin-Társulat Ókori Lexikon-ának a 24. 
füzete, mely a munka II. kötetének 21—24- ik 
íveit foglalja magában. A füzet ára 1 korona; 
a folytatólagos füzetek julius és augusztus 
kivételével a hó 15-ike táján jelennek meg. — 
A tolonciigy közigazgatása. A „Közigazgatási 
Könyvtár", dr. Kampis János jeles szakfolyó-
irata legújabb füzete, melynek ára 1 K. 20 f. 
Kapható a Közigazgatási könyvtár kiadóhivata-
lában (Budapest, I., Yár, Uri-utcza 64. sz.) és 
minden könyvkereskedésben. — Mezőgazdasági 
munkabérek Magyarországon az 1901. évben. 
A m. kir. földmívelésügyi minisztérium kiad-
ványa. — Vármegye-indulót szerzett Pálinkás 
Béla tanító és Heves megye kir. tanfelügyelő-
jének ajánlotta. Megrendelhető a szerzőnél 
2 korona 20 fillér előzetes beküldésével bér-
mentve. A szerző lakása : Felsőhuta, u. p. 
Bátony, Heves m. 

„ A XX. század igazi népnevelői" c. munka 
második bővített kiadása április első felében 
jelenik meg Szegeden. A 210 oldalra terjedő 
munkára 1 korona 50 fillérjével lehet előfizetni 
a szerzőnél: Sassi Nagy Lajos tanárnál. E 
műre, mely az összes tennivalókat s a nép-
nevelők jogos kívánságait magában foglalja, föl-
hívjuk olvasóink figyelmét. 
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SZUNORA 
Pestalozzi meséi. 

Dr. Stein Lajos, magyar születésű berni 
egyetemi tanár, egy 1900-ban megjelent tanul-
mányának* bevezető soraiban a következőket 
olvassuk: „Az emberiség lángelméinek -— a 
költőknek, művészeknek és gondolkodóknak — 
valódi halhatatlansága azon alapul, hogy nem 
avnlnak el. Amit az összes szakmák klasszi-
kusaiban tisztelünk — már pedig a mi foly-
tonos tiszteletünkön alapszik az ő halhatat-
lanságuk — az nem az ő magas koruk, hanem 
ellenkezőleg: az ő örök ifjuságuk. Egyenesen 
próbaköve a klasszicitásnak az, vájjon az illető 
elmehős a helyi és korabeli színezet levonásával 
tu l-e valamit mondani, újat és sajátosat, minden 
jövendő nemzedéknek, sajátságos törekvéseinek 
és eszményeinek megfelelőt. Ami a belső érint-
kezést az időnkinti gondolkodó nemzedékkel 
alapjában elvesztette, az könyörtelenül az ócska 
vas közé kerül. Rozsda és penész még nem 
jogcímek a halhatatlanságra. Homér és a 
zsoltárok nem magas koruk miatt, hanem annak 
dacára követelik a klasszicitást, még pedig 
joggal. Mert mentől tovább, annál csalhatat-
lanabbul nyerik meg, ihletik, üdítik föl a jö-
vendő nemzedékeket. Hatásuk elpuszt'thatat-
lanságát a fogékony lelkekre, nevezzük éppen 
halhatatlanságnak. " 

„Ha már most Pestalozzira alkalmazzuk az 
imént követelt szigorú mértéket, s ha azt 
kérdezzük : vájjon a magánéletben annyira 
ügyetlen, álmodozó s csak az elméletben kiváló 
pedagógus, mostani, ijesztően praktikus korunk-
nak mondhat-e valamit, ama meglepő követ-
keztetésre jutunk, hogy Pestalozziban a társa-
dalom-pedagógus gondolatainak magas szárnya-
lásával saját korunkat annyira megelőzte, hogy 
most, száz év múlva körül, elül oda értünk, 
ahol Pestalozzi már száz év előtt óhajtotta az 
emberiséget. 

Éppen száz esztendeje, hogy Pestalozzi 
meséi második kiadásban megjelentek (1803). 
E meséknek első kiadása 1797-ben jelent meg 
ily cím alatt: Figuren zu meinem ABC-iuch 
oder zu den Anfangsgründen meines Denkens. 
(Alakok Ábécés-könyvemhez, vagy gondol-
kodásom elemeihez.) É mesék között (összesen 

* Pestalozzi als Völkererzieher, von Ludwig Stein. 
Berlin, 415 1. 

239) sok van, mely az akkori viszony ókra 
vonatkozva, ma már értékét vesztette, de leg-
nagyobb része figyelmet érdemel még most is, 
amennyiben bizonyságot szolgáltat a mellett, 
hogy Pestalozzi figyelmét a társadalmi és poli-
tikai élet egyetlen viszonya sem kerülte ki. 
Többnyire társadalmi vonatkozásúak ezek a 
mesék, amelyek Pestalozzit, mint majdnem 
mindegyik munkájában, mint melegen érző, 
mély erkölcsi alapon álló embert és gondol-
kodót tüntetik föl. 

Mi szolgáltatott okot e mesék megírására, 
arról az első kiadásban maga nyilatkozik a 
következő párbeszédben: „A világ mindig ön-
magához hasonlít és mégis az ember minden-
ről, ami létezik, oly különbözőképen vélekedik. 

Felesége így nyilatkozott: A világ nagyon 
hasonló ; de éjfélkor máskép tűnik szembe, 
mint délben és a ködben máskép, mint nap-
fényben. 

Nemcsak ezen fordul meg, mondta János, a 
szolga, aki szintén az asztalnál ült, — a bika 
máskép látja, mint a ló, a kutya máskép, mint 
a szamár, a hal máskép, mint a madár s a fű 
máskép, mint a kő. 

El ne felejtsd János, szólt a nagyapa a karos-
székben, a világot az ember csak azután látja 
igazán, ha oly módon tűnik szemébe, amint 
sem a fűnek, sem a kőnek, sem semmiféle 
baromnak szemébe nem tűnhetik. 

Ezt megjegyeztem magamnak s azóta minden 
dolognál, mely valamely észrevehető benyomást 
tett reám a világban, ezt kérdeztem magam-
tól : Nappal volt-e vagy éjszaka; napfény volt-e 
vagy köd, mikor ezt láttam; vagy pedig kutya-e 
vagy macska, majom-e vagy elefánt, róka-e 
vagy szamár volt az, mely a dolgot szemem 
elé hozta? Különösen pedig azt kérdeztem 
magamtól: Úgy ötlik-e a szemembe a dolog, 
amint semmiféle baromnak a földön szemébe 
nem tűnhetnék?" — E bevezető sorok túl-
oldalán a következő mondás olvasható : „Előbb 
vagy utóbb de bizonyosan mindig megbosszulja 
a természet az emberen mindazt, amit ez 
ellene cselekszik." 

Pestalozzi meséi is abból a talajból sarjad-
zanak, a melyből többi müvei, annak a mély-
séges emberszeretetnek a talajából, mely e 
rendkívüli férfiút jellemezte, s abból a komoly 
szándékból, hogy az embereket az erkölcsi 
sülyedés posványából kiemelje. Hiszen világos, 
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hogy e mesék az ő népies regényével Lénárd és 
Gertruddal vonatkozásban állanak. A mesék 
eredeti (első kiadásbeli) címe is erre vall : 
Alakok Abeés könyvemhez. Pestalozzi maga 
Lénárd és Gertrud-ot az emberiség Abc-és 
könyvének nevezi. Politikai és társadalmi tekin-
tetben Pestalozzi nagyon élesen látott s a nép 
akkori erkölcsi sülyedését csakis kora politikai 
és társadalmi viszonyainak ziláltságával tndta 
megmagyarázni. Egész élete, törekvései, szen-
vedései, szegénysége és áldozati páratlan ön-
megtagadása és önfeláldozó jósága mindazt 
mutatják, hogy Pestalozzi optimista volt a szó 
legnemesebb értelmében, s így a nép jólétének 
emelését elsőrangú követelménynek tar tot ta 
ahhoz, hogy emberhez méltó erkölcsös élet-
módra tegyen szert ; de sohasem felejtette el, 
hogy ezek egymást kölcsönösen föltételezik. 
Optimista volt, mint Frőbel is, aki egykor 
Diesterweggel együtt Karlsfcadban tartózkodva, 
maga köré gyűjtötte a kis úri gyermekeket s 
nyilvánosan játszadozott velük. Mikor azután a 
közönség (apák és anyák) fejcsóválva és nevetve 
állottak meg, ezt látva, azt mondta nekik 
Diesterweg : „Látod, ezek mind bolondnak 
tartanak téged ; de azt nem tudják, hogy egy 
mosolya, egy ölelése az ilyen ártatlan gyermek-
nek a világ minden gúnyját képes elfelejtetni." 
Ilyen bolond volt Pestalozzi is, mikor minden 
kudarc ellenére, mint egy halálra fárasztott 
vad, újra meg újra az emberiség boldogítására 
célzó eszméivel foglalkozott ; a kitől még késő 
nemzedékek is tanulni fognak. 

Álljon itt néhány Pestalozzi meséitől fordí-
tásban : 

A liernyófogó. 

Mint pillangó repült előtte. Mezőn, rónán 
keresztül űzte, kergette ; de a nép, mely a 
földet mívelte, panaszkodott, hogy legázolja 
füvét, gabonáját. 

Majd meg ott mászott előtte a növekedő 
káposzta-torzsán, a lombdús fán és a zöldelő 
sövényen; újra megragadta ő t : de elpusztult 
kezében s mint rothadó dögöt eldobta. 

Most ott lógott a lombját hullató fán és a 
ház kopasz falain ; még egyszer megragadta 
őt s most vár, míg holt lárvája az ő számára 
bizonyára életre ébred. 

* 

Hogyha az igazságot keresed, ne hajszold, 
ne kapkodj utána, hanem várd szeretettel, 
nyugalommal és türelemmel. Ha ezt teszed, 
maga jön hozzád; ajtódon kopogtat és lakást 
keres nálad; de különösen akkor ne kergesd, 
mikor előtted a levegőben lebeg s tőled el-
repül. Ha ilyenkor utána futsz, ugrásaiddal 
o'yan áldott igazságokat taposol össze, melyek 

már birtokodban vannak, s melyek sokkal 
többet érnek, mint az, amelyet kergetsz. De 
legkevésbé szakitsd le az igazságot, bár szemed 
előtt, lábaidnál tenyészik, kemény, bűnös erő-
szakkal arról a helyről, amelyen táplálékot 
talál, hogy azt táplálékára való tekintet nélkül 
oda vigyed, a hová neked tetszik. Ha ezt 
teszed, akkor kezedben bűzös döggé válik. 
Csak akkor, hogyha az igazságot, bármily álla-
potban álljon is előtted, bár halottnak látszó 
lepelben is, nyugalommal, türelemmel és szere-
tettel várod, míg részedre életre nyílik, csak 
akkor lesz az igazság, amelyet keressz, szent, 
áldó igazság, csak akkor lesz részedre valódi 
igazság. 

Tó és fo lyó . 

Én örökös tisztaságban és csendben élek 
változhatatlan sajátosságomban. — É n pedig 
örökös szabadságban ömlök a világtengerbe. 

~ O o 
így vitatkoznak egymással tó és folyó. A 

balgák ! A tó vizének tisztaságát és nyugalmát, 
a folyóknak és patakoknak köszönheti, melyek 
vad, zavaros forgatagokban ágyába ömlenek; 
folyó és patak folyásuk minden nyugtalan-
ságával és minden piszokkal, amit magukkal 
hordanak, odahajlanak a nyugalomhoz és az 
egyensúlyhoz, amelyben a tó csendes derült 
tisztaságában tükrözik. 

* 

Az emberi természet önzése minden viszonyok 
között mindazon erővel és előnnyel dicsekszik, 
melyet önmagában érez és határtalanul figyel-
metlen azon eszközök és okok irányában, 
melyek által ezen erők és előnyök sajátjai 
lettek. 

A holt természet érzéketlen, s az élő, 
amennyiben élete a hús és vér önzéséből indul 
ki, egy bizonyos tekintetben még inkább. 

Két esikó. 
Mis-más kézbe került két csikó, mely növés 

és alkat tekintetében úgy hasonlított egymás-
hoz, mint egyik tojás a másikhoz. Az egyiket 
egy paraszt vette meg és természetének neme-
sítésére való tekintet nélkül az eke és taliga 
mellett alacsony szolgálatra szoktatta ; a másik 
egy lovász kezébe került. Ez művészetét a 
csikó természetének nemesítésére fordította : 
finomságának, erejének, bátorságának fönntar-
tására és kiképzésére. Ez nemes teremtmény 
is lett, míg a másik nemesebb természetének 
minden nyomát elvesztette. 

* 

Atyák és anyák ! Hogyha gyermekeitek sem 
ná !atok, sem azoknál, akikre őket bízzátok, 
tehetségeiknek kifejlődésére ingert és eszközt 
nem találnak, akkor ezek az erők oly mérték-
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ben hiábavalók; amilyen nagyok, s az emberi 
természet nemesebb hajlamai rájuk nézve épp 
oly mértékben veszedelmesek és ártalmasak. 
A leggyógyíthatat lanabb betegség, a lappangó 

középszerüségi láz. 
Egy fenyűerdő legszebb növésében így szólt 

önmagához : Ameddig fiatal vagyok, minden 
gyeimek letördel; mikor öreg vagyok, tulaj-
donosom vág ki. Azért az akarok maradni, 
ami most vegyok. 

A szegény fényük nem gondoltak arra, hogy 
ezáltal a leggyógyíthatatlanabb betegségre kár-
hoztatták magukat, a középszerüségi lázra. 

* 
Összes erőinknek önmagukban megvan 

rugójuk, hogy mindig jobban kifejlődjenek és 
erősebbek és használhatóbbak legyenek ; e 
rugónak (ösztönnek) szünetelése, megállapo-
dása forrása erőink visszafejlődésének s a 
középszerüségi láz ezzel egybekötött beteg-
ségének, önmagunk végtelen elsiilyedésének ön-
magunkra. E végső elsülyedés az emberi ter-
mészet mély romlásába közönségesen az oly 
tárgyak iránti nagy közönyösséggel kezdődik, ; 
melyek minden egészséges életű ember figyel- I 
mét és érdeklődését felköltik ; az ily állapot- , 
ban levő ember oly esetben rendesen így • 
nyilatkozik: „Semmi közöm hozzá." Aki ezt a i 
szót feltűnő módon az ajakán hordja, arról 
bi tosan fölteheted, hogy nagy mértékben meg-
ragadta őt ez a betegség, mely az emberi 
természet összes erőinek szentségét bennünk 
megöli. 

(Budapest.) Hoffmann Mór. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir . tanfelügyelőnek. — 91.094. sz.) 
Hogy a tanulmányaikat már bevégzett és a 

gyakorlati pályán működő azon tanítóknak és 
tanítónőknek, kikben, hivatásuk szeretetétől 
áthatva, a továbbképzés óhaja él, alkalmat 
adhassak arra, hogy a szakmájukba vágó 
tudományágak újabb vívmányairól tudomást 
szerezhessenek, elhatároztam, hogy az ezen 
célra kiszemelt egyes állami tanító- és tanítónő-
képző-intézetekben évről-évre szünidei tanítói 
tanfolyamokat fogok tartatni, amelyeknek hiva-
tott szakférfiak által tartandó előadásai a 
tanítók szellemi látókörét tágítsák ; tekintetüket 
az állami és a társadalmi élet magasabb szem-
pontjai felé irányítsák és új eszmékkel termé-
kenyítsék meg a tanítók lelkét: olyan eszmékkel, 
mik az. önművelődésre és céltudatos, hivatás-
érzettől áthatott tevékenységre ösztökéljék őket. 

A mondottakból folyólag a tanítói tovább-
képző-tanfolyam tantárgyainak úgy kell csopor-
tosítva lenniök, hogy a tanfolyam jótékony 
hatása két irányban érvényesülhessen : az 
isicola béléletében és ahol a tanító működik, az 
illető község anyagi (gazdasági) és erkölcsi 
életében. 

Az első célt szolgálják azon előadások, melyek 
tárgyukat a pedagógiai tudomány újabbkori 
vívmányaiból merítik; ilyenek: a gyermek-
pszichológia, a gyermekápolás és a gyermek-
gondozás, a szociálpedagógia, a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításának és a szemléleti 
oktatásnak új módjai. A fonomimikai olvasás-
tanítási eljárásnak egy előadás során való be-
mutatása. Előadások a gyermek-olvasmányról, 
az ifjúsági irodalomról és az ifjúsági könyv-
tárakról; továbbá az ifjúsági egyesületek rendel-
tetéséről, alakításáról és hasznosításáról. 

Ide tartozik még a mintaszerű tanítási 
gyakorlatok bemutatása, a beszéd- és értelem-
gyakorlatokhoz és a szemléleti oktatáshoz 
szükséges szemléltető-eszközöknek, amennyire 
ez keresztülvihető, agyag- és karton-munka 
útján való előállítása. 

A másik cél szolgálatában ál'anának a 
következő diszci, linák köréből merített elő-
adások : 

A köznépnek, tehát a kisgazda, kisiparos és 
kereskedő gazdasági produktív képességének 
fokozási módját ismertető közgazdasági élőadások 
és ennek kapcsán előadások : a gazdasági egye-
sületekről; az állattenyésztésről; a tejgazda-
sággal kapcsolatban ; a baromfitenyésztésről és 
a iermékek értékesítéséről ; a kertgazdaság 
kapcsán a gyümölcs- ós főzelékfélék, valamint 
a gyógyfüvek termesztéséről s a termékek érté-
kesítéséről; a mezőgazdasági termékek földol-
gozásáról és értékesítéséről. A méhészet és a 
selyemgubótermelés gyakorlatilag bemutatandó. 
Továbbá a biztosítási ügyről, a kivándorlásról, 
a népkönyvtárakról és az alkoholizmusról tar-
tandó előadások. 

A hazafias érzés és a nemzeti szellem föl-
buzdítására magyar irodalomtörténeti, hazai 
történelmi és földrajzi előadások is tartandók ; 
de nem a szokásos tankönyvszerű sablonok 
szerint. 

Az irodalomtörténetből mintegy két össze-
foglalóan bevezető előadás után, főképpen a 
legújabb kor irodalmának története a sza-
badságharctól napjainkig ismertetendő : az ezen 
idő alatt mutatkozott szellemi áramlatok és 
irodalmi irányok, valamint azok kiválóbb kép-
viselőinek bemutatása kapcsán. Ezen előadások 
során a lehetőségig behatóan ismertetendő az o o 
ifjúsági irodalom is. 

A hazai történelem és földrajz köréből vett 
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előadások is fölszabadítandók az iskolai sablon 
alól. A történelmi előadások inkább művelődés-
történelmi alapra helyezkedve, történelmünk 
egyes korszakainak uralkodó eszméit tárgyalják 
és azoknak hatását állami életünk kialakulására; 
ismertetendő továbbá a modern Magyarország 
állami és társadalmi intézményeiben és ennek 
kapcsán a magyar nemzet által a múltban 
teljesített és a jövőben teljesítendő kultúr-
misszió. A földrajzi előadások közgazdasági és 
statisztikai vonatkozásban tartandók. 

Az itt vázolt tervezet a tanítónők tan-
folyamára is alkalmazva csak annyiban módosul, 
hogy ezen tanfolyam olyan városban rendez-
tetvén, hol földmívelési iskola is fennáll, ezen 
intézet igénybevételével a baromfitenyésztés, a 
konyhakertészet és a virágtermesztés és az 
ezek által elérhető eredmények, valamint azok 
értékesítése gyakorlati úton és lehetőleg intenzív 
módon ismertettessék. 

Az összes előadásokra nézve, valamint az 
egész tanfolyam szellemére és munkásságára 
nézve egyáltalában mértékadóul tekintendő 
azon elv, hogy mindenekben inkább mélységre, 
mint terjengősségre törekedjék. Az előadók 
vessenek számot a rendelkezésükre álló idővel 
«s jóelőre átgondolt és előkészített tervvel 
lássanak a munkához. 

Mivel a tanáraikkal, az előadási órákon kívül 
is történő közvetlen társalgástól szintén a tan-
folyam hatásának fokozása várható, ezen oknál 
fogva kívánatos, hogy a tanárok lehetőleg a 
délutánokat is, ha mindjárt csak közös séta, 
kirándulás vagy akár egj szerű társalgás okáért 
is hallgatóik körében töltsék el. Föltétlenül 
megkívántatik azonban, hogy a hétnek egyik 
•délutánja arra fordíttassák, hogy a szakelőadó 
vezetése alatt és az összes hallgatók belevonása 
mellett az előadások egy és más fontosabb 
közérdekű kérdéséről eszmecsere f'olytattassék. 

A folyó év nyarán a budapesti, a mármaros-
szigeti és a Csáktornyái állami tanítóképző-
intézetben fognak ilyen tanfolyamok megtar-
tatni tanítók számára ; tanítónők részére pedig 
a szabadkai állami tanítónőképző-intézetnél. 

A három hétre terjedő tanfolyam julius hó 
6.-án kezdődik és ugyanezen hónap 25-én 
záródik le. 

Mindegyik tanfolyamra 50 hallgató vétetik 
föl, akik közül 30 állami költségen nyer az 
intézet internátusában teljes ellátást, azonkívül 
15 (tizenöt) korona utazási költségben is 
részesül. Azonban a saját költségükre jelentkező 
másik 20 hallgatónak is megengedem, hogy a 
tanfolyam egész idejére fizetendő husz (20) 
korona fejében, az előbbiekhez hasonlóan ét-
kezést és lakást nyerhessenek, útiköltséget 
azonban nem kapnak. 

Fölvételért, az illető tankerületi tanfelügye-
lőhöz intézett bélyegmentes kérvénnyel folya-
modhatnak az ország bármely részében lakó 
és bármilyen jellegű elemi népiskolánál működő 
okleveles tanítók és tanítónők. 

A fölvételre jelentkezők kérvényeit megfelelő 
táblázatos kimutatás kapcsán és annak föltün-
tetése mellett, hogy melyik tanfolyamra kivánja 
a folyamodó magát fölvétetni, legkésőbben 
folyó évi május hó 15.-ig tartozik (Cím) ide 
terjeszteni. 

Fölhivom (Címet), gondoskodjék arról, hogy 
tankerülete minden jellegű iskoláinál működő 
tanítók kellő időben és megfelelően értesítve 
legyenek a megtartandó tanfolyamokról. 

Fölhivom (Címet), hogy ugyanakkor ter-
jesszen ide javaslatot a tanfolyam előadó taná-
raira nézve, akik, ha a tanítóképző intézet 
tanárai között egyik vagy másik szaktárgy elő-
adására vállalkozó tanár nem akadna, az eset-
ben valamely más tanítóképző intézet, esetleg 
másféle magasabb fokú tanintézet tanári kará-
ból is választhatók. Megjegyzem azonban, hogy 
legszívesebben látnám, ha az előadók a tanító-
képző-intézeti tanárok sorából kerülnének ki. 

A három heti tanfolyam ideje alatt a föntebb 
már megnevezett szaktárgyakból naponkint egy 
órai és így . a tanfolyam egész tartama alatt 
összesen 18 órára terjedő előadást tartozik az 
illető tanár tartani. Ezen munkája fejében 250 
(kettőszázötven) korona tiszteletdíjban fog 
részesülni. A gyakorló-iskola tanítója azonban, 
mivel neki a népiskola minden tantárgyából 
egy-egy órai gyakorlati minta-leckét kell be-
mutatnia ; de azonkívül a hallgatóival végzendő 
gyakorlati tanításokon is jelen kell lennie és 
azokat irányítania és vezetnie és az ezzel járó 
föntebb már jel'.ett egyéb munkákat is végeznie 
kell, ennélfogva az ő elfoglaltsága napi két 
órát igényel, miért is az ő tiszteletdíját 300 
(háromszáz) koronában állapítom meg. 

Figyelmeztesse (Cím) az illető tanítóképző-
intézet igazgatóját, hogy kellő időben gondos-
kodjék arról, hogy a tanfolyam tartama alatt, 
a gyakorló-iskolában minden osztályból meg-
felelő számú növendék álljon rendelkezésre. 

A tanfolyam anyagi ügjeinek vezetése és 
rendezése körül kifejtendő tevékenységükért az 
intézeti igazgatók külön tiszteletdíjban fognak 
részesülni. 

Ahol az illető tanítóképző-intézet a kir. 
tanfelügyelő székhelyén van, ott a tanfolyam 
közvetlen vezetését és irányítását magára a 
kir. tanfelügyelőre bízom ; ahol ez az eset nem 
áll fönn, ott e teendő az intézeti igazgatóra 
hárul ugyan, de itt is kötelességévé teszem a 
kir. tanfelügyelőnek, hogy a tanfolyamot a 
rendes utazási átalánya terhére minden héten 



13. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
13 

egyszer látogassa meg és a tanfolyamról ide 
terjesztendő jelentésben minden egyes láto-
gatása alkalmából tett tapasztalatairól is rész-
letesen számoljon be. Á tanfelügye^i látogatás-
nak mindenkor az egész nap összes előadásaira 
kell kiterjeszkednie. 

Utasítsa (Cím) egyidejűleg az intézet igaz-
gatóját, hogy a tanfolyam érdekében lépjen 
érintkezésbe „A kézimunkára nevelő országos 
egyesület" igazgatójával és hogy az esetben, 
ha nevezett igazgató az intézet tanfolyamát 
meglátogatná, a legmesszebbmenőleg legyen 
azon, hogy a tanfolyam lényegébe és szellemébe 
kellő betekintést nyerhessen. 

Budapesten, 1903. évi március hó 24.-én. 
Wlassics Gyula. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelttgyelöségnek és tanfelügyelői 

kirendeltségnek. — 8716. sz.) 

Ismételten előfordult az az eset, hogy a 
gazdasági ismétlő-iskolai szaktanítók jogosítvá-
nyainak és tiszteletdíjainak kieszközlése végett 
a fölterjesztésekhez a gazdasági tanfolyamokról 
nyert eredeti bizonyítványok helyett oly máso-
latok csatoltattak, amelyek vagy egyáltalán 
nem voltak hitelesítve, vagy ha voltak is, oly 
hatóságok (néha személyek) által hitelesíttettek, 
amelyek erre nem illetékesek. 

Egyöntetű eljárás elérése, valamint az 
esetleges visszaélések megelőzése végett a 
földmívelésügyi miniszter úr egyetértésével 
elrendelem, hogy jövőben hozzám intézett 
fölterjesztéséhez a szóban forgó bizonyítvá-
nyokat lehetőleg mindenkor eredetiben, vagy 
az illetékes iskolai hatóság által kiállított 
másolati példányban terjessze föl. 

Ily másolatok kiállítására az a földmíves-
vagy vincellériskola igazgatója, illetve tan-
folyam vezetője illetékes, amely az eredeti 
vagy másolati bizonyítványt kiállította. 

A másolat kiállítása díjtalan. E másolatok 
egyéb ügyekben azaz más célra, mint a gazda-
sági ismétlő-iskolai szaktanítók jogosítványainak 
és tiszteletdíjainak kieszközlésére, nem használ-
hatók s ezért a föntemlített iskolák (tanfolya-
mok) igazgatói által kiállított bizonyítvány 
másolatra e körülmény reá vezetendő lesz. 

A kérelmező tanítók másolatok kiadása 
végett közvetlenül az illetékes m. kir. föld-
míves-iskolák és vincellérképzők igazgatóihoz, 
illetőleg a tanfolyamok vezetőihez fordulhatnak. 

Fölhívom ezeknél fogva (Címet), hogy a 
tankerületében működő gazdasági szaktanítókat 
(tanítónőket) ily értelelemben szokott úton 
haladéktalanul értesítse ; az esetleg szabályta-

lanul hitelesített bizonyítványokat pedig jövőre 
hivatalból utasítsa vissza. 

Budapest, 1903. évi március 26.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
min. tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: a br. Roszner 

Ervinné védnöksége alatt álló Szegény tanu-
lókat Segélyező Egyletnek, mely 167 iskolás 
gyermeket 1375, a Petrovics Lajos kii*. ítélő-
bíró elnöksége alatt álló Huszti Szegény Iskolás 
Gyermekeket Segélyező Egyesületnek, mely 65 
szegény iskolás gyermeket 296 korona értékű 
ruházattal látott el, továbbá a br. Roszner 
Ervin dr. cs. és k. kamarás, főispán elnöklete 
alatt álló Máramarosi Közművelődési Egyesü-
letnek, mely a magyar nyelv terjesztése körül 
buzgólkodó 12 néptanító részére 100 — 100, 
összesen 1200 korona jutalmat adományozott. 

Kinevezte : Pefku Valér oki. tanítót a 
beresztóci áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Livora Hermin oki. óvónőt a verebélyi állami 
óvodához óvónővé; Bán Hugó oki. tanítót az 
eszterházai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Drágán Vazul 
medvési gör. kel. román el. isk. munkakép-
telen tanító részére évi 300 koronát; Szuhányi 
Mihály szentmihályuri róm. kath. el. iskolai 
munkaképtelen tanító részére évi 380 koronát. 

Végkielégítést utalványozott : Lewan-
dowszkiné, szül. Todt Ella Angela sztrajnyáni 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő részére 
400 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néh. Somogyi Pál zalátai ev. ref. el. iskolai 
tanító özv., szül. Varga Juliánná részére 621 
korona 60 fillért ; néh. Szakszón Mihály monoki 
róm. kath. volt tanító özv., szül. Képes Terézia 
részére évi 300 koronát; néh. Repkka József 
volt hernádpetri-i róm. kath. el. isk. tanító 
Gyula, József és Nándor nevű kiskorú árvái 
részére egyenkint 100 koronát, együtt 300 
koronát; néh. Kozma János volt ilobai gör. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Anicás Juliánná 
részére 336 koronát; néhai Juhász János volt 
szántói nyug. g. kath. tanító özv., szül. Nagy 
Borbála részére 331 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„Tanítók Lapja" szerkesztőségének H.-

BÖSZÖrmény. Tanácsadásunkat az utolsó voná-
sig most is helyesnek tartjuk. Ujabban is ki-
jelentjük, hogy a korpótlék megfelelő része is 
megilleti az özvegyet félesztendeig, úgy a mint 



1 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM. 

azt a „Tanítók Tanácsadója" czímü könyv 
149. lapján is világosan megírtuk, hogy t. i. 
mi a teendő elhalálozás esetén. Nem mi 
vagyunk az okai, ha mindezek dacára sokan 
ma sincsenek tisztában a teendőkkel. A két 
tanító esetét helyes volt fölemlíteni, mert így 
legalább mi is tudomást nyertünk erről és 
egyúttal megnyugtathatjuk a lap t. szerkesz-
tőségét, hogy az illetők ügyét még rendbe 
lehet hozni. A dolog röviden így áll: Sem 
Munkácsi, sem Szabó Lajos halála esetén nem 
jártak el egészen helyesen a bejelentésnél. A 
minisztérium az előtte fekvő adatokból alkotja 
meg rendeletét, a törvényhez képest. A 
beterjesztés alapján intézkedtek. Az 1901. 
évi II. félévi korpótlék visszaszállítása abból 
az okból mondatott ki, mert a megyé-
ből nem jelentették be, hogy az elhunyt 
tanító özvegyet is hagyott maga után. Szabó 
Lajosra vonatkozólag is csak a halálozást 
jelentették be. így kellett az 1902. évi nov., 
decz. pótlékot visszakövetelni. Amennyiben az 
özvegyek eddig igényeiket nem érvényesítették 
volna, azt a közigazgatási bizottság útján 
érvényesíthetik. — G. I. Kiskunhalas. Ismé-
teljük, hogy az a tanító, aki a tantestületet 
képviseli az iskolaszékben, hivatalból tagja 
annak s a rokonsági viszony ő rája nem 
vonatkozik. — Sz. Zs. Vácz. Ön azt írja, hogy 
a lapunk 12. számában „Az első haláleset" 
című közlemény hatása alatt elhatározta, hogy 
halálesetre biztosítani fogja magát s azt kérdi 
tőlünk: hol tegye meg eziránt lépéseit? íme 
válaszunk : A tanítók életbiztosítására nézve 
az Eötvös-alap a Gazdák Biztosító Szövetke-
zetével lépett szerződésre ; forduljon tehát 
egyenesen az ottani irodához (VIII, Baross-u. 
10. sz.), kérjen díjtáblázatot s belépési nyom-
tatványt: postafordultával megkapja. Szolgáljon 
ez a válasz tudomásul más kérdezősködőknek 
is. — Kisberény. Az Eötvös-alapból kölcsönt 
kapni nem lehet: tiltják az alapszabályok. — 
Pacsér. Elemi iskolai tanuló bármikor tehet 
magánvizsgálatot iskolai hatósága előtt. Ha a 
bizonyítvány a kellékeknek megfelel, a keltezés 
nem lehet akadály magasabb osztályba való 
lépésre nézve. — M. Lajos. Ha díjlevelében 
községi alapból évente 10, koronát biztosítot-
tak fizetése kiegészítésére, akkor ennek kifize-
tését mindenekelőtt az iskolafönntartótól köve-
telje, vagy ha nem az kezelné, akkor annál 
tudja meg, ki fizeti ki évenkint ezt az össze-
get. Az iskolafönntartónak tudnia kell, hogy 
ezt a díjlevelébe fölvette. Ha másutt nem, az 
esperesi hivatalban tudni kell erről az alapít-
ványról, de tudnia kell a helybeli lelkészi hivatal-
nak is. — T. Lajos. Az iskolaszék állapítja 
meg, hogy kik mentessenek föl a tanítás díja 

alól, nem a tanító. A község bizonyára nem fog 
a fizetésképtelenek helyett tandíjat fizetni. — 
Sz. József. Utolsó beszámítható tanítói fizetése 
alapján fogjuk megállapítani a nyugdíjat. 
Nyugdíj igényeinek megállapításakor a minisz-
térium aktákból itélt; ha fizetése megmarad 
és még az esetleges korpótlékkal emelkedik, 
akkor mindezt tekintetbe fogják venni a nyug-
díj megállapításánál. — L. Tivadar. 1. A 
mostani fizetés kiegészítése csak az állami 
tanítókra vonatkozik. 2. Ha korpótlékot kap, 
azt már régen be kellett volna jelenteni nyug-
díjigény-emelés szempontjából. 83-ig vissza-
menőleg nem fogják önnek beszámítani szol-
gálati éveit. 3. Sokszor megmondottuk, hogy 
40 évi szolgálat után 10%, azután 2—2%-kal 
több esedékes nyugdíj címén. 4. Október else-
jén lesz esedékes. 5-ik kérdésére vonatkozólag 
forduljon a gazdasági mellékletünk rovatveze-
tőjéhez. — Sz. S. A tanító a minden-
napi ismétlő iskolában is köteles tanítani a 
rendes heti óraszám keretében. Miért emleget 
ön tehát ezért jutalmat ? Ha talán díjlevele 
biztosítja, akkor követelheti és akkor az nem 
jutalom, hanem fizetés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Fizetésrendezés. Jelenleg 253 állami 

igazgató-tanító van 3—5 - tanítós iskolánál, O O ' 

akiknek a tiszteletdíja az új törvény szerint 
négy-négyszáz K lesz; 158 igazgató-tanító 
működik 6- és több-tanítós iskolánál, akik hat-
hatszáz K tiszteletdíjban fognak részesülni ; az 
állami tanítók 3%-a pedig, összesen 123, helyi 
előléptetésben részesül, vagyis igazgatói címet 
kap évi 300 K tiszteletdíjjal. 

— Wechselmann alapítványáról a követ-
kezőket olvassuk az Izr. Tanügyi Értesítő 
f. évi 4. számában: „Az örökösök tartoznak 
60 nap alatt 1 millió forint értékű magyar 
arany-járadékpapirt a közoktatásügyi minisz-
térium révén a magyar állampénztárnál letenni. 
Ezen összeg mint Wechselmann Ignác és 
Neuschloss Zsófia-alapítvány kezelendő. A 
minisztérium pedig minden esztendőben a 
kamatokat elküldi a pesti izr. hitközségnek 
mely azokat 200 és 400 koronás összegekben 
az alapítványozó halálnapján oly — fele-
részben keresztény, felerészben zsidó — nép-
tanítóknak itéli oda, kik fölöttes hatóságuk 
megelégedésére 25 esztendeje működnek már a 
tanítói pályán. Az a tanító, kinek egy ilyen 
összeget odaítéltek, nemcsak élethossziglan 
tartja meg ezt az évjáradékot, hanem azt az 
özvegye is megkapja, mint nyugdíjpótlékot. 
Az odaítélés joga kizárólag a pesti izr. hit-
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község elöljáróságát illeti, mely az ügynek 
rendezésére a gyászév alatt szabályzatot fog 
készíteni." 

— Uradalmi tanítók a miniszternél. 
A fizetésrendezési törvényjavaslat az uradalmi 
tanítók fizetésének javításával nem foglalkozik. 
Az uradalmi tanítók ennélfogva mozgalmat 
indítottak fizetésök ügyében s küldöttségileg 
tisztelegtek Wtassics miniszternél. VanékMihály, 
valamint a magyarországi tanítók egyetemét 
képviselő Országos Bizottság nevében Hajós 
Mihály kérte a minisztert, hogy a javaslatba 
a nem állami tanítókat is vegye föl. A mi-
niszter szívesen fogadta s jóakaratáról biztosí-
totta a küldöttséget. 

— A gyermek lelki világának tanul-
mányozására fővárosi pedagógusok és szülők 
mozgalmat indítván, f. hó 1.-én nyilvános érte-
kezlet volt ebben a tárgyban Teleki Sándor 
gróf elnöklésével. Az értekezleten Nagy László 
tanítóképzőintézeti c. igazgató előadást tartott 
a gyermekek tanulmányozásának módjai és 
szempontjai címen. Ismertette a gyermeknevelés 
terén megindított mozgalmakat, amelyek Ameri-
kából indultak ki. Majd a gyermeknevelés 
múltjáról szólt. Előadása további részében a 
gyermek tanulmányozásáról és a gyakorlati 
nevelésről beszélt. Az értekezlet bizottságot 
választott a gyermek tanulmányozásának veze-
tésére és ennek a bizottságnak a következő 
utasítást adta: 1. Az értekezlet a gyermek-
tanulmánynak, mint tudománynak müvelése, a 
nevelésügynek nemzeti alapon való építése s 
a nevelés és oktatás természetes rendszerének 
fejlesztése végett szükségesnek tartja a gyer-
mekek rendszeres tanulmányozásának széles 
körű fölkarolását. 2. A gv e rrn ek tanul m á n y müve-
lésében irányadók mind az elméleti tudományos, 
mind a gyakorlati pedagógiai szempontok s a 
gyermektanulmányozás különböző módszerei a 
kijelölt tárgy természete szerint alkalmazandók. 
3. A gyermektanulmányozás munkájába bevo-
nandók a pszichológusok, orvosok, a bármily 
karakterű, fokú és célú tanintézetekben működő 
tanítók, tanárok, óvók és szülők, általában a 

. művelt magyar társadalom. 4. A gyermek-
tanulmányozás állandó intézése végett a jelen 
értekezlet bizottságot küld ki. E bizottság 
föladata: a) a gyermektanulmányi értekezle-
teket állandósítani ; b) e bizottság föladata 
továbbá, hogy a gyermektanulmány gyakor-
lását az arra hivatott körökben elterjessze. 
E végből tételeket tűz ki tanulmányozás 
végett s a tanulmányozókat munkájukban 
támogatja, ha szükségét látja, egyes tételekre 

nézve adatgyűjtést indít s a begyűlt anyag 
tudományos és pedagógiai földolgozásáról 
gondoskodik. 

— A Wodianer-alapítvány ezer-ezer ko-
ronás kamatait a M. Tud. Akadémia Schmidt 
Boldizsár pécs-bányatelepi elemi és Kanovics 
György balatonfüredi szeretetházi igazgató-
tanítónak Ítélte oda. Mind a kettő kiválóan 
érdemes tanító, akiknek jól megérdemelt kitün-
tetéséhez szívből gratulálunk. 

— Tanítók névmagyarosítása, F. évi 
március hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg 
nevöket: 1. Mocsár László, karcagi ev. ref. 
tanító Mocsári-ra; 2. Lővy Izidor, abaújszántói 
állami tanító Láng-va, ; 3. Drexler Lajos 
tanító, torontáltordai lakos Dénes-re ; 4. Berger 
Herman, jászberényi tanító Balog-m ; 5. 
Marmorstein Sámuel, vittenci tanító Mérei-ve ; 
6. Goldner Jakab, losonci tanító Garai-ra ; 
7. Beimli József kántortanító, jánoki lakos 
Bárdos-ra ; 8. Nizsnyik Árpád, nagyfalusi 
tanító Nemes-re ; 9. Hemmert Márton, székes-
fővárosi tanító Hámori-xa ; 10. Gurka Béla, 
székesfővárosi tanító Oszlári-ra; 11. Popper 
Móric, trencsénteplici állami tanító Polgár-ra ; 
12. Drumar Alajos, székesfőv. tanító Csorba-ra. 

(T. 8.) 
— Az Eötvös-alap köréből. A Somogy-

megyei Tanítóegyesület érdemes elnöke : Cságoly 
József kartársunk 11 tag évi tag-ági díját kül-
dötte be hozzánk ós egy részesjegy 20 koronás 
részletét. Az említett egyesület a Tanítók 
Házára 4000 koronás alapítványt tett, mely-
ből eddig 800 K-t törlesztett. Cságoly József 
elnök Lengyák István egyesületi főjegyzővel 
ez évben 1300 K-t gyűjtött erre az alapít-
ványra s a gyűjtést még folytatják. „Nemes-
szívű főuraink, írja nekünk Cs. <•/., szép össze-
gekkel járultak gyűjtésünkhöz." Egyúttal arról 
is értesít minket Cs. J. kartársunk, hogy 
dr. Gulyás Ferencz kir. tanfelügyelő úr lelkes 
fölszólítása szép eredménnyel jár t : tömegesen 
jelentkeznek a tagok az Eötvös-alap-ba. „Bár-
csak a közért való lelkesülés érzése hatná át 
mindnyájunk szivét, végzi lelkes levelét Cs. J., 
s a kábító közönyből ébrednénk a szép eszmé-
kért folytatott dicső verseny napjára !" A kir. 
tanfelügyelő urak szíves támogatásának a hatá-
sát általában már örvendetesen érzi az Eötvös-
alap. A negyedik hét is kedvező volt az alap 
pénztárára s a legtöbb vármegyéből azt az 
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örvendetes hír t kapjuk, hogy a tanítók töme-
gesen lépnek be a kir. tanfelügyelő urak által 
fölkarolt Eötvös-alapba. Megmozdult tehát az 
erdő ! Az alap elnöksége reméli, hogy az 
augusztusi közgyűlésen örvendetes föllendülés-
ről számolhat be. — A tanítói jó szívről 
tanúskodik az a levél, melyet Bodosi La jos 
kisborcsai kartársunk írt nekünk, s a melyet 
egész terjedelmében közlünk a következőkben : 
„Alulírott állami néptanító most egy régi óhaj-
tásom teljesíthetéséhez jutottam. Régi vágyam 
volt az Eötvös-alap-nnk rendes tagja lenni, 
ebben eddig az anyagi szegénység gátat vetett 
elém; most azonban egy nem remélt kitün-
tetés ér t : 100 K jutalomban részesültem. 
(Néhai b. e. Pogány György, Hunyadmegye 
főispánja alapítványának 1902. évi kamatja.) 
Mikor a jelölő bizottság engem is jelölt, 
azonnal az Eötvös-alap jutott eszembe — 
erős elhatározássá lett lelkemben, ha — a 
végzet szerencséje reám buli — egyszerre 
50 koronás részesjegyet váltok, amit 6135. sz. 
ehéque-számlára be is fizettem. Nagyon örül 
a szívem, hogy ezt megtehettem." Igaza van 
a mosonmegyei kir. tanfelügyelőnek : bámula-
tosan lelkes emberek ezek a tanítók! 

— A Nagyságák. A Budapesti Hírlap-ból 
vesszük^át, egyelőre minden megjegyzés nélkül, 
a következő sorokat: „Bárezy István fővárosi 
tanácsos a minap rendeletet adott ki, hogy ' a 
tanítónők az iskolába ne járjanak uszályos 
ruhában, ne nézegessék magukat tükörben. 
A közoktatási bizottság mai (március 31-ki) 
ülésén Benedek Sándor elismeréssel szólott e 
rendeletről. Csak egy nagy visszás dolog 
kerülte el a tanácsos figyelmét. A tanítónők 
az iskolában Nagyságának címeztetik magukat. 
Ez a címzés fölöslegesen arisztokratikus, peda-
gógiai szempontból pedig káros, mert ez a 
címzés lehetetlenné teszi, hogy a kis leányok 
bizalommal legyenek a tanítónő iránt. Bárezy 
István tanácsos is tud erről a helytelen szokás-
ról. A rendeletében csak azért nem szólt róla, 
mert abban csak azokról a dolgokról akart 
intézkedni, amelyek már szabályozva vannak. 
A címkérdést azonban nagyon fontosnak tartja 
s tanácsi ̂ határozatot fog provokálni, amely 
eltiltja a tanítónőt a Nagysága címtől. Hogy 

milyen hivatalos címzést kapnak a tanítónők, 
arról nem nyilatkozott még ma a tanácsos. 
Hír szerint a tanító bácsi és tanító néni címet 
kapják a tanítók és tanítónők." 

— Rövid hírek. Értesítés. Értesítem a t. 
kántortanító urakat, hogy szertartás könyvem 
megjelent és 1903 május hó végéig az elő-
fizetési árban 4 koronáért nálam (Belisée, 
Verőce megye) megrendelhető. Későbbi meg-
rendelésnél bolti ár 5 korona lesz fizetendő. 
Schrempf József, kántortanító. — „A méhész -
gazda* cím alatt tetszetős irkák jelentek meg 
Vág-Szereden Schreiber Mór nyomdájában. A 
szerkesztő — Loveczky Ernő ottani tanító — 
ezen irkák forgalomba hozatalával kettős célt 
tűzött maga elé. Szolgálni a méhészet ügyét, 
mit akként vél elérni, hogy az irkák borí-
tékán alkalmas ábrákkal a gyermek érdeklő-
dését óhajt ja a méhtenyésztés iránt fölébreszteni. 
A hátlapon az ábrák magyarázatán kívül a 
méhtenyésztés alapfogalmait tárgyalja. Célja 
egyúttal a Tanítók Házá-ban a nagyszombat-
vidéki róm. kath. népnevelők egyesülete által 
létesítendő „Zeliger" jótékonycélú alapítvány 
megvalósulását is előmozdítani, amennyiben 
ezen irkák vállalata 5 % - o t juttat a nevezett 
alapítványnak. Kívánatra bárkinek küld mu-
tatványpéldányt. — Kérelem. Korhetz Celesztin 
apátfalvai (Csanád m.) tanító kéri azokat, akik 
tőle gyűjtőívet kaptak a továbbképző tanfolya-
mon ír t jegyzetekre, hogy azokat visszaküldeni 
szíveskedjenek, mert a könyvet már pár nap 
múlva rendelkezésükre bocsájthatja. Esetleges 
megrendeléseket még elfogad s 2 korona 
beküldése esetén a könyvet bérmentve meg-
küldi. 

— Halálozás. Nagy Albert kisújszállási 
tanító életének 42-ik, tanítói működésének 
21-ik évében 10 napi súlyos szenvedés után 
április 1.-én jobblétre szenderült. Áldás emlé-
kére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czíraen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. -, 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiüer-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Háztartás az iskolában. Cs. P. J. — 
Az erkölcsi nevelés anyaga. Nóvák Mihály. — Kül-
földi szemle. — A népiskolai anyakönyvekről. Zoványi 
Lajos. — A tanfelügyelők velünk vannak. Vertier 
Jenő. — Irodalom. — Szünóra : Pestalozzi meséi 
Hoffmann Mór. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Purgly Emil úr tompái gazdaságában a tanítói 

állás üresedésben lévén, amelyre ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalmazás 300 korona készpénz, 16 hl. 
buza, 2 hl. árpa, 20 kilogramm só, 1 hold tengeri és 
200 -öl vetemény föld, lakás és tűzre való, minden 
tanuló után 4 korona. Fölhivatnak ezen állást elnyerni 
akarók, hogy kérvényüket a fenti gazdaságnál április 
5-ig nyújtsák be. Megkívántatik a gazdasági teendők 
ismerete is. (315—II—2) 

27 éves, nős, róm. kath. okleveles kántortanító, 
kitűnő működési bizonyítványokkal, ki szőlő- és bor-
gazdasági és szövetkezeti tanfolyamot is végzett és 
az összes kántori teendőket önállóan végi : kántor-
tanítói, vagy tanítói állást keres. Cím : „Tanító" 
Takács Sándor leveleivel Tapolca, Zala megye. 

(330—1—1) 
Pi l i s (Pest megye) kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése : 800 korona hitközségtől, 50 ko-
rona stóla és kitűnő lakás. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Pályázatok Gubányi József elnökre címzendők. 

( 3 3 1 - 1 - 1 ) 
Az egeraracsa i községi iskolánál megüresedett 

róm. kátholikus kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás : két szoba, takaréktűzhelyes 
konyha, kamara, istálló, pajta, hidas és ól ; 600 Qj-öl 
házikert ; 7 kataszter hold 82 Q-öl területű szántó-
föld és 1220 n - ö l rét évi jövedelme 200 korona ; 
tandíj minden tanköteles után 2 korona, összesen 180 
korona ; lélekgabona 20'5 métermázsa rozs, értéke 
280 korona ; lélekpénz 28 korona ; kollekta - must 
váltsága 80 korona ; ismétlők oktatásáért 30 korona ; 
4 öl hasábfa — melyből az iskola is fűtendő — házhoz 
szállítva 80 korona ; fapénz készpénzben 20 korona ; 
legeltetési jog 20 korona, összesen 918 korona. Kellően 
fölszerelt kérvények ápril 26-ig alulírotthoz küldendők. 
A választás 1903 ápril 30-án leend, melyre személyes 
megjelenés kéretik. Dióskál (Zala megye), 1903 már-
cius 29-én. Koller Imre plébános, iskolaszéki elnök. 

(332-1—1) 
Feketepatak ev. ref. elemi népiskolája kántor-

tanítóságára. Évi fizetés : egyházmegyeileg 620 azaz 
hatszázhúsz koronára van a lakáson kívül értékelve. E 
fizetés terményekből, földhaszo »élvezetből, készpénz-
ből, tandíjakból, stolárékból áll. Okleveles pályázó 
esetén e fizetésnek állami kiegészítése 800 koronára 
kilátásba helyeztetik. A megválasztott köteles az ev. 
ref. kántor teendőin kívül egy hatosztályú vegyes 
iskolát a vonatkozó tanterv szerint vezetni, tanítani 
és az egyház-jegyzői teendőket ellátni. Pályázati 
határidő 1903 ápril 18. Az állás folyó évi május 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Koroknay István 
ev. ref. lelkészhez (Feketepatak, Ugocsa m., u. p. 
Egres) küldendők. _ (334—1—1) 

A temesmegyei h idegkúti róm. kath. népiskolánál 
egy tanítói állásra a pályázat kihirdettetik. A .járan-
dóságok a következők : 800 korona évi alapfizetés, 
8 korona 50 fillér irószerátalány, 6 öl kemény tűzifa 
a házhoz szállítva, melyből az iskolaterem is fűtendő, 
természetben lakás, mely áll 3 szobából, 1 konyhából, 
1 kamarából, 1 'pincéből ; 400 r -öl pótkert. A tan-
nyelv magyar-német. A pályázóktól megkívántatik : 
róm. kath. vallás, szabályszerű képesítés, a magyar 
nyelv tökéletes tudása, a magyar állampolgárság ; 
továbbá köteles a kántor segítségére lenni. A pályázat 
határideje folyó évi április hő 25. Temes-Hidegkút, 
1903 március hó 29-én. A róm. kath. iskolaszék. 

( 3 3 5 - 1 - 1 ) 
Mohorára ev. tanítót keresek. Tannyelv magyar, 

templomban tótul is. Fizetés nyolcszáz rendes, kétszáz 
koronányi mellékes. Lakás. Pályázatok alulírotthoz 
küldendők. Wladár Viktor, szügyi lelkész. 

(339-11—1) 

Róm. kath. vallású 33 éves, zenében és énekben 
jártas, csak kántori állást keres. Cím : „Kántortanító" 
Három-Szlécs , u. p. Liptó-Nagy-Selmec. 

(328—1—1) 
A bajsai ág. hitv. evang. egyháznál egy rendes 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona az egyház pénztárából havi részletekben 
fizetve, !/a telek föld élvezete, évi haszonbére 280 
korona; lakás házikerttel; olfertórium és a stóla évi 
jövedelmének a fele. Tannyelv : magyar-tót. Pályázati 
határidő április 26. Fölszerelt kérvények alulírotthoz 
küldendők. Bajsa (Bács megye), 1903 március 31. 
Kmety Mátyás, ev. lelkész. (333—1—1) 

A j á sznagykörű i (postahely) róm. kath. elemi 
iskolához segédtanító kerestetik (okleveles, kántori 
teendőkben jártas előnyben részesíttetik). Ëvi fizetése 
300 korona, vallástanításban való segédkezésért külön 
160 korona. Kántortanítótól kap teljes ellátást : fűtést, 
mosást, világítást, kiszolgálat'ot, külön szobát ágynemű 
nélkül. Kötelessége az I. II. egyesített leányosztályt 
tanítani, az állami elemi iskola négy tantermében 
heti egy-egy órával a vallástanításban segédkezni. 
Kérvényekhez becsatolandók eredetiben vagy kétség-
telenül hitelesített másolatokban : keresztlevél, lelkészi 
szabadállapoti bizonyítvány, tanítói oklevél, műkö-
dési és erkölcsi bizonyítvány mindazon helyekről, 
hol pályázó alkalmazva volt. Kérvények április 23-áig 
iskolaszéki elnökséghez intézendők ; állomás azonnal 
elfoglalandó. (338-11—1) 

Dobrónyai (Zólyom) rkath. és tót-magyar tan-
nyelvű kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem 802 korona, csaknem teljesen készpénzben. 
Lakás új és emeletes, fölszerelt és besztercebányai 
magy. kir. erdőigazgatóságra címzett folyamodvány 
április végéig alulírotthoz küldendő. Korpona, 1903. 
április 2. Machovich Izidor, ker. tanfelügyelő. 

(343—II—1) 
Az óvári (Nógrád m., u. p. Zsély) róm. kath. 

kántortanítói állomásra ápril hó 30-ra pályázatot hir-
detek. Javadalmazása: 2 szoba, konyha és kamrából 
álló lakás, istálló és házi kerttel, 12 hold szántóföld 
és rét, munkaváltság 60 korona, 30 szekér trágya. 
Párbér : 30 —35 p. m. rozs, 30 korona borpénz ; köz-
ségtől 100 korona, 4 öl fa, 1 szekér széna, szabad 
legeltetés. Stóla : 40—50 kor. Tandíj : 100 korona. 
Államsegély : 170 korona. Bakos János, esperes-
plebános. (341—1—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke a belterületen üresedésbe került egy nőtanítói 
állásra — 1903. évi április hó 15-ig terjedő záros 
határidővel — ezennel pályázatot hirdet. Az állással 
kapcsolatos javadalmak : ezer korona évi alapfizetés, 
száz korona ötévenkénti korpótlék, kétszáznegyven 
korona évi lakbér és huszonnégy korona évi szerelvény -
és írószerátalány. Csak okleveles folyamodók vétet-
nek figyelembe. A kellőképpen fölszerelt folyamod-
ványok a fönti határnapig alulirotthoz küldendők. 
Kelt : Szabadkán, az iskolaszéknek 1903. évi március 
hó 19-én tartott ülésében. Varga Károly s. k„ iskola-
széki elnök (336—1—1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke a külterületen üresedésbe került egy férfitanítói 
állásra — 1903. évi április hó 15-ikéig terjedő záros 
határidővel — ezennel pályázatot hirdet. Az állással 
kapcsolatos javadalmak : kilencszáz korona évi alap-
fizetés, száz korona ötévenkinti korpótlék, lakás, 
negyven korona évi iskolafűtési, húsz korona évi 
tisztogatási- és huszonnégy korona évi szerelvény- és 
írószerátalány. Csak okleveles folyamodók vétetnek 
figyelembe. A' kellőképpen fölszerelt folyamodványok 
a fönti határnapig alulirotthoz küldendők. Kelt 
Szabadkán, az iskolaszéknek 1903. évi március hó 
19-én tartott ülésében. Varga Károly s. k., iskola-
széki elnök. (336—1—1) 



1 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 . SZÁM. 

A ny irábrányi (Szabolcs megye) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Jövedelme : 
két szoba, konyha, kamra és pincéből álló lakás, 
istálló, sertés- és baromfiéi, nagy kert, a községhez 
közel 25 magyar hold szántóföld és rét, párbér, stóla, 
készpénz. A jövedelem összértékben díjlevél szerint 
1040 korona 20 fillér. Kérvények — keresztlevéllel, 
házasságkötésről szóló anyakönyvi kivonattal, illetőleg 
szabad állapotot igazoló lelkészi bizonyítvánnyal, 
tanképesítő oklevéllel, s mindazon helyekről, hol a 
pályázó alkalmazva volt, működési és erkölcsi bizo-
nyítvánnyal fölszerelve — alulírotthoz küldendők. 
Választás április 21-én délelőtt. Pósta, vasút helyben. 
Dr. Kovaesóczy Kornél, lelkész. (337—1—1) 

Véghleshutta i róm. kath. magyar-tót tannyelvű-
osztatlan iskolánál megüresedett kántortanítói állo-
másra április 17-re pályázat hirdettetik. Javadalma : 
lakáson kívül 1059 korona különféle címek alatt. 
Okleveles pályázók a fönti napon kántori próbára 
jelenjenek meg. Állomás : Véghles-Szalatna, Zólyom-
megye. Odlozsil János, plébános. (340—1—1) 

A pakodi (Zalam.) áll. s. községi népiskolánál meg-
üresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 800 korona az államtól, iskolaszéki elnök 
által havi előleges részletekben pontosan fizetve. 
Lakásul egy csinos, bútorozott szoba, tisztogatással. 
Fűtésre : egy öl fa fölvágatlanul. Kötelességek : 
I—Il-ik osztályt heti 25 órán át tanítani, ismétlők 
oktatásában résztvenni, kántorságban segédkezni. 
Kérvények az iskolaszék címére küldendők április 
20-áig. Megválasztott új állását május 1-én, elfoglalni 
tartozik. Csak róm. kath. okleveles férfitanítók pályáz-
hatnak. Iskolaszék megbízásából : Horváth János isk.-
széki jegyző, kántortanító. (342—I—1) 

Bokodon a mtanítói állásra pályázat nyittatik. 
Fizetése : gyülekezettől 600 korona, államsegély 
176 korona, 4 méter cserfa, lakás. Kötelessége : az 
alsó osztályok vezetése, a kántori teendőkbeni segéd-
kezés. Az ev. gondnokság. (349—I—1) 

Csorvási ág. ev. egyház pályázatot hirdet másod-
tanítói állásra. Jövedelem lakbérrel együtt 1100 K. 
Pályázatok április 17-ig lelkészi hivatalhoz küldendők 
Békés megye. (350—II—1) 

H I R D E T É S E K . 

STO WASSER J. 
Magyarország l e g n a g y o b b réz-, fa-

vonóshangszerek gyára 
fuvó- és 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
BUDAPEST, 

II. kerület, Lánchid-utca 5. s zám. 
Összes hangszerek legjobb minőségben, 

szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 
Á r j e g y z é k : összes hangszerekről , 

Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—34) 

Nyugdíjas tanítót 
keresek terjedelmes szőlőgazdaságomhoz, Magyar-
német levelezés, kis gazdasági ismeret megkívántatik. 
Ajánlatok Buding Ède tanítóhoz küldendők N a g y -
öszre a fizetési igények megnevezésével. Ugyanott 

borárjegyzék ingyen. (284—III—2) 

Egy hétváltozatu teljes jó állapotban levő 

templomi fiszharmoninm 
felelőséggel eladó. Szabó Andor tanító Forgo lány , 

posta Péterfalva, Ugocsa megye. 
(310—1—1) 

í ' t i'is í í S f c s i'í í'í. 
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Méhészeknek fontos! 
Hogy fizet legjobban a méhészet? 

Úgy, ha 

kaptár- és eszköz-szükségleteinket 
a szigorúan szolid, jóhírnevű és már 18 év óta 

KÜHNE FERENC 
első magyar kereskedelmi xnéKtelepéia 

B U D A P E S T , I., Att i la-utca 99. 
szerezzük be. Szépen illusztrált és sok újdonságot tar-
talmazó 1903. évre szóló főárjegyzékét ingyen és 

bérmentve küldi meg. (344—III—1) 
oífe xfe JÍ»Í xt i gí »«à 

w •>«*= w f y y •«>• w w W 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrützi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-NN BUDAPEST, m -
VIII . , József-körűt 15. sz. 

ajánlja európai szerkezetű liarmo-
niumait is. 

A gyönyörű hang. melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Áru 130 k»r»MU«l f«l-Jcbb. » korontf» rtnl»-tekben IM. 
\ í ? ' i' Képes árjegyzék ingyen és 

• » f ^ í 1 - : bérmentve. 5 évi jótál lás . 
^ ' (475—52—35) 
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© & © © © © © ©© © © © ©©© © ©© © Cserélek. 
Járási székhelyen több tanerős állami iskolánál mű-
ködöm. Ipariskola oktatásáért 280 koronát élvezek. 
Cserélni óhajtok hasonló állással bíró kollegával. 

Igazgatóság , Perlak (Zala megye). 
(329—1—1) 

© © © © ©© © © © © © © ©'© © © © © © 
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T e k i n t e t e s T a n í t ó U r ! 
Az alább fölsorolt a nm. m. kir. vallás- és közokt. 
minisztérium által engedélyezett tankönyvkiadványa-
inkat ajánljuk b. figyelmébe és kérjük azoknak isko-

lájában való szíves bevezetését. 

Magyar szövegű iskolai könyvek 
a vegyes ajkú elemi népiskolák számára szerkeszti : 

Sebesztha Káro ly kir. tanácsos, tanfelügyelő. 
Első kötet : 

Gramma—László : Képes Magyar ABC 2-ik, javított 
kiadás. 5-ik lenyomat ; ára 50 fillér. — E könyvből 
3—4 évi fönnállása óta 5 lenyomat vált szükségessé, 
ami a legjobban bizonyítja kiváló hasznavehetőségét. 

Második kötet : 
Brunowszky Rezső : Képes Magyar Olvasókönyv a 
vegyes ajkúi elemi népiskolák Il-ik oszt. számára ; ára 
60 fillér. — E könyv a hivatalos bírálat szerint : „Az 
azonos rendeltetésű könyvekkel szemben határozott 
haladást mutat. Ügyes elbeszélő élénk leíró előadásával 
leköti az olvasó gyermek figyelmét. Képeinek szem-
léltetése által fölöslegessé teszi az anyanyelv hasz-
nálását. A v e g y e s ajkú iskolák számára hézag-

pótló tankönyv." 
11 ;TT'I 11 ;ÍCI I]V kötet : 

Brunowszky Rezső : Képes Magyar Olvasókönyv a 
vegyes ajkú elemi népiskolák III-ik oszt. sz. Sajtó 

alatt. Az 1903/904. isk. évre bevezethető. 

Baçhmann— Cockier : Német ÁBC ; ára 40 fillér. — 
Német ÁBC magyar tannyelvű német ajkú isk. részére. 
Sebesztha : Képes Természetrajz a német tannyelvű 
iskolák számára. — Általános óhajnak kívántunk meg-
felelni, amidőn e kitűnő és szép kiállítású könyvecske 

kiadására vállalkoztunk. 
Vaday : Gazdasági Ismétlő-iskolások Könyve, 3-ik kiadás ; 
4-ik lenyomat ; ára 1 korona. — A nagyméltóságú 
vallás- és közokt. m. kir. miniszter úr által az ismétlő-
iskolák részére általánosan és a gazdasági ismétlő-isk. 
részére különlegesen is engedélyezve. Országszerte el-

ismert legjobb könyv. 
Vaday—Wittenberger : Lehrbuch für die Landwir t -
schaftlichen Wiederholungsschulen. Preis Krön. 1'20. — 
E könyv a magyar kiadás Wittenberger igazgatónak 

kitűnő fordítása. Hiányt pótló kiadás. 
Mutatványpél(lányokkal kívánatra ingyen és bér-

mentve készséggel szolgálunk. 

POLATSEK-féle könyvkeresk. 
(311—m—1) Temesvárott, 1903. 

À A A A A A A A A A A Â À A Â À 

Most jelent nie» 
a legújabb miniszteri rendelet alapján 

dr. Hunyadi József 

az Iskolai Helyesírás rendszere 
ára 40 lillér bérmentve 50 íillér. 

Ingusz I. és Fia 
kiadóhi vatalában 

(345—H—l) A r a d o n . 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k i n g y e n é s bérmentve . 
(1747-40-25) 

Magyar tanszerkész í tö - in téze t F e l d m a n n 
Gyula, Budapest , VI., Felső-erdősor 5. s zám. 
Tanszerül engedélyezett, nép-, gazdasági ismétlő- és 

ipariskolák számára szerkesztett 

P h y s i k a i a l a p f e l s z e r e l é s e m , 
melyhez 6 ivre terjedő, 104 képpel ellátott „Útmutatás" 
díjtalanul jár, kizárólag és csakis közvetlenül gyá-
ramban rendelhető meg. Óvakodjunk értéktelen után-

zatoktól. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
(262—XII—4) 
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I ' á r a l l i i u n o i 

Il I / . I Ml M i \ M 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2600 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 
Bérezi I). Sándor 

kézimunka-nagyiparos 
BUDAPEST, Király-u. 4. 

VIKTÓRIA 
elsőrendű liimzögép 6 korona. 

„KOH-I-NOOR" 
elsőrendű, mosást és fénytartó géphimzöse lyem 
Singer, Wheeler Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák árengedményben részesülnek. 

(1028—52—30) 
y y y y y y y y y y y y y y y y 
ete ej® «Je sto «J® el® el® sis e|® els els ej® els els ® 

Iskolaszéki (gondnoksági) elnökök, 
jegyzők és kir. tanfeltigyelöségek 

szives figyelmébe. 
A hirdetési szövegek épp úgy, mint a 

hirdetési dijak nem a szerkesztőséghez, 

hanem a kiadóhivatalhoz (Egyetemi nyomda, 

I., Vár, Iskola-tér 3. szám) küldendők. 

Aki a szerkesztőséghez küldi a hirdeté-

seket, kiteszi magát esetleg annak, hogy 

hirdetése a megjelenésben, késedelmet 

szenved. 

A Néptanítók Lapja 
kiadói) ivatala. 

Előfizetési felhívás 

K L Ô F I / i F T K S I Á R : -Qtfö 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
pgy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Buda pest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám 

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ËS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . MINISZTÍ ÍBIUM. 

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarország1' népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal i együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

A hi rdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o l t a t n e m ac l a i i l c v i s s z a . 

r 

Állami népoktatás.* 
Méltán keltett nagy föltűnést és 

széleskörű érdeklődést Bánffy Dezső 
bárónak „A magyar nemzetiségi politika 
és népoktatásiról írt tanulmánya, 
amelyben erős meggyőződéssel azon 
nézetét fejti ki, bogy a magyar nemzeti 
állam megalkothatás i érdekében aközok-
tatást általában, de különösen a nép-
oktatást föltétlenül államosítani kell. 

Minthogy az illusztris író az Állami 
népoktatás-ról írt könyvemet azon ki-
tüntetésben részesítette, hogy fejte-
getései közben azzal bővebben foglal-
kozott, én pedig a népoktatás exkluzív 
államosítását szükségesnek és indokolt-
nak nem tartom és mert a „Magyar 
Közélet" ezidei 1. számában, tovább 
folytatva a nagyérdekű tanulmányt, 
egy levelet közöl, amelynek egyik pontja 
elitéli a most követett kultúrpolitika 
azon lényeges irinyát, amely a magyar 
faj kulturális fölemelését szintén egyik 
legfontosabb állami föladatnak tekinti, 
mindezekre vonatkozó nézeteimet a 
következőkben fejtem ki. 

Teljes tisztelettel PáníFy Dezső báró 
meggyőződése iránt, ismételve hangsú-
lyozom, hogy a népoktatási törvény 
által a hitfelekezetek számára bizto-

* A Magyar Közélet folyó évi április hó 1. számá-
ból közöljük ezen köze'rdekű cikket. Szeri'. 

sított iskolufönntartási jogot elvenni, 
vagy azt indokolatlanul korlátozni nem 
volna helyes, és hogy a népoktatásügy 
teljes, kizárólagos államosítása hazánk-
ban nemcsak hogy nem szükséges, 
sőt az bizonyos tekintetben helytelen 
is volna, mert kizárná a közoktatás 
terén annyira szükséges nemes versenyt. 

Nem szükséges az államosítás mind-
azon helyeken, ahol a hitfelekezetek 
vagy községek önerejökből képesek a 
magyar nemzeti állam érdekeinek minden 
tekintetben megfelelő népoktatást fönn-
tartani. Ilyen iskoláknak az államosítása, 
míg egyfelől kellő indok nélkül zak-
latná föl a hitfelekezeteknek nyugalmát 
és sok százados jogát, addig másfelől 
az államkormányzatnál, eltekintve a 
pénzügyi nehézségektől, olyan szertelen 
halmozódását idézné elő az adminisz-
trációnak, amellyel sikeresen megküzdeni 
lehetetlen volna. 

De viszont azt is erős meggyőző-
déssel vallom és könyvemben ezen meg-
győződésemet tényekkel és adatokkal 
igazoltam, hogy a hitfelekezeteknek iskola-
állítási joga csak az esetben és addig érint-
hetetlen, amilyen mérvben és ameddig képesek 
a magyar nemzeti állam, érdekeinek meg-
felélő hazafias és a közéletre is kiható nép-
nevelési biztosítani. 

Ahol erre a hitfelekezetek, vagy a 
polgári község akár anyagi erő hiánya, 
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akár pedig más okok miatt nem képesek, 
vagy ezt biztosítani nem akarják, szük-
ségképpen előáll az államnak a nép-
oktatási törvény 80. §-ban biztosított 
iskolaállítási joga és kötelessége. 

A népoktatási törvény idézett sza-
kasza ugyanis a közoktatási miniszternek 
nemcsak jogává, hanem tisztévé, tehát köteles-
ségévé teszi, hogy mindenütt, ahol az állam 
vagy a népnevelés érdeke szükségessé teszi, 
állami népoktatási tanintézeteket állítson. 

Megvan tehát a törvényes alap most 
is arra, hogy az állami népoktatás 
nagyobb arányú kifejlesztésével amagyar 
nemzeti állam érdekeit ez irányban is 
érvényre emeljük. Mindössze azt tartom 
még elengedhetetlenül szükségesnek, 
hogy a tanítóképesítés (tehát nem egy-
szersmind a tanítóképzés) kizárólag az 
állam joga legyen s hogy a községi és 
felekezeti tanítók fizetésének rendezésé-
ről szóló 1893: XXVI. törvénycikk az 
állam érdekeinek megfelelően revideál-
tassék. 

A főkérdésre, t. i. a népoktatás álla-
mosítására nézve ezeket tartottam szük-
ségesnek elmondani. 

A „Magyar Közélet" folyó évi március 1. 
számában Bán ff y Dezső báró „A magyar 
nemzetiségi politika és nőnevelésünk" cím alatt 
folytatja nagyérdekű tanulmányát, és abban 
egy hozzá intézett levelet közöl, amelyben a 
többek között ez foglaltatik: 

„Vétek minden állami iskola, mely a nem-
zetiségi vidékektől elvonva, a magyar község-
ben vagy városban állíttatik föl, amelyek anyagi 
tekintetben nem szőrűk ak arra, hogy az iskola-
fönntartás terhét vállaikról „a magyar fa j 
szupremáciájának emelése" hamisan magya-
rázott jelszava alatt, levegyék. Magyarországban 
— addig, míg az exkluzív államosítás be nem 
következik — az államosításnak egyjelentősé-
günek kell, hogy legyen a magyarosítással ; 
már pedig ezt megfontolva, halálos bűn, alföldi 
tősgyökeres magyar városok iskoláinak meg-
áUamosítása ; mert az ott haszon nélkül le-
kötött erővel, a nemzetiségi vidékeken óriási 
szolgálatokat lehetne tenni a magyar állam-
eszmének ; egy - egy nemzetiség - lakta egész 
vidéket lehetne azzal az erővel megszállani és 
a magyar nemzettesthez hódítani." 

A levélírónak ezen fölfogását nem osztom, 

és mert nagy súlyt helyezek arra, hogy a most 
követett kultúrpolitika helyes volta felől az 
elfogulatlan közvélemény tájékozott legyen, 
szükségesnek tartom a levélíró álláspontjának 
helytelen és tarthatatlan voltát megvilágítani. 

Az Állami népoktatás-ról írt könyvemben 
az ezer ú j állami népiskola tervezetének ismer-
tetésénél így nyilatkoztam : 

Az állami népiskolák elhelyezésénél eddig 
túlnyomó részben a nemzetiségi vidékekre, az 
ezeréves ünnepély alkalmából szervezett iskolák 
elhelyezésénél pedig főleg a magyar kisebb-
ségek által lakott községekre volt tekintet. 

Bármennyire helyes ez az irányzat, mégis 
bizonyos egyoldalúság nyilvánult abban, mert 
megdönthetetlen igazság, hogy a magyar nem-
zeti kultúra csak úgy gyakorolhat vonzó erőt, 
sőt ellenállhatatlan hatalmat, ha az a magyar, 
mint államfönntartó elemre támaszkodik és 
ennek őserejéből sugározik ki. 

Csak akkor lesz a magyar kultúrának asszi-
miláló ereje, ha a magyar fa j minél nagyobb 
mérvben kifejti kultúrai képességét s fölénye 
ellenállhatatlanul ránehezedik egyéb fajok 
kultúrájára. 

Önkéntes hódolás a magyar nemzeti kultúra 
előtt csak akkor jön létre, ha a magyar fa j 
művelődése nagyarányú túlsúlyra tesz szert. 

Ezen ú j kultúrpolitikai irányzatnak első ízben 
Wlassics miniszter adott kifejezést a képviselő-
ház 1897. évi február hó 26-iki ülésén, amidőn 
a költségvetés tárgyalásán ekként nyilatkozott : 

„Néhány kiváló publicista az állami elemi 
népiskolák elhelyezése tekintetében azt fejte-
gette, melyik irány a helyes ; az-e, ha túl-
súlyba jönne az új hány, hogy a magyarság 
erősíttessék az iskolákkal ott, ahol az egy 
tömegben lakik, tehát bizonyos vonzó erővel 
bír ; vagy az-e, ha a nemzetiségi helyeken 
védjük, óvjuk a szétfoszlástól a kisebbségben 
levő magyar elemet az állami népiskolákkal ? 
Azt gondolom, hogy itt az igazság a középen 
van. Egyik irányt sem kell hagyni túlsúlyra 
vergődni, de párhuzamosan kell eljárnunk. Ott, 
ahol a magyar elem nagy vonzó erőt képvisel, 
ott a magyar elemnek a hóna alá kell nyúlni 
és támogatni kell azt ; viszont a magyar kisebb-
séget is védeni kell mindazon helyeken, ahol 
nemzetiségek közé került." 

A miniszter ezen kijelentése vezette be azon 
új kultúrpolitikát, amelynek célja a magyar, 
mint államfönntartó elemnek kultúrális és köz-
gazdasági tekintetben lehetőleg magas szín-
vonalra emelése, s ezáltal a magyar faj supre-
máciájának örök időkre való biztosítása. 

Helyes-e ezen kultúrpolitika, amely a nemzeti 
kultúra szempontjából is a magyar fajra helyezi 
át a súlypontot? Meggyőződésem szerint igen. 
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A magyar faj három évtizeden át kultúrális 
életében teljesen magára volt hagyatva. Minden 
erőnket a perifériákra, a nemzetiségi területekre 
fordítottuk. Volt-e és milyen mérvű sikere az 
ilyen irányban hozott áldozatoknak, azt én 
most nem kutatom ; de egyszerűen rámutatok 
arra, hogy iskolázás tekintetében az államfönn-
tartó magyar elem még mindig a harmadik 
helyen áll, megelőzi őt a német és a tót. Az 
Alföld népes színmagyar községeiben százakra 
megy az iskolakerülők száma. A községek túl-
nyomó része közvagyon hiányában és túl-
magas községi terheik mellett iskoláikat nem 
fejleszthették. Az írni-olvasni tudás a szín-
magyar községekben megdöbbentően alacsony 
fokon áll. Az Alföldön éppen a színmagyar 
község széles rétegében terjed a szociálizmus, 
amely egyes elfajulásában kiöli a magyar népből 
még a hazaszeretetet is. 

Ezek a komoly jelenségek indították Wlassics 
minisztert a magyar faj kultúrális érdekeinek 
lelkes fölkarolására, de hogy ezen új irány 
mellett nem hanyagolta el a nemzetiségi terü-
leteket sem, az kitűnik abból, hogy az utóbbi 
öt év alatt 181 tiszta magyar és 397 vegyes, 
túlnyomóan nemzetiségi községben szerveztetett 
állami elemi népiskola. 

Legnagyobb arányú volt az utóbbi években 
az államosítás a tiszta magyar lakosságú 
Csongrád vármegyében, ahol túlnyomó rész-
ben állam.segélyes községi iskolák látták el a 
népoktatást. Sok volt a kívánni való e téren, 
de a községek közvagyon hiányában és magas 
községi pótadó mellett önerejükből nem voltak 
.képesek a hiányokat megszüntetni. 

Megindult az államosítás azon alapelv szem 
előtt tartásával, hogy a községek hozzák meg 
a tőlük telhető áldozatot, úgy az iskolák el-
helyezése, mint azok fönntartása körül, az 
állam pedig fokozatos fejlesztéssel törvényes 
színvonalra emeli az egész népoktatást. 

Nem lesz érdektelen, ha fő adatokban bemu-
tatom, minő volt az Alföld ezen, többnyire 
népes községeinek népoktatása az államosítás 
előtt és hová fejlődött azóta. 

Csongrád községben az államosítás előtti 
tanévben 28 tanító 2106, 6—12-éves tankö-
telest oktatott; hét tanyai iskola volt; a köz-
ségpótadója 114°/o ; az 1890. évi népszámlálás 
adatai szerint az összes lakosságból írni-olvasni 
tudott 53-947». Most 37 tanító 2571, 6—12-
éves tankötelest oktat. Van külön gazdasági 
szaktanító. A tanyai iskolák száma 10. A köz-
ségi pótadó leszállt 90%-ra. A község bizto-
sította az iskolák elhelyezését, fűtését, tiszto-
gatását és az állami iskolák fönntartási költsé-
geihez évi 14.400 koronával járul. A községi 
iskolánál alkalmazott tanítók csupán 800 korona 

fizetést élveztek, amely fizetést, minthogy az 
iskola államsegélyes volt, nem lehetett emelni, 
csupán 500 korona évötödös pótlékkal lett 
volna idővel emelhető. Ugyanott az állami 
tanítók most 1000 korona alapfizetést élveznek, 
amely 2000 koronára fog emelkedni. 

Kis-Kun-Dorozsmán volt 13 tanító, 5 tanyai 
iskola, 877 iskolába járó és 72% községi pót-
adó. írni-olvasni tudott 3 2 % . Most van 24 
tanító, ezek között egy gazdasági szaktanító, 
7 tanyai iskola. A község biztosította az iskolák 
elhelyezését és évi 16.000 korona hozzá-
járulást. 

Horgoson volt 8 tanító, 2 tanyai iskola, 807 
iskolába járó, 98% pótadó. írni-olvasni tudott 
35"057o. Most van 15 tanító, 4 tanyai iskola. 
1063 iskolába járó. Ad elhelyezést és évi 4500 
korona hozzájárulást. 

Kisteleken a községi iskolában volt 8 tanító 
és 692 növendék, ma az állami iskolában van 
12 tanító és 894 növendék. A lakosság 43'24 °/o-a 
tud írni-olvasni. A község biztosítja az állami 
iskolák elhelyezését, összes dologi szükség-
leteit és ad évi 6100 korona hozzájárulást. 
Pótadó nincs. 

Mindszenten volt 13 tanító és 955 növendék, 
ma van 15 tanító és 1235 növendék. Pótadó 
787o. írni-olvasni tud 46'83Vo. Hozzájárulás: 
elhelyezés, dologi szükségletek és évi 5500 K 
járulék. 

Sándorfalván volt 3 tanító, 435 növendék 
és 98% községi pótadó; most van 8 tanító, 
605 növendék és 67 °/o pótadó. Ad a község 
elhelyezést, dologiakat és évi 1595 koronát. 

Szegváron volt 10 tanító, 779 növendék, 
most van 16 tanító, 1224 növendék. Pótadó 
767o. A község ad évi 4400' koronát, 29 h. 
föld haszonélvezetét és dologiakat. írni és 
olvasni tud 58 '48%. 

Álgi/ón volt 3 tanító és 303 növendék, most 
van 6 tanító és 433 növendék. Pótadó 90 %". 
Ad a község elhelyezést, dologiakat és 760 
koronát. írni és olvasni tud 40'21%. 

Valamennyi községben az állami iskolákkal 
kapcsolatban gazdasági ismétlő-iskola van szer-
vezve, ahol a gyermekek, fiuk, leányok egyaránt 
olyan, főleg gyakorlati ismereteket tanulnak, 
melyeknek életfoglalkozásukban hasznát veszik. 
Néhány községben állami kisdedóvoda is van az 
állaníi iskolákhoz szervesen kapcsolva. 

Államosítva van még Csongrád vármegyében 
Csany és Tömörkény községek népoktatásügye 
és az év őszén vétetik állami kezelésbe 
Hódmezővásárhely összes tanyai iskolázása. 
Ezen utóbbi államosítás nemcsak kultúrális, 
hanem szociális szempontból is különösen figye-
lemre méltó. Hódmezővásárhely külső területén 
most 25 tanyai iskola van, amelyeknek fönn-

16* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 . SZÁM. 

tartására a város már most is jelentékeny 
államsegélyben részesül. De szükséges még 
8—10 új iskola. A város túl van terhelve, a 
községi tanyai iskoláknak sok a hiánya, ezek 
között nem a legutolsó, hogy a tanítók fize-
tését nem lehet emelni s hogy ezen iskolákban 
nehezen lehet a népoktatást úgy berendezni, 
hogy az az alföldi nép szociális érdekeit is 
kielégítse. 

A város kitelhető hozzájárulásával az év 
őszén államosíttatnak a tanyai iskolák és pár 
év al itt a még szükségesek fölállíttatnak. 
Minden állami tanyai iskola mellett két hold 
gyakorlati terület lesz a gazdasági ismétlő-
iskola számára, amennyiben a népnevelésnél 
főgond lesz fordítva a nép életfoglalkozására. 
Az állami tanyai tanító ellátja egyszersmind a 
hitoktatást is, továbbá a közigazgatás részéről 
reá bízott állami anyakönyvi, közegészségügyi 
teendőket megfelelő külön díjazásért. A tanyai 
iskolák helyi felügyeletével egy külön igazgató 
lesz megbízva. 

Csongrád vármegyének népoktatása immár 
túlnyomó részben állami kezelésben van. A 
föntebbi adatok igazolják, hogy a községek a 
népoktatás nagy hiányait a messze jövőben 
sem lettek volna képesek önerejükből meg-
szüntetni s ime az állam egy pár év alatt az 
egész népoktatást, még pedig nemcsak külső 
keretében, hanem amire különös súlyt helyezek, 
az iskolák egész beléletében olyan színvonalra 
emelte, amelynek üdvös hatása már a közel 
jövőben örvendetesen fog nyilvánulni. 

De ismerkedjünk meg most egy másik 
tiszta magyar vármegye népoktatási viszonyaival 
és az ú j kultúrpolitikának abban nyilvánuló 
hatásával. 

Heves vármegyének székhelyén, JEgerben 
részben felekezeti, részben államsegélyes köz-
ségi iskolák látták el a népoktatást. Ezeknek 
közművelődési hatását leginkább abból ítél-
hetjük meg, hogy a székhely tiszta magyar 
lakosságának 1890-ben csupán 53'94°/0-a tudott 
írni-olvasni. Ez az arány most már 64"070/

0-ra 
emelkedett. A város nem volt képes iskoláit 
tovább fejleszteni, mert 83°/0 pótadó terhe 
nyomja ; a hitfelekezet erre nem volt kötelez-
hető, önként pedig nem fejlesztett. A helyzet 
tarthatatlan volt nemcsak a tűlnépes iskolák, 
de még inkább a nagyszámú nem iskolázok 
miatt. A községi iskolák 1896. évben álla-
mosíttattak ugyanazon elvek szerint, mint 
Csongrádban láttuk. A fejlődést most a követ-
kező adatok mutatják: Az államosítás előtt 
való tanévben az egri községi iskolákban 13 
tanító 848, 6—12- éves tankötelest oktatott, 
most 1500 ilyen korú növendék jár az állami 
iskolákba, ahol 24 tanító van alkalmazva. Az 

állami iskolával kapcsolatban külön szaktanító-
nővel bíró gazdasági ismttlő-leányiskola is 
szerveztetett. 

Heves vármegye másik rendezett tanácsú 
városában, Gyöngyösön 1894. évben vétetett 
állami kezelésbe a népoktatás.. Előbb já i t ott 
a községi iskolákba 717 növendék s volt 14 
tanító ; a folyó tanévben az állami iskolákban 
30 állami tanító 1422 növendéket oktat. Ezen-
kívül van külön gazdasági szaktanító és kézi-
munka-taní tónő. A város pótadója 78*68°/0, 
anyagi helyzetét súlyosbította a filloxeravész, 
amely összes szőlőit kipusztította. Állami támo-
gatás nélkül lehetetlen lett volna a népoktatást 
ezen tiszta magyar lakosságú városban olyan 
virágzó színvonalra emelni, amilyenre az állami 
jelleg mellett kifejlődött. Tíz év előtt a lakos-
ságnak 51 ,67°/0-a tudot t írni-olvasni, most 
62-88°/0. 

Hatvanban éppen így alakult a helyzet. Az 
államosítás előtt 834 növendék járt az elemi 
iskolákba, ahol 10 tanító volt alkalmazva. 
Most az állami iskolákba jár 1101, alkalmazva 
van egy külön gazdasági szaktanító és egy 
kézimunka-tanítónő. Tíz év előtt a lakosságnak 
45'16°/0 tudott írni-olvasni, most 59 -10° 

Különösen kiemelem, hogy ezen három ma-
gyar városban a nyomorék, vagy más fogyatko-
zásban sínlő gyermekeken kívül minden tan-
köteles, törvényes és mondhatom igen sikeres 
népoktatásban részesül, amely elsősorban a 
derék, buzgó állami tanítói kar érdeme. Mind-
három községben állami kisdeclóvodák vannak 
elegendő számban. A gazdasági ismétlő oktatá? 
szép sikert ér el. 

Térjünk át a szomszéd tiszta magyar törvény-
hatóságba, Jász-Nagykun Szolnok vármegyébe, 
ahol a magyar faj népoktatásügye nagyon sok 
kívánni valót hagy fönn és ahol Szolnoknak 
a vármegye székhelyének népoktatásügye néhány 
év előtt vétetett állami kezelésbe. 

A szolnoki volt községi iskolák és a belőlök 
fejlett mai állami iskolák között való különb-
séget a következő számok tüntetik föl. Az 
ottani előbbi községi elemi iskolákban 29 
osztályvezető tanító és ezeknek 1930 minden-
napi tanköteles tanítványa volt. Most az állami 
iskolákban 42 tanító van, akik 2493 minden-
napi tankötelest oktatnak. Még jelentékenyebb 
az iskolák belső fejlődése. Ugyanis a községi 
iskoláknál hét IV—VI . felső osztály volt, 
összesen 375 növendékkel, ma pedig az állami 
iskoláknál tizennégy IV—VI. osztály van, 625 
növendékkel, holott azóta két polgári iskola 
nyílt meg Szolnokon, amely iskolák mintegy 
180—200 mindennapi tankötelest nyernek a 
IV—VI . osztályokból. Az ismétlő-iskolába 
pedig a községi kezelés alatt járt összesen 79 
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fiú- és leánynövendék, liolott a 2 szaktanító 
vezetése alatt 8 óraadó közreműködésével mind-
jobban fejlődő gazdasági ismétlő-iskolának most 
több, mint 200 fiú- és leánynövendéke van. 

Legörvendetesebb a tanítás eredményének 
föllendülése az állami szervezet óta. Ennek mér-
téke minden szempontból jelentékeny, de szám-
szerűleg leginkább kifejezhető a felsőbb osztá-
lyokba lépők és visszamaradok (megbukottak 
és kimaradottak) számaránya a községi és az 
állami iskoláknál. A szolnoki községi iskolák 
legutolsó „Értesítő"-je szerint lemaradt a fel-
sőbb osztályba vezetésről az összes növendé-
keknek több mint 32%-a, míg most a vissza-
maradottak % - a az állami iskoláknál nem 
egészen 7 % . Tehát majdnem ötszörte több a 
tansiker az állami iskoláknál, mint volt a 
szolnoki községi elemi népiskoláknál. A város 
községi pótadója ez évre az állami földadóknak 
90'74°/n-a. 1890-ben a lakosság 51-99°/o-a 
tudott írni-olvasni, ezen arány most 62'22° o-ra 
emelkedett. 

És most nézzünk át a Királyhágón túl lakó 
testvéreink, a székelyek közé, akik hosszú időn 
át — úgyszólva — teljesen magukra voltak 
hagyatva nemcsak közgazdasági, de kultúril is 
érdekeikben is. Egy pár állami középfokú 
tanintézet s néhány községi elemi népiskola 
szűkes segélyezése volt minden, amellyel az 
állam e keleti védbástyát támogatta. 

Wlassics miniszter kultúrpolitikájának egyik 
legbecsesebb nyilvánulása, hogy a székelység 
népoktatásügyét teljes jóindulattal és meleg 
érdeklődéssel fölkarolta. 1895. év előtt p. o. 
Háromszék vármegyében csupán 7 és Udvar-
helyben 5 község népoktatásügye volt állami 
kezelésben. Azóta az előbbi megyében 51, az 
utóbbiban 35 székelyközség nyert állami iskolát, 
amelyet a derék székely állami tanítók elisme-
résre méltó buzgalommal tettek virágzóvá. 

„A székelység emelése a Királyhágón túl a 
nemzeti politika tengelye." Ezt jegyezte Wlassics 
miniszter egvik székely község államosítására 
vonatkozó aktára. Ebben a pár szóban klasz-
szikus tömörséggel van kifejezve a miniszter 
kultúrpolitikája. Most van tárgyalás alatt 
Marosvásárhely népoktatásügyének állami ren-
dezése. 

Föl kell még említenem azon nagyjelentő-
ségű .akciót,, amely egyes városok népoktatás-
ügyének állami kezelésbe vételével nemcsak a 
városoknak már-már elviselhetlen terhén köny-
nyít, hanem ezekben a magyar nemzeti kultú-
rának egy-egy erős várát építi, amely kihatással 
van az egész vidékre. Északkeleti Magyar-
országon már előbb Máramaros-Sziget, Nagy-
Szőlős, Beregszász, Munkács, Ungvár virágzó 
állami iskolákkal bírtak. A közel múltban 

államosíttatott Sátor-Alja-Ujhely és Szatmár 
népoktatásügye. Az állami népoktatás ezen 
láncolatát kiegészíti a már előbb említett Eger, 
Gyöngyös, Szolnok városokon kívül Békés-
Csaba, Makó, Nagy-Becskerek, Rimaszombat, 
Dobsina, Rozsnyó, Aranyos-Maroth. 

A most követett párhuzamos kultúrpoliti-
kának a magyarság erősítésére irányzott ágát 
nagyjában megismertettem. Föl kellene most 
még t írnom a nemzetiségi területeken követett 
politikát és annak sikereit. Ki kellene fejtenem, 
hogy milyen szép eredményeket várhatunk a 
magyar nemzeti népoktatás fejlődésében azon 
kormányakciótól, amely a magyar kisdedóvodát, 
a magyar állami elemi iskolát és a gazdasági 
ismétlő-iskolát egymással szerves kapcsolatba 
hozza s a tanköteles koron túl az ifjúság 
hazafias, magyar szellemű nevelésére az ifjúsági 
egyesületeket megalkotta. Ezt azonban nem 
teszem, mert már így is túlhosszúra nyúlt 
fejtegetésem s nem teszem különösen azért, 
mert nem volna helyes taktika elárulni az 
ellenséges, vagy legalább is nem barátságos 
területek megszállásának és megnyerésének 
haditervét. 

Különben is csak az volt a célúin, nogy a 
levélírónak azon merészen odadobott vádját, 
hogy t. i. halálos bűn a tőzsgyökeres magyar 

í községek iskoláinak megállamosítása, alaptalanná 
tegyem. 

(Budapest.) Halász Ferenc. 

A kivándorlás. 
Széchenyi Miklós gróf, győri püspök kör-

levelet intézett egyházmegyéje papságához, 
amelynek figyelmét a kivándorlásra és aimak 
utókövetkezményeire irányítja. E sorok írója, 
mint a szepesi viszonyokkal teljesen ismerős, 
a Szepes megye területén mindnagyobb arányo-
kat öltő kivándorlási mozgalom okairól óhajt 
egyet-mást elmondani. 

Széchenyi Miklós gróf egyházmegyéjében a 
kivándorlás legfőbb okául a mindinkább terjedő 
elszegényedést látja. Aki a szepesi szociális 
viszonyokat csak fölszínesen is ismeri, bizo-
nyára azt fogja mondani, hogy az itteni kiván-
dorlásnak is főoka a kenyérhiány. Én az 
itteni — különösen a gazdasági viszonyokat s 
a népet legközelebb érdeklő kenyérkereseti 
tereket épp olyan jól ismerem, mint a milyen 
tisztában vagyok a felvidéki paraszt erkölcsi 
és anyagi helyzetével. Mint tanító a nép közt 
éltem s azért a reá vonatkozó összes tapasz-
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talataimat közvetetlen úton szereztem. Szerin-
tem a felvidéki kivándorlás főoka : a nép 
tudatlanságán élősködő kivándorlási ügynökök 
titkos manipulációja és nem az annyira hangoz-
tatott felvidéki szegénység. Tótjainkat a sok, 
a nagyon sok pénz utáni sóvárgás, a hiú 
remények ostoba biztatása, az e kettővel járó 
feneketlen tudatlanság és az ilyen kedvező 
talajt kereső kivándorlási ügynökök sáska-
hada teszi tönkre. Nagyon téved, aki azt hiszi, 
hogy tótjainkat a szegénység kergeti Amerikába! 
Miért lennének szegények ? Hisz lépten-
nyomon akad munkájuk, a melyet jó pénzzel 
meg is fizetnek ! A kinek ép teste, ép lelke 
van és dolgozni tud, nem szegény. Aki a 
Szepességben éhezik — lusta ; aki pedig azt 
hiszi, hogy a jólakáshoz a pecsenye nélkülöz-
hetetlen — bolond. A mi tótjainknak más 
bajuk van. Ok nem annyira éhesek, mint — 
szomjasak. Biztosan állíthatom, hogy napi 
bérüknek több mint felerészét félretehetnék, 
ha nagyobb ellenálló képességük volna — a 
pálinka irányában. A tót 10 fillér ára krumplit 
eszik meg és 80 fillér ára pálinkát iszik rá! 
Az ilyen embernek természetesen kevés Szepes 
megye. Es mi sajnáljuk az éhező tótot ! Ne 
sajnáljuk : neveljük inkább ! Azért nagyon 
megszívlelendők Széchenyi Miklós gróf szavai, 
hogy „a népet nem tudományos intézetek, hanem 
a szószék és a falusi iskola oktatja és neveli 
emberré 

Ismétlem : nem a szegénység, az elviselhe-
tetlen szegénység kergeti a felvidéki népet a 
tengerentúli hazába. Hisz oly parasztok is, 
akik rendezett anyagi viszonyok közt éltek és 
faluszerte jómódúaknak voltak elismerve, 
egyszerre, mintha a rossz lélek bújt volna 
beléjök, pénzzé teszik vagyonukat és kiván-
dorolnak. Ismertem egy tót gazdát, aki egy 
itteni fürészgyárnál fatörzsek szállításával napi 
három forintot állandóan keresett és mégis 
kivándorolt, mert — szavaival élek — „egy 
igen gazdag amerikai gyártulajdonos fia mun-
kásnak fogadott föl napi öt-hat dollár fizetés-
sel" . . . Hiába beszéltem neki, hogy az „igen 
gazdag amerikai gyártulajdonos fia" nem más, 
mint egy közönséges szédelgő : rám sem 
hallgatott ! Egy másik paraszt-ember házat 

épített s hogy teljesen kifizethesse, Amerikába 
vitorlázott — pénzt keresni. Felesége négv 
kis gyermekével itthon maradt. Az ember 
hat hónapig egy fillért sem küldött ; végre 
levelet írt, amelyben útiköltségért könyörgött, 
mert „eddig nem látott nyomorral küzd". Az 
asszony kétségbeesésében eladta a házat, a 
pénzt elküldte, mire a reményeiben keservesen 
megcsalt férj nemsokára vissza is jött, mint — 
koldus. 

Sok ehhez hasonló esetet tudnék fölsorolni, 
a melyek világosan mutatják, hogy a felvidéki 
kivándorlás főoka a tudatlan népet csábító 
kivándorlási ügynökökben keresendő. 

A kivándorlás természetes utókövetkezménye 
az elszegényedés s a vele járó erkölcsi pusztu-
lás. Nem a szegénység az oka a kivándorlásnak, 
hanem a kivándorlás sokszor oka az elszegé-
nyedésnek. Aki állításomat alaposan megfon-
tolja —- igazat ad nekem. A kivándorlás nagy 
baj. „Látjuk — úgymond Széchenyi Miklós 
gróf — a kivándorlás következményeként a 
munkáshiányt az ország igen sok részében ; 
tapasztaljuk a honvédelemnek meggyöngülését, 
a családi élet kötelékeinek szétszaggatását, 
szorongó szívvel nézzük a magyar vér meg-
fogyását. De még látnunk kell többet is ; mert 
mi nemcsak honfiainkat, hanem hívőinket is 
elveszítjük bennök." 

Kövessük a jó tanácsot és neveljük a népet 
emberekké, mit csakis a nép iránti szeretettel 
párosult lelkesedéssel és önzetlen, teljes oda-
adással fogunk elérni. Neveljük vallás-erkölcsi 
irányban, mert a vallás-erkölcsi alapra fektetett 
nevelés oly eredményt biztosít, melyen a pokol 
kapui sem vesznek erőt. 

Állítson föl a tanító „népkönyvtárakat s 
fejtsen ki maga is irodalmi tevékenységet, 
amivel a népre hatni lehet". Tartsunk föl-
olvasásokat, előadásokat; fűszerezzük azokat 
az életből merített s a népet közvetlenül 
érintő példákkal. Bizonyítsuk be, hogy a 
boldogság fő feltétele nem a sok pénzben, 
hanem a rosszról a jóért való lemondásban 
rejlik. Arra keh törekednünk, „hogy a nép 
megszeresse a hazát és a hazai földet. Ellene 
kell hatni az iszákosságnak és az erkölcstelen-
ségnek ; a családi élet szent maradjon s a 
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családi békesség zavartalan". Azért a tanító maga 
járjon elől a jó példával és „legyen maga is 
a lemondás embere!" Figyelmeztessük emberein-
ket, liogy az aranybányákat igérő kivándorlási 
ügynökökre ne hallgassanak, hanem jelentsék 
föl őket az illető hatóságnál. 

Legfőbb gondunk azonban az iskola falain 
belül legyen, mert minden jónak, minden 
magasztosnak a magvát ott kell a gyermek 
zsenge kebelébe ültetni, az ebből kinőtt gyenge 
fácskát szorgalmasan és lelkiismeretesen hajlí-
tani, nyesni, hogy így a naggyá lett fa egész-
séges gyümölcsöt hozzon kint az életben. 

(Lőcse.) Weber János. 

A magyarosítás nehézségei. 
Ki van adva a jelszó : magyarosítsunk. El-

hangzott ez fölülről és jó talajra talált e szép 
és nagyfontosságú szó hazánk minden hazafias 
érzésű polgárában, mert tudatában van mindenki 
annak, miszerint édes hazánkat teljesen magyarrá 
kell tenni, hisz nem is lehet az másképp, hogy 
aki Magyarországon lakik, magyar kenyeret 
eszik, hazánk szabadságát s számtalan előnyeit 
élvezi, az ne tudjon magyarul, az ne lenne 
erős várunk, jóakarónk, szükség esetén védel-
mezőnk, hanem tán ellenségünk. 

Sajnos, Magyarország lakói nem mind 
magyarok, körül vagyunk mi véve minden-
féle nemzetséggel: némettel, horváttal, tóttal, 
oláhval, szerbbel, stb. stb., s azt tapasz-
taljuk, miszerint a magyarság fogy, bár 
lassan, de ez így van. A magyar faj nem 
kitartó, nem szorgalmas nép, fél a dologtól, 
a megélhetéstől és éppen ezért dívik nálunk 
az úgynevezett „egyke" rendszer, vagy pedig 
kivándorol Amerikába, azt gondolván, hogy 
ott szájukba hull a pénz, dolgozni nem kell s 
olcsó az élet. Pedig ellenkezőleg van, mert 
ott cs&kis erős munka vár reájuk, oly erős, 
hogy gyenge szervezetű embereket orvosi meg-
vizsgáláskor egyszerűen elutasítanak, föl sem 
veszik, s azoknak az erős embereknek» pedig 
ugyancsak kell ám dolgozni kora reggeltől 
késő estig, mint a baromnak. Ily nehéz munka 
mellett keresnek ugyan pénzt, de mit ér, ha 
rémítő drága az élelem, minden cikk 3—5-szörös 
árú mint nálunk. Ott vannak tehát, mint ahol 
voltak, sőt még ott sem. mert a nálunk meg-
takarított avagy ingó- és ingatlanai eladásából 
beszerzett pénze útra elfogyott s most jöhet 
vissza minden fillér nélkül s kezdheti újból 
élőiről. Aki dolgozik, nálunk is megél. Van 

itt munka elég, csak erős akarat, kitartás és 
szorgalom kell. 

Nézzük csak például a németet. Dolgozik 
az szorgalmasan, ruházata egyszerű, a fény-
űzést nem szereti, a nagy vendégséget kerüli 
s hogyan gyarapszik az napról-napra, az bámu-
latos, megveszi a magyartól földjeit, házait, s 
gazdagodik, terjeszkedik, úgy, hogy míg a 
magyar elszegényedik, addig a német gazda-
godik, kiszorítja a magyart. Szereti a gyer-
meket, sokat ad annak nevelésére, de nem 
kell neki a pompa, selyemruha, dicséri ő az 
Istent egyszerű, de tiszta ruhában, tiszta 
lélekkel, józan fővel. Nem duhajkodik, nem 
keresi a korcsmát, a fonóházakat, neki a 
dolog, az egyszerűség és Isten imádása kell. 
így meglehet élni Magyarországban, amint 
mutatja is a német. A magyar csak mulatni 
szeret, kedveli a selyemruhát, mi csakis szegény-
séget idéz elő, ha ma nem, holnap. A sok 
névnaptartás, a lakodalom, disznótor, halotti 
tor, búcsú, mind pénzbe, néha százakba kerül, 
ez pedig tönkre teszi a magyart. 

Dolgozzunk tehát, legyünk egyszerűek s 
boldogok, megelégedettek leszünk. 

Áttérek már azonban tulajdonképpeni tár-
gyamra, vagyis arra, hogy mi okozza a magya-
rosodás terjedésének lassúságát. 

Tudjuk jól, hogy a magyarosítást minél 
előbb kell kezdeni a gyermekkel, mikor még 
gyenge és fogékony, vagyis 3-éves korában. 
A törvény a 3 — 6 évesek számára óvoda föl-
állítását rendelte el. Ez üdvös intézmény mái-
sok helyen életbe is lépett. Szükséges ez 
különösen és elengedhetetlenül minden idegen o O 
ajkú községben. Bölcs miniszterünk most éppen 
ilyen községekben állít állami óvodát azon 
esetben, ha azt a nép teljes szegénysége miatt 
fölállítani nem tudja, s ha az ottani iskolák-
ban a tannyelv magyar, de még ily esetek-
ben is megkívánja, hogy az épületet a község 
adja, s azonfölül ajánlja meg az épület jókar-
ban tartását, fűtését, tisztogatását, a 3"/o-os 
óvodai pótadót és a 24 koronás iskolafönntartói 
díjat. De így is oly sokan kérik azt, hogy 
nem képes eleget tenni, mert beismerik mind, 
hogy a felügyelet mellett itt tanulják meg a 
rendet, tisztaságot és ami a fő, hazánk édes 
nyelvét, a magyart. Es itt játszva, dalolva, 
verselve, beszéd- és értelemgyakorlattal tanulja 
meg a gyermek igen könnyen azt, amit az 
iskolában már nehezebben tanul meg. S mikor 
3 évi óvodába járás után iskolába kerül az a 
kis teremtés, már tud magyarul, tud rendet, 
tisztaságot, tud imádkozni, bátor, ügyes, nem 
fejbólintással felel s könnyű azután a tanító-
nak, mégegyszer annyi sikert érhet el így, 
mint ellenkezőleg, mert az alap megvan, s 
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könnyű a jól lefektetett alapra építeni. De j 
éppen az a baj, liogy nincs minden községben I 
óvoda. Van ugyan nyári és állandó menedék-
ház, de az már nem ér oly sokat, mert 
nincsenek képzett vezetőink, az a 6 bét és 6 
hónap nem képesíthet valakit úgy ki, mint a 
4 polgári és 2-éves óvóképezde. 

Miniszterünk, az állam mindent nem tehet, 
össze kellene tehát fognia a társadalomnak, 
szegénynek és gazdagnak egyaránt, összetenni 
filléreiket s óvodákat létesíteni az idegen ajkú 
községekben. 

Az első oka tehát a magyarosítás lassúsá-
gának az óvodák hiánya. 

A második az, hogy az elemi iskolában 
tanítóink mindjárt kezdetben a 6-éves gyer-
meket nem fogják rá tisztán a magyar nyelv 
tanítására, hanem az első, sőt a második és 
néhol a harmadik osztály nem magyarul tanulja 
a tantárgyakat s csakis a negyedik osztályban 
kezdenek minden tantárgyat magyarul taní-
tani, mert félnek a néptől. De ne féljünk mi 
a néptől, mellettünk van az úri osztály, az 
elnök és az értelmesebb polgámép is. Kezd-
jünk mindjárt kezdetben tisztán magyarul 
tanítani minden tantárgyat, csakis a vallástant 
a gyermek anyanyelvén s meglátjuk, fárado-
zásainknak lesz gyümölcse. Igaz, hogy a tanítót 
a nép fizeti ; s ha nem kedvez neki, tiszta 
búza helyett konkolyt visz neki s ebben igaza 
is van. Ezen csakugyan segíteni kellene s 
lehetne is. Szerény véleményem szerint fizesse 
a tanítót az adóhivatal, mint az állami tiszt-
viselőt, a tanító járandóságait pedig, mint az 
adót, szedje be a jegyző és szóváltássá be az 
adóhivatalba. Ezt keresztül lehetne vinni, ez 
ellen nem szólalna föl senkisem, s akkor füg-
getlen lenne a tanító a néptől, s a magyaro-
sításnak élhetne testestől-lelkestől. 

De mivel ez is soká lesz kereszt ül vive, ha 
lesz, ne várjunk semmit se, banem kezdjük 
csak mindjárt azt a 6-éves gyermeket tisztán 
magyarul tanítani minden tárgyból, mely eset-
ben 6 év alatt, mikor a gyermek kikerül az 
elemi mindennapi iskolából, tud m ír jól 
magyarul, sőt meg is értheti amit beszél, de 
ellenkezőleg, 1 —2 év alatt azt elérnünk lehet :t-
lenség. 

A harmadik akadálya a magyar nyelv terje-
désének az, hogy az életben nem folytatják a 
gyermekek a magyar nyelv beszélését, más 
nyelven beszélnek azok otthon, a mezőn, a 
fonóban és egyáltalában mindenhol. Ennek 
okai a szülők, kik igen ragaszkodnak nyel-
vükhöz, pedig senkisem akarja azt tőlük 
elvenni, csak azt kívánjuk, hogy az anya-
nyelve mellett tanulja meg a magyart is és 
legyen hű hazafi. Erről kellene meggyőzni a 

népet és fölkérni őket arra, utasítsák gyer-
mekeiket, hogy iskolát ársaikkal s mindazokkal, 
kik tudnak magyarul, a7, életben csakis magya-
rul beszéljenek, hisz azért nem feledik el az 
anyanyelvüket. 

Igen jó és üdvös dolog az iíjusági egyesü-
letek szervezése. Itt folytathatnánk a magyar 
nyelv gyakorlását s azonkívül sok hasznosat, 
üdvöset tanulnának és elvonnók őket az erkölcs-
telen élettől, a fonóházaktól és a korcsmáktól. 

Igen ám, de nagyon nehéz ez faluhelyen. 
Hogyan alakítsunk ott ifjúsági egyesületeket, 
mikor a nép szegény, áldozni nem akaj-, értel-
metlen, nem lehet annak hasznáról meggyőzni 
és mikor jobb a kocsma, a fonóház, a toll-
fosztás stb., mert ott rosszrahajló szenvedélyeit 
kielégítheti, jobban mulathat, élvezhet stb. Az 
ifjúsági egyesületben pedig rendet, illeme!; 
kell tanulni, figyelmesen hallgatni stb. 

A nép nem áldoz ily célra, fűteni pedig 
kell, világításra, pénzre van szükség, szóval 
bármit akarunk, pénz és fáradság kell. Es ki 
fáradjon? a pap és a tanító. Ily ifjúsági egye-
sület csakis télen tartható és pedig vasárnap 
délután. A pap egész napi teendője, a sok 
beszédje miatt kifáradt, a tanító eleget énekelt, 
hát ki tartson nekik most fölolvasást ? a fáradt 
paptól és tanítótól nem kívánhatjuk. A többi 
1—2 úri nép mit törődik vele, kisebb gondja 
is nagyobb annál így azután dugába dől 
minden jóakarat, törekvés, marad minden a 
régiben, maradiságban szenvedünk, abban halunk 
is meg. 

Alakult ugyan már több iíjusági egyesület, 
de az még mind kevés, egy községből sem 
kellene hiányoznia, vállvetve kellene kezet-
kézbe fogva, áldozva, minden községben ily 
egyesületeket alakítani s akkor lenne ered-
mény nyelv és erkölcs tekintetéből is, persze 
a tanítókat díjazni is kellene. * 

A népoktatást is másképp kellene berendezni, 
mert az a 6—12 év nem elég a magyar nyelv 
sikeres elsajátítására, az ismétlő iskola heti 5 
órában nem sokat ér, hanem szerintem kötele-
zőleg kellene kimondani azt, hogy minden 
gyermek 6. évétől 15. évéig mindennapi isko-
lába tartozik járni, akkor azután 9 év alatt 
kifogástalanul megtanulna magyarul, értené is 
jól a nyelvet, s el nem feledné soha. Igaz, 
hogy a szülőnek szüksége van gyermekére, 
de hát első a haza, a magyar nyelv elsajátítása, 
a hazafias érzés felköltése, mert ha a hazánk 
belsejében lakóktól is félnünk kell, lia azok 
sem lennének veszély esetén védelmünkre, mit 
várjunk akkor szomszédainktól ! 

* Lapunk 13. számában közöltük az erre vonatkozó 
min. rendeletet. Szerk. 
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Magyarosítsunk, fáradjunk és áldozzunk e 
nemes célra s akkor lelkiismeretünk nyugodt 
lehet. 

(Szegzárá.) Xagy Béla. 

Tanítói sorsjáték. 
A letűnt század utolsó korszak méltó befeje-

zése volt ama nagy küzdelemnek, mely annak 
kezdetét az egyenlőség kivívásában jellemzi. — 
A szabadság új erőt öntött a lelkekbe s nagy 
alkotásokra képesítette az emberiséget. De 
viszont a gyámság alóli fölszabadulás, a nagy-
korúság, önmunkásságra serkentette a társa-
dalom egyes rétegeit. Az önfenntartás ösztöne, 
a létért való küzdelem, az egyént intenzívebb 
munkásságra sarkalta, míg a humanizmus ter-
jedése a mindnyájan egyért eszméjét terjesztve, 
a tömörülést segítette elő. 

A régi közmondás : segíts magadon, az Isten 
is megsegít, — megmutatta a boldogulás útját 
s megteremtette a szövetkezeteket. 

A tanítóság, mely ideálokért harcol, lassankint 
belátta, hogy nemcsak Isten igéjével él az 
ember, hanem gondoskodnia kell az eszközök-
ről, melyek anyagi jólétét előmozdítják s így 
képessé teszik arra, hogy az élet küzdelmében 
megállja helyét. 

Nem várta a mannát, mely számára úgyis 
gyéren hullott, hanem megfogta az eke szarvát, 
hogy majdan legyen mit aratnia. 

Bár a közoktatás munkásainak fontosságát a 
társadalom rég elismerte, s a kormány mint 
legtöbb faktor a legjobb akarattal iparkodik 
megtenni mindent, ami a tanítóság anyagi jó-
létére vonatkozó jogos kívánságait kielégítheti; 
— ámde ez nem elég. — Magunknak is közre o o 
kell hatnunk, hogy boldogulhassunk. 

Hála nagynevű elődeinknek, kik ennek 
tudatára ébredtek s megalkották jótékonj 
tanítói intézményeinket. Hány derék tanító-
ne nzedék gondol hálával az „Eötvös-alap" és 
„Tanítók Háza" jótéteményeire?! a „Buda-
pesti Tanítók Segélyzőegyesülete" mily áldá-
sosán működik tagjainak, sőt az ország külön-
böző részeiből hozzá fordulók segélyezésén ? ! 

Vagy nem szükséges-e a „Magyar Tanítók 
Otthona", mint az ország tanítóságának eme 
egyedüli független társadalmi intézménye, mely 
nagy célok szolgálatában áll ? ! 

De mindezek fönntartására anyagi eszközök 
kellenek, melyeket elsősorban magunknak kell 
áldoznunk, hogy a-tán kamatostul visszavehes-
sük. — Hogy pedig ezen anyagi erőket is meg-
szerezhessük, alkottuk meg a „Magyar Tanítók 
Országos Takarék- és Hitelszövetkezet"-ét. — 
Nem célunk ezen intézmény munkásságát 
ismertetnünk, hisz rövid fönnállása még nem 

nyújt elég alapot a bírálatra, de, hogy mű-
ködése nem meddő, mutatja legújabb alkotása, 
a sorsjáték rendezése. 

Ez van hivatva újabb tápot nyújtani a fönti 
jótékony intézeteknek, hogy azok annál jobban 
szolgálhassák a tanítóságot. Magyarország 25 
ezer tanítója — ha megérti a nemes célt, erős 
lökéssel fogja előbbre vinni saját boldogulását. 

Hozzátok fordulunk szeretett kartársak, akik-
nek családja bármely pillanatban rászorulhat a 
segélyezésre ! Nem pénzáldozatot, csak munkát 
kívánunk. Van-e köztetek olyan, aki — ha kai-
társának árvája kopogtat be hozzá — ne látná 
őt szívesen asztalánál. — íme ezt megválthat-
játok ! Nincs széles e hazában oly kisded község, 
hol ne akadna 5 —10 jobb módú gazda, ki ne 
áldozna szívesen egy koronát egy sorsjegyre ; 
kivált ha tiszteli, szereti tanítóját. Ezt a sze-
retetet váltsátok aprópénzre ! Munkálkodjatok 
közre egy téglával a Tanítók Házának fölépí-
tésén ! Gondoljátok meg, hogy ma nekem, holnap 
neked ! Állítsátok lelki szemeitek elé a síró 
árvákat és özvegyeket, akik nem részesülhet-
nek a jótéteményben, mert már nekik nem ju t ! 
Tegyétek lehetővé, hogy ilyenek ne legyenek s 
beteljesedjék az írás : aki kopogtat, annak meg-
nyittatik ! Ha ti akarjátok, az öt árpakenyér 
és két hal megsokasodik ! 

25.000 tanító egy akaraton, egy ügy szolgá-
latában, egy célért küzdve ! — Nincs akadály, 
melyet el ne hárítana. 

Csak akarnia l. ell ! 
S. B. 

Beszéd- és érleleingyakorlatok a 
vegyes ajkú népiskolákban. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok helyes 
kezelésének kiváló fontosságát olyan iskolákban, 
melyeknek növendékei túlnyomóan idegen 
ajkúak, nem szükséges hosszan fejtegetnem. 
Az ilyeii iskoláknál huzamosabb időn át mű-
ködött tanító élénk tudatában van annak, hogy 
a felsőbb osztályok haladása főleg attól függ, 
hogy az alsó osztályokban mennyire sajátíttattuk 
el növendékeinkkel a magyar nyelvet, mekkora 
szóbőséggel rendelkeznek azok s mennyire 
képesíttettük őket arra, hogy önmaguktól is 
tudjanak szemlélődni, fogalmakat, Ítéleteket 
alkotni és gondolataiknak szóban kifejezést adni. 

De a milyen fontos tárgyat képeznek a 
beszéd- és értelemgyakorlatok, épp annyira 
nagy erőt, odaadást, türelmet, ügyszeretetet, 
lelkesülést, céltudatosságot, a gyermek érzelmi 
s értelmi világához való leereszkedést kívánnak 
meg a tanítótól. Míg a népiskola tantárgyai 
közül bármelyiknél másnál kisebb erőfeszítéssel, 

I talán kevesebb odaadással, ügyszeretettel is 
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elérhető a legalább kielégítő eredmény : addig 
a beszéd- és értelemgyakorlatok „egész em-
bert" követelnek a tanítóban ; azok képezik 
próbakövét az ő testi s lelki képességeinek, 
valamint mindazon kellékeknek, melyekkel 
annak az igazán jó tanítónak fölfegyverke-
zettnek kell lennie. Bátran el lehet mondani, 
hogy aki jól tudja kezelni a beszéd- és 
értelemgyakorlatokat, az jó tanító és az bár-
mely más tantárgyat is helyes módon fog 
tudni tanítani. 

Fölmerült az a nézet, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlatoknak nem volna szabad külön 
tantárgyként szerepelniök a népiskolai tantár-
gyak sorozatában hanem azok csakis az 
olvasmányok tartalmi tárgyalása kapcsán végez-
tetnének el. 

Ennek a nézetnek lehet — némi — jogosult-
sága olyan növendékekkel szemben, akik, leg-
alább túlnyomó részben, a magyar nyelvnek — 
a tannyelvnek — birtokában vannak. Azért 
mondom, hogy csak „némi" jogosultsága lehet 
ama nézetnek, mert a beszéd- és értelem-
gyakorlatok főleg az első két osztály anyagát 
képezik s ha — kivált az első osztályban, 
mely még csak kezdi tanulni az olvasás művé-
szetét — csupán az olvasmányok tárgyalása 
alapján akarnók elvégezni, vagy elvégezettnek 
föltüntetni a beszéd- és értelemgyakorlatok 
annyira fontos anyagát : akkor úgy önmagunkat, 
mint növendékeinket kétszeresen is megcsalnók, 
megkárosítanék. Először azzal, hogy a foly-
tonos olvasmánytárgyalás miatt nem jutna 
elegendő időnk magának az olvasásnak gya 
korlására ; másrészt — éppen az alsó fokon — 
teljes lehetetlenség egyedül olvasmányok alapján 
mindazon ismeretanyagot elsajátíttatni növen-
dékeinkkel, melyre a további haladásnál any-
nyira szükségük van nekik is, de nekünk 
tanítóknak is. 

Mindezek dacára azonban elengedhetetlen és 
nagyfontosságú követelmény az, mihelyest 
növendékeink eléggé biztosan tudnak olvasni, 
hogy haladéktalanul megkezdjük az olvas-
mányok tartalmi tárgyalását s ez úton egyrészt 
kiegészítsük a tulajdonképeni beszéd- és értelem-
gyakorlatok anyagát, másrészt ezzel is fokozzuk 
kedvüket az olvasáshoz, magyarázataink által 
fölébresztvén tudásvágyukat. 

Idegen vagy akár csak nagyon vegyes ajkú 
iskoláknál pedig okvetetlenül szükséges, hogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatok külön, önálló 
tantárgyként, megszabott tantervvel s határo-
zottan kiszabott óraszámban vétessenek elő. 
Ellenkező esetben a kevésbé lelkiismeretes 
tanító dolga nagyon meg lenne könnyítve, 
miután e téren minden ellenőrzés nélkül ma-
radna. Csakhogy azután a növendékek agya 

sem roskadoznék a szókincs, a fogalmak, a kép-
zetek nagy halmazata alatt. A beszéd- és 
értelemgyakorlatok csak akkor eredményesek, 
ha növendékünk minél több alkalmat kap 
gondolatainak beszédbe foglalására. Olvasmánv-o o J 
tárgyalás alatt többnyire hallgató a szerepe 
legalább a növendékek túlnyomó részének. 

Azonban most már áttérek arra, hogy el-
mondjam nézetemet afelől, miben látom én a 
beszéd- és értelemgyakorlatok helyes kezelését 
kivált idegen vagy nagyon vegyes ajkú isko-
lákban, egyrészt azon szempontból, hogy a 
növendékek értelmét kellően fejlesszük ; más-
részt pedig, hogy e/.en, kiválóan arravaló tárgy 
előadásával az idegen __ ajkuakkal a magyar 
nyelvet elsajátíttassuk ? Es itt a föltett kérdésre 
az alábbi pontokban felelek. 

Legyen határozottan és világosan megszabott 
tananyagunk, nehogy a túlmarkolás hibájába 
essünk. Aki többet, vagy mást akar e téren 
tanítani, mint amit és amennyit a miniszteri 
tanterv előír, az nincs tisztában a tárgy fon-
tosságával s éppen azért — túllővén a célon -
magát a célt el sem találja. Ha rendelkezünk 
még elegendő idővel, mindig szabadságunkban 
áll, sőt kötelességünk is a tananyag körében 
bővebb szókincset, fogalmakat elsajátíttatni 
növendékeinkkel. Ezzel pedig sokkal többet 
használunk az ügynek, mint hogyha fölösleges 
időnket arra pazarolnék, hogy a tananyag 
körén kívül egyes, nekünk tetsző dolgokról 
beszélgessünk a beszéd- és értelemgyakorlatokra 
kitűzött órákban. 

Egyfolytában egész óra a beszéd- és értelem-
gyakorlatokból úgy a növendékekre, mint a 
tanítóra nagyon kimerítő. Sokkalta célszerűbb-
nek találom, hogy délelőttönként s délutánon-
ként egy-egy félórában vétessenek azok elő. 
Erre a célra a számtani óráknak kombinációba 
vételét tartom ajánlatosnak, kivált az első 
osztályban. Ugyanis a számtanra is itten sokai-
lom egyhuzamban az egész órát s tapasztaltam 
azt, hogy az egyhangúság — a változatosságot 
különben is nagyon kivánó s kitartó figye-
lemre már koránál íogva sem képesített — 
tanulóra nézve nagyon fárasztó s éppen emiatt 
gyakran a leglelkiismeretesebb munka is meddő 
marad. Élénkebb figyelem és munkakedv mel-
lett az eredmény is biztosítottabb. Általában arra 
nagyon kell ügyelnie a tanítónak, hogy hosz-
szan ne fárassza bármely ~d tárggyal — és így 
a beszéd- és ételemgyakorlatokkal sem — a 
zsenge gyermekek figyelmét: mert ha egyszer 
fölülkerekedik bennük a kifáradás és vele az 
unottság érzete: nehéz munka lesz elvesztett 
kedvöket s figyelmöket újra ama tantárgy félé 
terelni. 

Lassan haladjunk. Nagy gondot fordítsunk 
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a folytonos ismételgetésre, mert ettől függ 
munkánk sikere. Amelyik tárgyról beszéltünk 
s beszéltettünk az egyik órában, annak rövid 
átismétlésével kezdjük a másik órai tanítá-
sunkat. A harmadik órát a két előbbinek, a 
negyedik órát az előző három óra végzett 
tananyagának átismétlésével kezdjük meg. így 
cselekedjünk az egyes hetek és hónapok elvég-
zett tananyagával, ha mindjárt néhány órát 
fordítanánk később erre a célra. Ne tartsunk 
attól, hogy talán az így fölhasznált órák el 
volnának tékozolva. Ellenkezőleg, a folytonos 
ismételgetés nagyon emeli a kis növendék ön-
bizalmát, munkakedvét s ezáltal biztosítja a 
megkivántató eredményt is. Nem tudom eléggé 
hangsúlyozni azt, hogy a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításánál a legfontosabb követel-
mények egyike a folytonos ismétlés. 

A tanítónak lehetőleg mindig ugyanazon 
szavakat, kifejezéseket kell használnia, kivált 
ugyanazon tárgy ismétlő előadásánál, mert 
csak így lesznek képesek a növendékek őt 
megérteni s maguknak szó- és fogalombőséget 
gyűjteni. Ebből pedig önként következik az, 
hogy a tanító ne csak az előadandó anyaggal 
legyen ismerős, de azt az anyagot — legalább 
főbb vonásokban — papiroson ki is dolgozza 
saját használatára s eme dolgozata vezesse őt 
az ismétléseknél is. 

A beszédre fektessük a fősúlyt. Elvontabb, 
nem szemléltethető dolgokról ne igen beszél-
jünk. Ha némileg hátra is maradnának így az 
értelem fejlesztése tekintetében növendékeink, 
azt könnyen kipótolhatják majd akkor, ha a 
nyelv birtokába jutnak. 

A lehetőségig mindent szemléltessünk vagy 
természetben, vagy legalább rajzban. 

Ne terjeszkedjünk aprólékos, pl. bonctani 
részletezésekbe. 

Tanításunk ne legyen kapkodó. Egyik 
tárgyról a másikra mindaddig át ne menjünk, 
míg az elsőről van mit beszélnünk. Helytelen-
nek tartom azt a tananyagbeosztást, amely pl. 
az egyik héten betaníttatni rendeli az iskola 
bútorainak a nevét ; a másik héten azok 
alakját ; azután külön héten azok szinét ; 
megint külön részeiket stb. En egyik tárgyról 
mindaddig át nem térek a másikra, míg 
amarról mindent el nem tudnak mondani 
növendékeim. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok anyagát 
első helyen maga a gyermek szolgáltassa. 
Azért nem zárom ki azt, hogy előbb meg-
tanítsuk a gyermeket ama tárgyak megnevezé-
sére, melyekkel az iskolába belépése után közvet-
lenül szükséges megismerkednie: pad, palatábla, 
palavessző stb. De ezek után rögtön maga a 
növendék — az ember — következzék azért, 

mert mindazt, mit az emberről mondhatunk, 
önmagán folytonosan szemlélheti ; azután ebben 
a körben igen nagy és fontos szókincset 
gyüjiethetünk, s végre azért is, mivel itten 
kínálkozik a legjobb alkalom arra, hogy a 
gyermek lelkületére, kedély-, érzelemvilágára 
hathassunk és nála nevelői, jótékony befolyá-
sunkat érvényesíthessük. 

Hangosan, tisztán, értelmesen mondjuk ki az 
egyes szavakat. Azokat előbb sok egyes 
növendékkel, majd az egész sereggel több-
ször utánmondassuk ; itt is, amott is meg-
figyelve a kiejtést és folyton élénk ellenőrzést 
gyakorolva. 

Mindjárt tanításunk kezdetén ne csupán 
egyes szavakat, hanem rövid mondatokat felel-
tessünk növendékeinkkel. 

A beszéd- és értelemgyakorlatokból öleljük 
föl azt az egész anyagot, melyet a miniszteri 
tanterv — jeles pedagógusok ajánlata nyo-
mán — kijelölt. Máskülönben hézag támadhat 
tanításunkban s ezzel későbbi munkánk ered-
ményessége lesz megkockáztatva. 

A tanító csak végszükség esetén magya-
rázzon meg egyet-mást a növendék előtt annak 
saját anyanyelvén. Akkor is célravezetőbb, ha 
ezt egy értelmesebb növendékkel téteti meg. 
Ha a tanító minduntalan szól, értelmezget a 
gyermeknek az ő anyanyelvén, akkor annak a 
gyermeknek figyelme ellanyhul, csöppet sem 
erőlteti magát arra, hogy kivarrná megérteni 
a magyarul beszélő tanító előadását. Elbiza-
kodik annak tudatában, hogy a tanító majd 
úgyis elmagyaráz neki újra mindent akképpen, 
amint az elkapatott növendékünkre kényel-
mesebb. 

Rövid és kizárólag szívnemesítő versecs-
kéket emiékeltessünk saját elő mondásunk 
mellett ; pl. a gyermek viselkedéséről ; a tiszta-
ságról ; ruhakimélésről ; a szülők, testvérek, 
tanulótársak iránti szeretetről ; engedelmes-
ségről ; köszöntésről stb. Az ilyes tartalmú s 
lehetőleg jónevü írók munkáiból összeválogatott 
versek emiékeltetése a milyen termékenyítő 
befolyással van a gyermek egész kedélyvilá-
gára és a beszédben való iigyesítésére : éppeir 
annyira céltévesztett, sőt káros kihatású mun-
kát végeznénk akkor, ha — mint némelyek 
teszik — az egyes szemléltetett tárgyak részeit 
száraz rímekbe szednők s azokkal, vagy más, 
megfelelő tartalomnélküli versek emle'kelteté-
sével fárasztanék növendékeinket és pocsé-
kolnók hasznosabb munkára szabott időnket. 

Ezek azok az elvek, a melyek idegen vagy 
nagyon vegyes ajkú népiskolában a beszéd- és 
értelemgyakorlatok előadásánál kell, hogy a 
tanítót vezessék. Meg vagyok győződve arról, 

I ha a tanító szeme előtt folyton ott lebegnek az 
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előző pontokban elmondottak s lia azokhoz 
szigorúan alkalmazkodik : akkor ezen, i énie-
lyeknek annyira unalmas és fárasztó tantárgy 
kezelésénél meg fogja találni azt a módot és 
eszközt, melynek segélyével az unalmasság 
felhői szél űzetvén, az élénkség, a munkakedv, 
a tudásvágy ragyogó napja fog tündökölni 
munkálkodása fölött. Eme céltudatos és lelki-
ismeretesen végzett fáradozása pedig megtermi 
bőséggel gyümölcseit s majd lelki örömmel és 
megnyugvással fogja tapasztalni azt, hogy 
növendékeiben azok a szui nyadozó lelki tehet-
ségek lassanként kibontakoznak a tudati inság 
szorító bilincseiből ; a növendék eszmélni, 
gondolkozni k^zd s majdnem észrevétlenül 
elvezetjük őt oda, bogy használni is fogja 
tudni öntudatosan és szere'ettel a megszerzett 
szókincset és ajkai megszólalnak a mi zeng-
zetes nyelvünkön, dicsérvén s áldván tanítóját, 
aki fáradhatlanul dolgozo t, küzdött az ő 
érdekében. 

(Felső- Visó.J 1\ G. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
E. Szered. Kéziratot egyáltalán nem fogad-

nak el bírálatra. Előbb kiadót kell találnia s a 
többi aztán a kiadó dolga. Ha igazán jó az a 
tankönyv (és nem csak ön képzeli jónak !), 
kap rá kiadót akár a fővárosban, akár a vidéken 
(p. Pozsonyban). Természetesen, a kiadó is 
előbb szakemberekkel bíráltatja meg a kéziratot, 
mielőtt kiadná. Népiskolai tankönyv bírálatáért 
60 koronát kell fizetni ; ezt szokás szerint a 
kiadó fizeti. Min. engedélyezés nélkül tankönyvet 
használni nem szalad. — K. Mihály. Rend-
szerint a soro 'ás megkezdése előtt kell beter-
jeszteni a tanítókat illető katonai kedvez-
ményekre vonatkozó folyamodványt. Már január 
vagy február havában egy szóval a sorozást 
megelőző két hónap alatt. Minek kísérleteznék 
azzal, bogy vájjon a sorozás folyamata alatt 
tekintetbe veszik-e az akkor beterjesztendő 
kérvényt. — M. J. Önnek nem volt joga 
maga helyett segédtanítót beállítani iskolájába 
betegsége tartamára az iskolaszék tudta nél-
kül. Az iskolafenntartónak köteless ge ily ese-
tekben gondoskodni. Ne is fizesse meg a 
helyettesítési díjat, de természetesen elnézést 
kérjen azért, hogy nem előzetesen az iskola-
szék tudtával keresett helyettest, mert hiszen 
az nem önnek a kötelessége volt. — Sz. J. 
Fegyvernek. Az ember tragédiája szerzőjének 
a nevét Madács-nak kell kiejteni. — Tauító 
Özvegye. Ha az iskolaszék a maga hibájából 
vesztette el a nyugdíjügyben beterjesztett ok-
mányokat és ennek következtében az új 
bizonyítványok beszerzése bélyegköltséggel és 

egyéb kiadással járt , szólítsa föl az iskolaszéket 
írásban, hogy legyen szíves ezeket a költsé-
geket önnek megtéríteni, mert elég kellemet-
lensége volt az írások elvesztése miatt, ne 
terheljék még külön költségekkel is. — Bí F. 
Helytelen dolognak tartjuk, hogy két család 
atyafiságából áll az iskolaszék. Az is hehtelen, 
hogy a hitoktató legyen az iskolaszék elnök e. For-
duljon ebben az ügyben a kir. tanfelügyelőhöz. 

r= Mintatanítás a betiibonctanból. Mun-
kácsi Antal a következő sorok közlésére kérte 
föl lapunkat : A N. L-ja hasábjain közölt 
g\engébb részleteken kívül tájékozás végett, 
hogy a fonomimika csiráját kereshettem e 
munkámban, álljon itt a k betű ismertetése. 
Gyurka nagyon szerette a palacsintát. Ha 
az anyja palacsintát sütött, nem is akart 
egyebet ebédelni. Egyszer, amint az iskolából 
hazajött, kiment a konyhába és ellopott egy 
palacsintát az anyjától. Hogy az anyja észre 
ne vegye, hamar a szájába kapta, meg akarta 
enni. De bizony rosszul járt a tolvaj. A pala-
csinta megakadt a torkán. Hogy a palacsintát 
kiköphesse, mind így tett a szájával: k k' stb. 
Hogy tett Gyuri a szájával ? Többektől kérdi. 
Az anyja észrevette a dolgot, reá kiáltott 
Gyurira, hogy igyék vizet. Gyuri ivott is és 
így a palacsinta lecsúszott. Hogy tett Gyuri a 
szájával, mikor a pa'acsinta megakadt a torkán? 
Gy. : . . . k' k' stb. Most megtanuljuk a k 
betűt is leínv. Jö j j ki Emil es írd le a k1 

betűnek azt a részét, amit én vezényelek ! 
Tedd a krétát az alsó vonalra ! Húzz jobbra 
dűlve fel ! a segédvonalig. Kereken balra le ! 
az alsó vonalig. E lég! Ira-sa le többekkel is. 
Most a h betűnek ehhez a részéhez hozzá-
rajzolok fönt egy kis liangyatojást (vagy 
ehelyett hozzáragasztom a Babszem Jankó 
sétapálcáját). Ugyanezt tétesse egyes gyerme-
kekkel a h betűnek a többi fölrajzolt részéhez. 
A hangyatojás alá (vagy a Babszem Jankó 
sétapálcája alá) rajzolok egy picike, olyan görbe 
vonalat, mint a liba nyaka! Kész a le betű. 
Ugyanezt egyes gyermekekkel is tétesse. A n 
hangot a beteg nyögéséből vezettem le, a betűt 
két, egyoldalon lekopott csizmapatkóból és egy 
macskakörömből. A m betűt három ö sze-
ragasztott cs zmapatkóból származtattam és 
egy macskakörömből ; a hangját pedig a tehén 
bőgéséliez kötöttem. Minden vitánál világosabb 
tájékoztató munkám e részlete. Hogy ebben a 
fonomimikához nemcsak díszítésre lehet 
anyagot találni, azt hiszem, eléggé világos. A 
hang és betűalaknak egy és ugyanazon tárgy-
hoz kötése nincs meg a Grosselin munkájában, 
tehát Szentgyörgyi úr szerint az sem fono-

O • O«/ 
mimika. Munkácsi Antal, áll. tanító. 



13. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13 

Kis emberek gondjai. 
Bárcsak mégegyszer gyermek lehetnék ! így 

sóhajtotok valamennyien, kik a gondokba 
nyakig vagytok elmerülve és nem tudtok 
belőlük kievickélni ; mire egyiktől megszaba-
dultok, egy újabb másik zúdul fejetekre. 
Bizony boldog idő a gyermekkor, de ha azt 
tartjátok, hogy a gyermeknek nincs gondja, 
nagyon csalódtok. Az ő létköréhez, eszme-
világához viszonyítva elég gondja van a gyer-
meknek is. Akárhányszor előfordul, hogy a 
legelső tanuló, a legjobb viseletű tanítvány 
egyik-másik órán föltűnően hanyag, figyel-
metlen. Találgatjátok, mi lehet ennek az oka? 
Tán beteg a gyermek ? Nem tudott aludni ? 
Tán valami játékszert, képet rejteget zsebében, 
könyvében ? Talán a szomszédja foglalkozik 
valamivel, a mi elvonja figyelmét ? Nagyon 
csalódtok ! A gond az, ami a gyermeket figyel-
metlenné, szórakozottá teszi. 

Előáll ez a gond, valahányszor a papa, 
mama, bácsi, nagyapa stb. névnapja közeledik. 
Meg tudja-e tanulni a verset, mit az idősebb 
testvér már egy hét óta iparkodik fejébe 
verni ? Nem fogja-e majd még az utolsó 
napon is elfelejteni, nem fog-e belesülni? 

A 9.-ik sort sehogysem tudja megtanulni, 
pedig hányszor elmondta magában ! Hátha a 
fölmondáskor is elfelejti ? Ez olyan gond, mely 
többnyire 1—2 hétig tart, míg a fontos nap 
el nem mult. Könnyű dolog van a kis Irmus-
kának, csak négy-soros verset kell tanulnia, 
de mi az egy 16-soroshoz képest! Pedig ha 
az Irmuska óvodás lányka létére jobban tudja 
az ő négy sorát, mint Pali, a II. oszt. iskolás 
fiú az ő 16 sorát, még ráfogják, hogy lusta 
volt, nem törődött a papa névnapjával; meg, 
ami szintén nem mellékes, az Irmuska egy 
szép új koronát kaphat a köszöntő hibátlan 
elmondása után, míg ő, ha nem tudja jól, tán 
kap egy új 20-fillérest ! Ne számítsatok tehát 
arra, hogy Pali a köszöntőtanulás által okozott 
gondja közepette 1—2 héten belül figyelemmel 
hallgassa a tanítást. 

A kis Ilonka egész órán át figyelmetlen, 
szórakozott volt. Nem játszott, nem beszél-
getett, nem mosolygott, sőt nagyon kedvet-
lenül ült a helyén, de az esze máshol járt. 
Még a többszörös figyelmeztetés sem használt ! 
Valami njomja a szivét. Végre is elmúlik az 

óra, a gyermekek fölállanak imádkozni. És 
ekkor kitör belőle a keserves sírás, melyet mái-
egész órán át visszafojtott, könnyei leperegnek 
a padra s annak lejtőjén végig folyva a padlóra 
hullanak. A tanító pedig azt gondolja, e 
könnyeket az ismételt figyelmeztetés okozza. 
De azért részvétteljes hangon megkérdezi tőle : 
Mért sírsz, kis lányom, bántott talán valaki ? 

A részvéttel intézett kérdés megnyitja a 
zokogó lányka ajkait és panaszos hangon 
mondja: „Kérem, tanító úr, a nővérem, az 
Annuska eltörte a kávés csészét és most rám 
fogja. IIa hazamegyünk, én kapok ki a csésze 
miatt!" 

És most mondja valaki, hogy nem elég 
súlyos gond-e ez? Órákon át ülni, abban a 
tudatban, hogy büntetés várja odahaza, csupán 
azért, mivel az Annuska ügyesen tud hazudni ! 

Mi lelhette a Palit? Mintha valamit for-
gatna a fejében, mintha egy nyugtalanító 
gondolat bántaná ! Sehogysem tud figyelni ! 
Ha a többiek az ötödik sorban olvasnak, az ő 
mutatóujja az utolsó bekezdés körül jár. Ha 
kérdeznek tőle valamit, csak a kérdés ismét-
lése után tudja, miről van szó. Mi lehet ennek 
az oka ? — Hej, pedig nagy oka van annak ! 
A Pali tegnap egy 10 fillérest talált az úton 
s mivel senkit sem látott a közelben, fölszedte. 
Elment a Bartosék boltja felé, de útközben 
a Lakos Józsival találkozott. Bartos-éknál a 
10 filléren cukrot vettek s megfelezték. Csak-
hogy egy negyedóra múlva meg sírva jött 
arra a Kovács Mariska, aki elveszett pénzét 
kereste. Mivel a pénzt már kiadta, Pali nem 
szólt, hogy ő volt a megtaláló. Hát ezért 
nyugtalan Pali; ezért függ tekintete az előtte 
való padban ülő Lakos Józsin. 

Sejti-e az, hogy miből került tegnap cukorra 
és ha igen, be fogja-e jeler.teni a tanító 
úrnak? Ha kisül a dolog, a dorgálás vagy 
büntetés után helyreáll a fegyelem, de ha a 
Józsi nem szól, Pali aligha tud figyelni, míg 
a dolog feledésbe nem merül. 

Ilyen és ezekhez hasonló a kis emberek gondja. 
Az Imre iskola előtt eltépte a nadrágját s 

nem tud figyelni, mivel egy bizonyos valamire 
gondol, ami otthon a szekrény tetején hever 
s amivel ugyan nem varrják be a nadrágját, 
de mégis érintkezésbe fogják juttatni avval, 
még pedig alighanem olyankor, mikor az Imre 
még nem vetette le. 
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A Rózsi meg elvesztette a zsebkendőjét, még 
pedig a csipkés szélűt és most azon gondol-
kodik, hol hagyhatta el. Hiábavaló minden 
figyelmeztetés, az esze mégis többet jár a 
csipkés szélű zsebkendőn, mint az osztás 
művészetén. 

Az Andris gyerek a pusztáról jár be isko-
lába. Minduntalan a pad alatt jár a keze, 
néha mintha pénzzel zörgetne. A fő pedig, 
hogy ma egyáltalán nem figyel. Kisül, hogy a 
tanítás után szállító-levelet kell vennie a postán 
s azt számlálgatja, megvan-e még a 6 krajcárja? 
Egyszersmind a könyv tábláját nézi, amelyre 
belül föl van írva .szállító-le vél." Apja írta 
oda, hogy az Andris gyerek valahogy el ne 
felejtse a kommissziót. 

Jolánki lakodalomra megy holnap. Mégis 
látszik ám, hogy nem a magánhangzókon és 
mássalhangzókon jár az esze. 

A Laci apja a városba ment, ma este jön 
haza. Laci szeme előtt nem is a kis és nagy 
vonalköz vagy az árnyék- és hajszálvonalak 
lebegnek, hanem a narancs, perec vagy „virsli" 
képeit látja mindenütt. Gondolt-e ő rá is az 
édesapa, vájjon mit hozhatott? Hát még 
karácsony előhetében! Minden betű átváltozik. 
Az olvasmányban nem a télről, a hópelyhek-
ről, a fázó madárkákról olvasnak. Tudnak ők 
már a sorok között is olvasni. Karácsonyfa, 
dob, ostor, ló, kard, puska, csákó, baba, konyha-
edény, építőszekrény, sütemény, ezüst- és 
aranydió, ez mind ott van a sorok között. 
Lesz-e vagy nein? Viselkedésük olyan volt-e 
az év folyamán, hogy a kis Jézuska teljesíti 
kívánságukat? Ez a karácsonyi gond! S ezen-
kívül még mennyit lehetne fölsorolni ! Lát-
hatjátok tehát, hogy a gyermeknek is igen 
sok gondja van. 

A mi szemünkben nem gond, de ő nekik az 
s akárhányszor keserű könnycseppeket látunk 
ártatlan tekintetű szemükben, melyek ily gond 
következményei. 

De mégis szerencsés és boldog a gyermek-
kor, mert gondjai csak 1—2 óráig, 1—2 napig 
tartanak s akkor is enyhíti őket a gyermeki 
lélek gondolkozásának gyors változatossága. 
Rágondol, elfelejti, egy-két óra múlva ismét 
eszébe jut, míg az édesapa vagy az édesanya 
segítségével végleg megszabadul tőle. 

Gyermeki gondjai közepette is nyugodtan 
alszik és mosolygó angyalarcok népesítik be 
álmainak országait, míg azalatt apa és 
anya aggódva tanácskoznak talán egymással, 
honnét fognak a holnapi napra kenyeret 
szerezni. Alvó gyermekükre tekintenek s föl-
sóhajtanak : 

Bárcsak mégegyszer gyermek lehetnék! 
(Székesfehérvár.) Káth József. 

IRODALOM. 
Az új helyesírás szövege és magyarázata 

bővített szójegyzékkel. Irta : Simonyi Zsigmond 
a Magyar Nyelvőr szerkesztője, a magyar 
nyelvtudomány tanára a budapesti egyetemen. 
Budapest, 1903. Athenaeum irodalmi és nyomdai 
r. t. kiadása. 

Mióta Wlassics miniszter az új helyesírási 
szabályzatot kiadta, azóta egymásután jelennek 
megc ehhez a kommentárok. Az első és legille-o _ o 
tékesebb magyarázó bizonyára e tartalmas 
füzet szerzője : Simonyi Zsigmond. Ot bízta 
meg a miniszter az új iskolai helyesírás 
szabályzatának kidolgozásával ; nyilvánvaló, 
hogy nincs nálánál kompetensebb magyarázója 
az ú j szabályzatnak. 

Három részből áll e füzet. Az első részben 
elmondja Simonyi a rendelet előzményeit, az 
új magyar helyesírás történeti fejlődését és 
kifejti, hogy mit tart legfontosabbnak az új 
helyesírás megítélésében. A második részben 
adja az új helyesírásnak teljes szövegét és 
minden szakasz után rögtön magyarázza számos 
példával a szöveget. A harmadik részben tájé-
koztató szójegyzéket közöl. 

Mindegyik rész lelkiismeretes munka ered-
ménye. Nincs a helyesírásnak oly aprólékos 
kérdése, melyet érintetlenül hagyna ; mégis 
könnyű, élvezetes, sőt mondhatni szórakoztató 
az előadása. így a bevezető részben nagyon 
tanulságosan és ügyesen csoportosítja a helyes-
írás kérdésében a nyelvészek pro és kontra 
véleményeit, nyilatkozatait. Szinte jót mulatunk 
azon, midőn azt olvassuk, hogy az összetett cz 
írása ellen már 1869-ben így ront az akadémá-
nak egyik: „Golf ez, urak, amit magyarul csim-
bóknak neveztek az én gyermekkoromban, midőn 
a Dunántúl még széltében-hosszában viselték, 
csakhogy nem hátul, mint a németek, hanem 
kétoldalt. Ma már somogyi kanászok sem 
viselik . . . Nem tudom, megköszönné-e Vörös-
marty Gyulai Pálnak azon szívességét, mely 
szerint munkáinak legújabb kiadásában az ő 
egyszerűsítési törekvését oly irgalmatlanul 
arcul csapta a c^-vel." — Vagy nem élvezetes 
és tanulságos Szarvas Gábornak a kettős gy-, 
ny-féle hangok írására vonatkozó cikkének a 
fölelevenítése : „ Szomorú, de való igazság, hogy 
a magyar ifjúság oly bárgyú és fejelágyára 
esett, hogy lia pl. az Egiptomi álmoskönyv a 
kezébe kerül s benne történetesen eme jósla-
tokon akad meg a szeme : Királlyal beszélni 
tisztesség : 5, 39, 60. Szép asszonnyal mulatni 
gyönyörűség : 24, 45, 84: : bárhogy dörzsölje 
homlokát s bárhogy veritékezzék is, rá nem 
jön, hogy a királlyal, asszonnyal szavaknak 
király és asszony a tövük. Csak egy mód van 
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arra, liogy a szeme felnyíljék, ha tisztán, 
világosan nyomtatva maga előtt látja, hogy 
király-lya}, asszony-nyal." — így folyik ez 
végig. Ily élvezetes formában ismerteti Simonyi 
régibb és újabb nyelvészeink harcát a helyes-
írás egyes kérdései körül. 

A második részre lépten-nyomon szüksége 
van a tanítónak. A szöveghez írt magyarázat 
bő anyagot nyújt a tanításhoz. Simonyi 
minuciózus pontossággal sorolja föl az egyes 
szakaszba vágó helyesírási eseteket. Minden 
egyes szakasz egy-egy tanulmány. így pl. az 
idegen szók írásának fejezetéhez írt magyarázat 
csaknem három oldal. Hogy a magyarázatban 
mi mindem-e terjed ki Simonyi figyelme, annak 
illusztrálására ide írom az idegen szóknak 
idegen írása ellen fölemlített számos ok közül 
az egyiket: „A sokféle idegen nyelv helyesírását 
még legműveltebbjeink se tudják biztosan 
elsajátítani (pl. helyén kívül ?/-okíit és th-kat 
írnak : stylus, hyppodron, kathalogus stb.). Elég 
ha azt említjük, hogy tele vannak ilyen hibásan 
írt idegen szókkal Jókai regényei és Gyulai 
Pál Budapesti Szemléje. Még kevésbé tudják 
elsajátítani természetesen a népiskola növen-
dékei s a népnek mindinkább szélesedő olvasó 
rétegei, sőt a műveltek közül is azok (pl. a 
nők s a reáliskolát végzettek), akik latin és 
görög tanulás nélkül szerezték műveltségüket; — 
ilyen szempontból a helyesírás egyszerűbbé s 
magyarosabbá tétele valósággal a nemzeti 
közművelődés követelménye." 

A harmadik rész: a tájékoztató szójegyzék 
a legpraktikusabb. Alfabetikus sorrendben 
minden kétes írású szó megtalálható itt. 
Helyesen mondja Simonyi e résznél csillag 
alatt, hogy a szójegyzék nem betanulásra való ! 
Csak alkalmilag kell tőle tanácsot kérni, ha 
kétség támad egyik-másik szó írására nézve. 
A közokt. tanács néhány száz szóval szapo-
rította az akadémia szójegyzékét, Simonyi 
pedig most még kétszáznál több szóval kiegé-
szítette. 

Simonyinak : Az új helyesírás szövege és 
magyarázata című munkája megérdemli, hogy 
minden népiskolai könyvtárban helyet foglaljon 
és minden tanító asztalán ott legyen. 

(Budapest.) Körösi Henrik. 

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

Köszönetét nyilvánította: a Székelyudvar-
hélyi Jótékony Nőegyletnek, amely az ottani 
szegénysorsú népisk. tanulókat 239 kor. értékű 
ruhasegélyben részesítette ; a Marosvásárhelyi 
szegény tanulókat segélyző egyesületnek, amely 

! az ottani szegénysorsú tanulókat 810 korona 
értékű ruhaneművel segélyezte ; a zirci takarék-
pénztár részvénytársulatnak, mely az ottani 
népoktatási intézeteknek 240 koronát adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Vadászné-Némethi Laura kis-
pesti áll. el. isk. állandó h.-tanítónőt a kispest-
szentlőrinci áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kuszka Margit kispesti áll. el. isk. állandó 
h.-tanítónőt a kispesti áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Eördögh Jolán erzsébetfalvi áll. el. 
isk. h.-tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Fungáts Béla oki. tanítót a 
kis-teleki külterületi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Pintér Hedvig és özv. Zombory 
Zsigáné oki. óvónőket az újbányái áll. óvóhoz 
óvónőkké. 

Áthelyezte: Molnár Mihály kisteleki kül-
területi áll. el. isk. tanítót a kisteleki belterü-
leti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Hatályon kívül helyezte: a f. é. 2770. sz. 
a. kelt és Titli József szilágyvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez berendelt áll. elemi iskolai 
tanítónak a kr.-horváti áll. el. isk.-hoz való 
áthelyezéséről szóló rendeletét. 

Nyugdíjat utalványozott: Bajkovits Pál 
zákányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 780 
koronát ; Tompos Imre gergelyi munkaképtelen 
tanítónak évi 660 koronát. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott: 
néh. Bodnár István volt mátyóci közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Cserni Amáliának 450 ko-
ronát; Mátéffy András homokmégyi közs. el. 

; isk. tanító özv., szül. Komáromi Katabnnak és 
j kiskorú árvájának 501 korona 66 fillért; 

Buksa Miklós segesdi gör. kel. el. isk. tanító i D o 
özv., szül. Bocsisor Máriának és 2 kiskorú 
árvájának 400 koronát ; néh. Pinlcóczy Kálmán 

; tisza-szalóki nyug. volt ev. ref. tanító özvegye, 
szül. Tálas Klárának 300 koronát; néh. Turóczi 

\ Endre szeghalomi volt ev. ref. tanító özvegye, 
; szül. Nagy-Szabó Amáliának 688 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Köszönet a fizetésemelésért. Wlassics 

miniszter úrhoz számos helyről érkezik hálás 
köszönet a fizetésügyben tanúsított gondos-
kodásáért. így az utóbbiak közt különösen 
meleg köszönetet fejezett ki az aradi m. kir. 
állami tanítóképző-intézet tanári kara, mely 
széles körben ismert, erős hazafias működé-
séről. Szondi János tanár márciusi nyilvános 
szónoklatai messzeföldön híresek. Képzőintézeti 
körökből máshonnan is dicsérő, hálálkodó nyi-
latkozatok történtek . . . Szinte tüntetőleg az ellen 
a korábbi fenyegető kifakadás ellen, hogy . . . a 
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miniszternek a tanítóképző vonatkozó törek-
vése, új tanítástervhez kötött reménye nem 
fog valósulni Most már azt jósolják : 
igenis, fog sikerülni! 

— Az Eötvös-alap örvendetes föllendülé-
séről tanúskodnak a következő adatok : A 
folyó év első negyedében 1016 új rendes 
tag lépett az alap kötelékébe 3048 korona 
befizetéssel, részesjegyet pedig 90 tag váltott 
1760 korona befizetéssel; összesen tehát 
az Eötvös-alap három hónap alatt 1106 taggal 
gyarapodott, a kik 4808 koronát fizettek be a 
pénztárba. Ezt a fényes eredményt az Eötvös-
alap a kir. tanfelügyelő urak támogatásának 
és a magyar tanítóság jó szívének köszönheti. 

— A Magyar Nemzeti Múzeum Igaz-
gatósága azzal a kéréssel fordul a néprajzi 
tudománynak vidéken lakó barátaihoz, hogy az 
olyan vidékről, hol húsvétkor himestojások 
szokásosak, ezekből néhány példányt a Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyűj-
teménye számára beküldeni szíveskedjenek. Ha 
az érdeklődők adományukat a himestojások 
készítési módjának, a rajtuk előforduló díszí-
tések magyarázatával, esetleg a készítéshez 
szükséges eszközök melléklésével megtoldanák, 
ezzel a szakköröket kétszeres hálára köteleznék. 
A tojás-küldemények csomagolására nézve az 
a legajánlatosabb mód, hogy minden egyes 
hibátlan tojást újság-papirba göngyölítünk s e 
papiros-csomagokat pedig széna közé merev-
falú szivarskatulyába zárjuk. A Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztályának címezve : Buda-
pest, IX., Csillag-utca 3. sz., ahová a külde-
mények bérmentve föladandók. Esetleges költ-
ségeket az intézet ebbeli fölszólítására megtérít. 

Gyászba borult két falu. Két faluban, 
Zsdenhó a Latorca völgyén és Novosollov, 
nagy a gyász mostanában. Szomorú hír érke-
zett, az, hogy Kandrács András és Garulya 
István az Amerikába kivándorolt véreink 
bányaszerencsétlenség következtében elpusz-
tultak. A hír, mely erről a két bányaszerencsé -
lenségről szól, valóban borzalmas. Ugyanis a 
holstetteri (északamerikai) bányában gázrobba-
nás történt, mely az egyik tárnát fölrepítette, 
heten borzalmas halált szenvedtek, huszon-
négyet a szomszéd tárnában a füst ölt meg. 
A villadgeni (pensilvaniai) cementgyár vigyázat-
lanság következtében fölrobbant ; itt nyolc 
ember szörnyet halt, huszonötén pedig halálos 
sebet szenvedtek. A halottak között vannak 
Kandrács és Garulya is s most a faluban 
igen nagy a félelem, hogy melyik kivándorló 
felesége vegye még föl a gyászruhát, akik-

nek ura szintén abban a bányában dolgozott. 
Félve várják szeretteiktől a levelet, akik talán 
valamelyik munkás-kórházban szenvednek. És 
az itthon valók hiába várják a dollárokat, 
melyekről a kiszakadt és itthon maradt annyit 
álmodozik. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
lévai állami tanítóképző I. osztályába az 
1903/4. iskolai évre 30 növendéket vesznek 
föl. A folyamodványok beküldésének határ-
ideje: május 31. Az I. osztályba fölve-
endő növendékek közül állami segélyben 
részesül 17 növendék. Ezek közül köztartási 
segélyt kap : a) havi 24 koronát 2 növendék, 
b) havi 18 koronát 4 növendék, c) havi 12 
koronát 6 növendék Pénzsegélyben részesül: 
a) havi 16 koronában 1 növendék, b) havi 10 
koronában 4 növendék. A jótétemények évköz-
ben megváltoztathatók és teljesen el is von-
hatók. Egy növendék egy havi egész ellátása 
(lakás, élelmezés) ez idő szerint 34 koronába 
kerül. — A kolozsvári tanítóképző-intézetbe a 
jövő iskolai évre 20 bennlakót és 10 bejárót 
vesznek föl. A húsz bennlakó tanuló közül 
teljesen ingyenes ellátásban részesül 5, neve-
zetesen kap lakást, étkezést, fűtést, világítást, 
mosást és gyógykezelést. Egy teljesen ingyenes 
hely havonkénti 28 korona kedvezménynek 
felel meg. Ugyanily teljes ellátásra fölvétetik 
5 tauuló havonkénti 14 korona befizetéssel, 
5 tanuló havonkénti 10 korona s 5 tanuló 
havonkénti 6 korona befizetéssel. A bejáró 
növendékek közül többen havonkénti 14—28 
korona ösztöndíjban, vagy 4 korona tanszer-
segélyben részesülnek. A fölvétel és segélyezés 
iránt benyújtandó, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterre címzendő, egy-koronás bélyeggel 
ellátott pályázati kérvényhez a következő 
eredeti okmányok csatolandók: 1. születési 
bizonyítvány ; 2. iskolai bizonyítvány a meg-
előző iskolai évről és az utolsó évi tanulmá-
nyokról szóló igazolvány, illetőleg húsvéti 
évharmadi értesítő; 3. tiszti-orvosi bizonyítvány 
a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas 
voltáról; 4. hiteles községi bizonyítvány a 

' S 7 i i l ő k vagyoni állapotáról, a családfő polgári 
állásának föltüntetésével ; 5. hiteles családi 
kimutatás ; 6. újraoltási bizonyítvány. 

Tartalom ; Állami népoktatás. Halász Ferenc. — 
A kivándorlás. Weher János. — A magyarosítás 
nehézségei. Nagy Béla. — Tanítói sorsjáték. S. B. — 
Beszéd- és értelemgyakorlatok a vegyes ajkú nép-
iskolákban. P. fr. — Tanítók Tanácsadója. — Szi in-
óra : Kis emberek gondjai. Káth József. — Irodalom. 
Körösi Henrik. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapest , 1903. Nyomato t t a m. kir . tud . -egyetemi könyvnyomdában . 



XXXVI. évfolyam 18. szám. Budapest, 1903 április 17. 

LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M , 

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárÓ8ági bizonyítvánnyal t együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az ntolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adizixk: vissza. 

A magyar nép olvasmányairól. 
Hála Istennek elmúlt már az az-idő, 

mikor a magyar nép egyetlen olvas-
mánya a kalendárium volt, mely ren-
desen a mestergerendán húzódott meg 
illő szerénységgel, hol legföljebb Geno-
véva és még néhány idegenből átül-
tetett szellemi termék képezte társa-
ságát. 

Hogy ez az időszak nem mult el oly 
gyorsan, mint ahogy népművelődési 
szempontból kivánatos lett volna, sőt 
itt-ott még ma is hasonló szomorú 
állapotok uralkodnak, abban a tanítóság 
is lehetett és lehet hibás, de semmi-
esetre sem viselheti egyedül a felelős-
séget. A magyar népies irodalom ezelőtt 
alig egy félszázaddal még csak bimbó-
jában volt, jóllehet a közeli virulás 
jelei egyre sűrűbben mutatkoztak. Végre 
Petőfivel kipattant a harmatos bimbó 
s Arany János, Jókai Mór stb. keze 
nyomán egyre fakadoztak, nyiladoztak 
a szines rózsák. Amily csodálatos gyorsa-
sággal, szinte egy hatalmas „legyen" 
szóra alakult át politikailag a régi 
állami és társadalmi rend új állami és 
társadalmi renddé, a régi Magyarország 
új Magyarországgá: épp oly varázs-
szerűleg vett lendületet a magyar iro-
dalom, különösen a magyar népies iro-
dalom, melynek kiválóbb művelői a világ-
irodalomnak is fényes alakjaivá lettek. 

Sajnosan tapasztaljuk azonban, hogy 
népünk még ma is kevéssé ismeri 
Petőfit, Jókait; alig, vagy éppen nem 
Aranyt és Tompát, valamint újabb jeles 
népies íróinkat és költőinket. Pedig a 
magyar népben meg van az olvasásra 
való kedv és hajlam, melyet tovább 
fejleszteni és irányítani — természe-
tesen megfelelő anyagi és erkölcsi 
apparátussal — nem túlságosan nehéz 
föladat. Es mégis ezen a ponton van a 
baj, t. i , hogy az olvasási hajlam fej-
lesztésére, főképpen pedig- helyes irá-
nyítására, értékes anyaggal való ellátá-
sára egész a legutóbbi időkig igen 
csekély gondot fordítottunk, amely 
körülménynek meg is van a maga 
szomorú eredménye. Népünk olvas azt 
és olyant, amit és amilyent legkönnyeb-
ben megszerezhet, amit úgyszólván a 
nyakába varrnak: Rinaldo Rinaldini-
féle ponyvatermékeket, a test és lélek 
épségét aláásó, az erkölcsöket meg-
mételyező regényeket, hitvány férc-
munkákat, lelkiismeretlenül, tisztán üzleti 
érdekből szerkesztett krajcáros lapokat, 
melyekkel valósággal elárasztják. 

Nem ok nélkül tette szóvá a tisz-
tességtelen sajtó ügyét a parlamentben 
egyik képviselő, mi is közvetetlen 
tapasztalat és megfigyelés alapján mond-
hatjuk, hogy a sajtó korcskinövései a 
magyar nép erkölcsét igen nagy mér-
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tékben veszélyeztetik; gyermek, ifjú, 
felnőtt egyaránt szívja magába a férges 
maszlagot s a mérgezés tünetei lépten-
nyomon nyilvánulnak. 

Az elmúlt év különösen gazdag volt 
undorító botrányokban, melyeket a leg-
apróbb részletekig kiszínezve, szándé-
kosan nagyítva, szenzációt hajhászva 
tálaltak a nép elé krajcáros újságok, 
melyeket százával szállított a posta 
egy-egy faluba. Láttuk, hogy miként 
olvasták a ház előtti padkán, vagy a 
galambbugos kapu alatt 12 — 16-éves 
fiuk és leányok a budapesti „kosaras" 
asszony viselt dolgait; majd jött az 
aradi „kosaras" asszony s vele kapcso-
latban az undokságok egész légiója, a 
körmendi botrány stb. 

Ilyen állapotokat nem lehet, nem 
szabad tovább tűrni! A napi és idő-
szaki sajtó mételyhintő orgánumaival 
szemben föl kell vennie a harcot a 
tanítóságnak s minden megengedhető 
módon és eszközzel oda kell hatnunk, 
hogy azok a néphez hozzá ne férkőz-
hessenek. A tanítóság a maga erkölcsi 
befolyásával sokat tehet ezen a téren, 
míg ellenben törvényhozási úton szinte 
lehetetlen az ilyen bajokat megszün-
tetni anélkül, hogy a sajtó jogos szabad-
sága is kárt ne szenvedne. 

Arra kell törekednünk, hogy a nép 
olvasási vágyát szivet és lelket nemesítő, 
úgyszintén közhasznú olvasmányokkal 
elégíthessük ki. Valóban nem lehet 
eléggé méltányolni közoktatásügyi mi-
niszterünknek az ifjúsági könyvtárak, 
ifjúsági egyesületek szervezésére vonat-
kozó rendeleteit, valamint a földmívelés-
ügyi miniszter úrnak azon intézkedését, 
mellyel lehetővé tette, hogy kisebb 
községek is népkönyvtárakhoz jussanak. 

De nemcsak megfelelő jó könyvekre, 
hanem megfelelően szerkesztett népies 
lapokra is nagy szükség van. Tudjuk, 
hogy a nép rendkívül szeret újságot 
olvasni ; bátran elmondhatjuk, hogy 
nincs messze az az idő. mikor az újság 

a népnek épp úgy mindennapi szükség-
letét fogja képezni, mint a művelt 
embereknek. Igen jó szolgálatot tesz a 
kitűnően szerkesztett Néplap, melyet 
minden iskolának meg kellene küldeni, 
mert az elöljáróságok több helyen 
olvasatlanul rakják halomba. 

Oly helyeken, ahol ifjúsági egyesü-
letek és olvasókörök gondoskodnak a 
nép művelődéséről, olvasási ós tudás-
vágyának kielégítéséről ; ahol a kellően 
megválogatott könyvek és lapok úgy-
szólván ingyen és bármikor rendelke-
zésre állanak : ott a szellemi fertőzés 
megakad, lehetetlenné válik. Induljon 
meg tehát a dezinfíciálás szerte a 
hazában mindenütt! 

(Küyén.J J&urián Albert. 

Elemi iskolai taiiításmóduiik 
reformja. 

Igazságérzettel őszintén be kell val-
lanunk, hogy elemi iskolai tanitás-
módunk az utolsó 30 év alatt majdnem 
teljesen egy állapotban volt. Az itt-ott 
mutatkozó újítás, javítás inkább egyéni 
hajlandóság szüleménye. Tanítástervünk 
változatlansága és külső kényszerítő 
körülmények az elemi iskolai tankönyv-
írók szárnyai bontogatásának sem ked-
veztek. Nem volt mersz az emberek-
ben határozottabb újításra. Helyenként 
még fegyelmi vizsgálatot is akasztottak 
egyesek nyakába metodikus újítás 
miatt. Mindjárt az első osztály 2 tár-
gya: az írás-olvasás tanítása meg a beszéd-
értelemgyakorlatok maradtak mozdulat-
lanul. 

Csak Wlassics Gyula minisztersége 
alatt, az új tanításterv programmja kitű-
zése következtében mutatkozik számba-
vehető mozgolódás, előretörekvés. 

Lapunk útján is igyekeztünk erjesztő 
kovászt adni az elemi iskolai tankönyv-
irodalom irányzatának. Mult évi szept. 
havában megjelent cikkeinkben egye-
nesen fölszólítottuk a tanítóságot, hogy 
tekintsük erkölcsi kötelességeinknek az 
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•elemi iskolai tanításmód megújítását. 
Cikkünk ébresztő szó volt. Biztos tudo-
másunk szerint 20 — 25 kartárs foglal-
kozik ez idő szerint magával az írva-
olvasá3 módszerének megjavításával, 
pótlásával. Tanítók Útmutatója c. reform-
vezérkönyvünk sajtó alatt levő első 
részletében rámutatunk erre a mozga-
lomra. Közölni fogjuk azok neveit is, 
kik Somogy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Vas, 
Békés megyéből stb. — fölszólításunk 
folytán a 6 - éves gyermek lelkivilágának 
megfigyelésével foglalkoztak. Február havi 
közleményünk a játékos rajzolásról 
szintén ébresztő volt. Reméljük, sikerül 
kimutatnunk, hogy tervezett újításunk 
elől immár kitérni csak ideig - óráig 
lehet. 

Tanítók Útmutatója c. könyvünk 
— Il-ik része — a sürgetés következté-
ben külön kiadásban látott napvilágot. 
( v Hangutánzó olvasás- és írástanítás ..." 
Egyesítő új tanítási mód. A természet 
jelenségei s a magyar nép lelkivilága 
alapján, az olvasás-írás játékos, gyors és 
könnyű tanítása végett írta Göőz József dr. 
oki. elemi iskolai tanító, oki. közép-
iskolai tanár, a bölcsészettudomány 
doktora. Budapest, 1908. Lampel R. 
kiadása. Számos képpel. Ehhez hang-
utánzó Képes ABC-e és külön Gyors-
tanító Képes ABC új alapon. Páratlanul 
gazdag illusztrációkkal. Külön rajzolt 
gyermekbetűkkel, gyermek ABC-évéi.) 

Lapunk reformkezdő munkássága 
folytán kötelességünkké vált az új moz-
galmakat a magyar tanítóság előtt 
ismeretessé tenni. Jelen cikkünkben 
rámutatunk egyesítő új tanításmódunk 
néhány sarkalatos pontjára. Előre is 
kijelentvén, hogy szerző az igazságos 
és kellő modorú bírálatot köszönettel 
fogadja. A Tanítók Útmutatója mind-
három részének megjelenése után lehet 
látni teljes egészében az elemi iskolai 
tantárgyak reformált tanításmódjának 
szerves kapcsolatát, egybevágását, logikai 
meggyőző rendjét. Ezúttal csak az 

olvasás-írástanítás megújítására irányult 
törekvésünk néhány jellemző vonásáról 
szólunk. 

De beszéljen maga a szerző : 
Megvallom : újat s magyar munkát akartam 

teremteni. Új fölfogást s régi elvek új alkal-
mazását törekedtem meghonosítani. 

Nem korlátoztak az eddig ismert — majd-
nem világpolgárias — tanítási eljárások. Bátran 
nekivágtam az újításnak. Úgy, amiként ezt 
— az egész művelt világ népoktatási intéz-
kedéseinek tanulmányozása után — a magyar 
nép lelkébe, érzelem és jellemvilágába s a 
magyar gyermek élete szemlélésébe merült lelkem 
teremteni vágyása és lelkesedésem sugalmazta. 

Kiindulásom pontja az az alapgondolat volt, 
hogy közös célnak kell lennie a magyar 
nemzeti iskola nevelésében ! Közös célra közös 
eszköz szükséges. 

Igyekeztem megállapítani azt a közös tápláló 
anyagot, erőt, mely alkalmas arra, hogy alapul 
való fölhasználásával Magyarország minden 
fiát, minden leányát egységes, erősen össze-
forrott magyar nemzet törhetetlen, megingat-
hatatlan tagjává nevelhessük. 

Ezt a közös jellemző erőt, közös tápláló 
erőt, közös nemzeti kincset, közös tulajdont 
bizonyára abban találjuk, ami nemzetünk 
ezeréves múltjában legállandóbb, legjellemzőbb. 

Tehát a józan magyar népben, a magyar 
köznép lelkében, továbbá népies és hivatásos 
irodalmunkban, történelmünkben, alkotmányunk-
ban, nyelvünk jellemző szépségeiben, sajátos-
ságaiban, a magyar nép szokásaiban s a magyar 
gyermek játékaiban, mondókáiban. Ezekből a 
forrásokból kell kiválasztanunk az egységes 
magyar nemzeti nevelés közös tápláló anyagát 
az iskolázás kezdő fokán. így kell leraknunk 
azt a közös alapot, melyet minden iskolafönn-
tartó, mint az „egységes magyar nemzet" hű 
tagja s minden gyermek, mint e hazának hű 
fia, hű leánya magáénak mondhasson. Ennek 
alapján a törvényes keretben minden jellegű 
elemi iskola tovább építhet. 

Vizsgálódásaimban ez a kitűzött szempont 
szabott irányt. Áttekintettem nemzetünk törek-
véseit ősapáink történetétől a mai közéletig. 
Mélyrehatóan vizsgáltam a) a magyar nép-
életet; b) a magyar gyermek fölnevelkedését, 
játékait, hangcsinálásait, mondókáit ; c) az 
általános nyelvtörvényeket; d) a magyar nyelv, 
szóhang és betű történeti fejlődését s e) végre 
a természet jelenségeit, mely bizonyára rend-
kívül hathatott a foglalkozására nézve a termé-
szethez nőtt magyarság lelki, érzelmi, erkölcsi 
világának kialakulására. Igyekeztem magamnak 
lefényképezni a magyar gyermek lelke és érzelme 

16* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 . SZÁM. 

világát. Törekedtem megalkotni a magyar lélek, 
magyar szív, magyar jellem képét. 

Szemlélődésem, kutatásom sok lelki gyönyö-
rűséget szerzett és sok tekintetben meglepő 
eredményekkel járt célom elérésére. Uj, meg 
új ötletek forrásai nyíltak meg szemlélődő 
lelkem előtt. Újabb meg újabb kapcsolatokat 
találtam az őstermészet, állatvilág, gyermeki 
lélek közvetetlen nyilatkozása és az iskolai 
nevelés formái között. Fölhasználtam ezeket a 
magyar lélek harmóniájának megfelelő egységes, 
új tanítási rendszeremben. Különösen pedig az 
olvasás-írás tanítás reformjánál. 

Tudtommal soha senki sem kutatta ki eddig, 
irodalmilag legalább nem számolt be róla a 
nyilvánosság előtt, hogy mi az a magyar 
légkör, melybe hazánkban minden 6-éves gyer-
meket bele kellene helyezni s amelyben csak 
magyarrá nevelkedhetik minden ember ? Melyik 
az az egyforma lelkitáplálék, mellyel minden 
nemzetiségű gyermeknek élnie kell, hogy ma-
gyarrá legy en ? Melyik az a közös tápláló erő, 
melyből a magyar szív érzelmei, a magyar 
lélek nemzeti gondolatai, a magyar akarat 
cselekvései fakadnak ? 

Én 30 évnél többre terjedő tanítói tapasz-
talatom alapján megpróbáltam összeszedni, 
nyilvánosságnak átadni s reformmunkáimban 
földolgozni ezt a közös kincset : a 6• éves magyar 
gyermek fogálomkincsét, szókészletét. Abban a 
meggyőződésben élek, hogy ha ebből a közös 
fogalomkincsből indul ki elemi iskolai okta-
tásunk, nagy nyeresége, biztosítéka leend az 
egységes nemzeti nevelésnek. Ezt az 500 — 
600—1000 fogalmat kell ismernünk, rendez-
nünk s nem magyar ajkú tanítványainknak is 
megtanítanunk az elemi iskola első osztályá-
ban oktatásunk folyamán. Erre a közös alapra 
kell tovább építenünk törvényes tanítás terv-
szerű működésünkkel. Legyen vele tisztában 
minden magyar tanító, hogy mily fogalom-
kincset, mily szótárt hozhat magával iskolánkba 
a 6-éves gyermek. Vizsgálja meg mindenek-
előtt ezt az anyagot. Rendezze, emelje öntu-
datra s ha hiányosnak találja, egészítse ki 
saját helyikörülményei szerint. 

I. 

Az 'iskolába lépő 6-éves magyar gyermek 
szókincse. 

Két irányban kutattam eme kérdés tisztázása 
végett; a) a vidéki 6 éves magyar gyermek 
középmértékű, átlagos fogalomkörét. Külön 
gyűjtöttem egybe és b) külön a székesfővárosi 
6-éves gyermek lelki kincsét. Meglepő különb-
ség mutatkozott a kettő között. A vidéki 
gyermek szókészletét átlag 500 szóra tehettem. 
Míg a 6-éves budapesti gyermeknél kétszer-

annyinál is többet, mintegy 1100 fogalom 
nevét állapíthattam meg. Érdekes tükre ez a 
két gyermek-typus lelki életének. 

ABC-éimben, tanítói útmutatásomban úgy 
válogattam meg az anyagot, hogy — a kozmo-
polita irány ellensúlyozásául — erős magyar 
érzés, a magyar föld szeretete, magyar jellem, 
magyar gondolkozás fejlődjék ki a gyermek-
ben tanítástervszabta határok között. Az alkal-
mazott beszéd is magyaros ízű, sajátos, jellemző 
legyen s ne az a különös „műnyelv". Ezért 
merítettem annyit a magyar népköltészet, 
népies költők, magyar népszokások gazdag 
forrásából. Irodalmunk története megmutatta, 
mily bámulatos megifjító hatással lehet a 
magyar nép érzése, gondolkozása, költészete, 
mesemondása, tősgyökeres nyelve az iroda-
lomra. Azt az örökifjító, magyar érzést árasztó 
természetes tiszta forrást egységes nemzeti 
nevelésünk érdekében nekünk tanítóknak — 
általában — kivétel nélkül, jobban föl kell 
ezután használnunk, mint eddig. 

Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy mi 
legállandóbb ezer év alatt a magyarnemzetben? 
Csak a magyar szív, magyar észjárás, magyar 
jellem ez ! Eme hármascsillag után igazodjunk ! 

H. 

A magyar anyák természetes nevelői eljárásából 
sokat okulhatunk. 

A legsajátosabb, legmagyarosabb népnevelői 
eljárás az a hamisítatlan, mesterkéletlen mód, 
melyet minden magyar anya követ főbb voná-
saiban. Ügy, amint természetes anyai érzése — 
ösztöne — sugallja; mesterkéletlen naiv, tiszta 
lelke diktálja. A mint Isten tudnia adta ! 
Vegyük segítségül iskolai nevelésünkben azt 
a természetes magyaros eljárást is, melyet a 
magyar anyák 1000 esztendőnél régibb idő 
óta követnek. Használjuk föl azt az égi mannát, 
azt a lelki táplálékot, melyet a magyar nép 
lelke teremtett a gyermekét dajkáló igaz 
érzésű anyák hangicsálásában, szokta'ásában, 
a népies mondókákban, mesékben, dalokban, 
mint nemeset, szépet, állandót, örökbecsűt, 
nemzeti összeforra* ztót. Ingyen kínálkozik ez 
a közös kincs, állandó nemzeti sajátság neve-
lési célra. Erős kiindulási pont. Biztos út-
mutató. Egész nemzet anyái fáradoztak meg-
teremtésén 1000 év óta. S a nép szelleme, 
szájhagyománya, élőemlékezete megőrizte szá-
munkra ezt a nemzeties gyakorlati neveléstant. 
Néprajzi stb. gyűjtések alapján irodalmi köz-
kinccsé is tették, betűkkel, hangjegyekkel 
világ végéig tartó időre rögzítették java részét 
a magyar anyák gyakorlati nevelési módjának. 
Gyümölcsöztessük ezt! Ismerjük meg mélyre-
hatóan a magyar gyermek testi és lelki ápolása-
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nak, fejlődésének folyamatát a 6-éves kor előtti 
időből is. Lássuk tisztán magunk előtt azt az 
állandó, szilárd nemzeti alapot, melyet a helyes 
családi és kisdedóvó-intézeti nevelés teremt s 
melyet a szülő mintegy átad nekünk; rendel-
kezésünkre bocsát, midőn 6-éves gyermekét — 
az orsz. törvény követelményeinél fogva — 
reánk bízza iskolai nevelés végett. 

Becsüljük meg a nemzeti örökhagyományokat! 

III. 

Gyermekhez gyermeknyelven szóljunk! 
Khinaival khinai, arabbal arab nyelven; gyer-

mekkel „gyermeknyelven" kell beszélnünk. 
Másként nem értjük meg egymást teljesen. 
Játékos gyermeket játékosan tanítsunk. Száll-
junk le hozzájok a gyermeki őszinte naivitás, 
hiszékenység színvonalára, hogy szárnyunk alá 
kapván, magunkhoz emelhessük. Emeljük kedé-
lyök hangulatát. Fejlesszük képzeletök^ össze-
hasonlításuk erejét s az. emlékezést. Ápoljuk 
bennök a szelid, nemes érzelmeket. Kukucs-
káljunk be velők a régi mesevilágba, a magyar 
hitregébe (mitológiába) az ezeréves regős 
énekek virágzása helyére, a magyar állatmesék 
400-éves birodalmába, a Dugonics 100 eszten-
dős szólásmódjai lelki kincses országába. Hét-
köznapi eszközök helyett alkalomszerű eredeti 
meglepetésekkel, a természet, állatvilág, isko-
lázás előtti kor édes emlékeivel, hasonlataival 
közeledjünk feléjök. Hányszor vehetjük hasznát 
a rögtönzött mesének is! Ha másként nem, 
Meseországban járva mindent, de mindent el-
hisznek nekünk. Mindent látnak ott, a mit itt 
a falak között nem értettek meg, föl nem 
foghattak maguktól. De csak úgy, ha mi 
magunk is látunk, hiszünk . . . ő szerintök. 
Mint hisznek a gyermeki lélekhez leszállani 
tudó rajzolók, festők mesés ábrándozásaiban! 
Amint megértik a Walter Crannek világnyel-
ven beszélő ecsetjét, rajzoló ónját szöveg nél-
kül, az angol nyelv ismerete nélkül a japáni 
gyermekek is. Midőn rendkívül naiv, merész, 
'bizar ötletekkel — a gyermeki lélek mély 
ismerete alapján — férkőznek világhírű művé-
szek bármely nemzet fiai lelkéhez, akik látni, 

: szemlélni megtanultak. Rideg komolyság, rán-
•cos homlok, megfélemlítés helyett meleg szere-
tet, nyájasság, szelídség, alkalomszerű tréfa, 
mókázás, mímelés biztosítja föltétlen, korlátlan 
uralmunkat a gyermekek leikein. 

Mesevilág a játékos gyermek költészete, 
kedély világának napsugara, lelkének megaranyo-
zója, üdítő forrása. 

Ebből a szempontból megrajzoltam nagyjá-
ban az elemi iskolai oktatás körében helyt 
foglalható meseirányzat területén a „magyar 
mesevilág" ősi mitológiánkig fölnyúló határait. 

Itt is azt kerestem, ami ősi nyomokon halad. 
Ami századok óta kiforrott. Amit állandó 
közkincsünknek tekinthetünk. ABC-éim meséi 
egy részét Heltai Gáspár ősi kipróbált (400 
esztendős) meséiből irtam át, lehetőleg a 400 
év óta forgalomban levő szókat haználva. A 
népköltészetből is olyanokat adtam ízelítőül, 
melyeket százados éltüeknek tartok. 

IV. 
Természeti hangok, állathangok, különösen a 
madárhangok, gyermekhangicsálások, dallamos 

mondókák. 
Kitűnő segítőeszközeink lehetnek ezek a 

tiszta szóhangok, tagolt beszéd, dallamos hang-
súlyozás fölfogatásában. Olvasás-írás tanítás-
módomban ez a kiindulási pont az előgyakor-
latok. .Másutt is gyakran használtam. Soha 
senki sem alkalmazta irodalmi műben oly 
mértékben a természeti hangokat, gyermek-
hangicsálásokat az olvasás-írás tanítás szolgála-
tában. Öntudatosan éltem ezekkel az eszközök-
kel. S mint a gyakorlat megmutatta, nagy 
sikert értem el velők. 

Aki nem próbálta, talán el sem hiszi, hogy 
a legtisztább hangoztatásra a legkitűnőbb 
gyakorló-iskola és nyelvedző a természetes állati 
hangok utánzása. Jobb még a tanító által 
önmagán bemutatott tiszta szóhangok utánzá-
sánál is. Ezekhez csatlakoznak a magyar gyer-
mek életéből a ritmikus hangicsálások, 
gőgicselések, gyermekmondókák, versikék, dalla-
mok s az önmagunk teremtette hangjátékok, 
betüjátékok, szófejlesztési képletek, skálaszerű 
olvastatási gyakorlatok. Nem baj, ha nem is 
érti meg a gyermek a ritmikus szótagok 
jelentését. A nép maga sem érti mondókáinak, 
regőinek minden szavát, bár ezer esztendeje 
használja csilingelésül. Angol, francia, olasz, 
svéd, norvég s részben belga példákon is lát-
tam, hogy úgyszólván nemzetközi szokás az 
ilyen nyelvedző, ritmikus szólás. A magyar 
gyermekköltészet leggazdagabb ebben a tekin-
tetben. Ezért jogosan használtam föl ABC-émben 
is az alkalmas ismert hangicsálások, általam 
fejlesztett hangösszecsengések, csengő-bongó 
hang- és szójátékok bőséges s tervszerű alkal-
mazására. Fokozni lehet az állati, természeti 
hangok stb hatását taglejtésekkel, színészies 
mímeléssel, hanglágyítással, hangerősítéssel, 
hangugrásokkal, hangszökdécselésekkel, mint 
én ABC-émben a „betűk zenéjét" megterem-
tettem játékos módon. Pompás segítő eszköz 
ez ! Önálló tanítási módnak azonban nem 
tekinthetem a hangmímelő, gesztusos oktatási 
fogásokat. 

o 
(Befejező közlemény a jövő számban.) 

(Budapest.) Gööz József dr. 
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Külföldi szemle. 
Angolország. Az elhanyagolt gyermekek ré-

szére Nagybritanniában kétféle iskola van : az 
úgynevezett javító-intézetek s az ipari iskolák. 
A legtöbb enemű iskola magánbizottságoknak 
köszöni alapítását és ezek vezetik is. A különb-
ség a két iskola között a következő : A javító-
intézetek kiskorúaknak való iskolák, 16-éves 
korukig, ezek már bíróilag büntetve voltak, 
de nem a börtönbe, hanem mindjárt ezekbe 
az iskolákba küldetnek; az ipari iskolák azon 
kiskorúak részére vannak rendelve, kik környe-
zetüknél fogva minden valószínűség szerint 
később gonosztevőkké lesznek. Röviden mondva : 
a javító-intézetek tanulói már valódi gonosz-
tevők, az ipari iskolák tanulói ellenben csak a 
jövő gonosztevői. Tanítási szakok különösen : 
vallástan, olvasás, írás, számolás, ipari vagy 
gazdasági munka és természetisme. Az isko-
lából való kilépés után az igazgatóság gondos-
kodik állásokról iparűzőknél vagy mezőgaz-
dáknál. Legközelebb jelent meg a 45. évi 
jelentés; e szerint 1901-ben 187 ilynemű 
iskola volt, 45 javító-intézet és 142 ipari 
iskola. A gyermekek száma 1901 végén 
33.000 volt. Az 1898 — 1900. évi időközben 
3560 fiu és 500 leány kapott állást. A fiuk 
82°/o-a rendesen dolgozik, 3 % megszakítással, 
11% a börtönben van és 4 % eltűnt. A 
leányoknál ugyané rendben 78%, 7%, 8% 
és 8%. 

* 

Olaszország. Tudvalevő dolog, hogy az 
Egyesült-Államok kormánya nem akarja többé 
megengedni, hogy olasz és más nemzetbeli 
analfabéták bevándoroljanak. Ez a rendszabály 
nagy nyugtalanságot keltett Olaszországban, a 
mire különösen az a nyilt levél mutat, melyet 
Sergi tanár az olasz közoktatásügyi minisz-
tériumhoz írt. Ebben a nyílt levélben vándor-
iskolákat kér az analfabéták részére —• mert 
amint mondja — a kivándorlás hirtelen aka-
dályozása Olaszországra nézve nagy nemzeti 
szerencsétlenséget jelentene. Kimutatja egyszer-
smind, hogy igen sok ifjú dacára három évi 
iskolalátogatásának nem tud olvasni, mikor a 
hadseregbe lép. 

* 

Franciaország. Furcsa iskolai viszonyok 
uralkodnak a Bretagneban. Az iskolalátoga-
tásra vonatkozó szabályokat majdnem sehol 
sem veszik figyelembe, s a hatóságok igen 
gyakran szemet húnynak, habár nagyon is jól 
látják ezeket a rendetlenségeket s törvény-
sértéseket. A felügyelet általában csak névleg 
létezik, a valóságban sem a községek sem az 
államhivatalnokok nem merik a parasztokat 

arra kényszeríteni, hogy gyermekeiket ren-
desen küldjék iskolába ; innen van azután, 
hogy Bretagneban az írni-olvasni nem tudók 
százaléka sokkal jelentékenyebb, mint bár-
milyen más francia kerületben. 1901-ben a 
Finisterre kerületben sorozásra behívott had-
kötelesek közül (6665) 742 sem olvasni sem 
írni nem tudott. Egyáltalán a parasztok a 
bérmálásuk előtti évben küldik gyermekeiket 
iskolába és ekkor sem rendesen, mivel mezei 
munkáikban szükségük van reájuk. A legtöbb 
iskolai épület valóságos istálló, világosság és 
levegő nélkül ; telve vannak piszokkal és télen 
nincsenek fűtve. Amellett távol esnek egy-
mástól, úgy, hogy a gyermekeknek gyakran 
6—8 kilométernyi útjok van az iskoláig. Sok 
helyen sajátságos ellátási rendszer van szokás-
ban a Bretagneban. A gyermekeket, kik ennek 
alája vannak vetve „chambriers" -knek hívják. 
A szülők egy kevés durva ágyneműt adnak 
velük, a tanítók pedig a koporsó formájú nyoszo-
lyákat szolgáltatják. A gyermekeknek csupasz 
szobákban, összeszorítva a legborzasztóbb egész-
ségi viszonyok között kell bálniok és élniök. 
Fölötte különösek az élelmezési viszonyok. A 
gyermekek hetenként hazulról kapnak kenye-
ret és szalonnaoldalt. Az utóbbiból naponként 
egy darabot levágnak, hogy a közös leveshez 
megfőzessék. Hogy mindegyik szalonnadarabját, 
megtalálja, tűvel pléhjegyeket erősítenek rá. 
Érdekes látvány lehet, mikor a gyermekek a 
levesből ujjaikkal halásszák ki szalonnadarab-
jaikat.— A francia „Temps" egyik szerkesztője, 
ki ezeket a viszonyokat hosszabb ideig meg-
figyelte, azt mondja, hogy ezek a „chambriers"-k 
a bretagmei tanítókra nézve nélkülözhetet-
lenek, mert különben nem tudnának verse-
nyezni a magániskolákkal. 

* 

Németország. Az általános német iskola-
egyesület (Allgemeiner deutscher Schulverein) 
a németség fönntartására a külföldön most 
zárta le évi zárszámadásait 1902-re, s (mint 
az Alig. deutsche Lehrerzeitung írja) igen 
örvendetes eredményeket mutat föl. Az össz-
bevétel, mely 50.500 márkával irányoztatott 
elő 86.664 márkát tüntet föl, ami 1901-gyel 
szemben 32.425 m. többletet mutat. Az ugyan-
csak 50.500 m. előirányzott kiadások 77.542 m. 
tettek ki, 32.946 m. több mint az előző év-
ben. Az egyesület vagyona kerekszámban 
153.000 m. A bevételek között az alapítványok 
75.155 m.-val szerepelnek. Ebből az összeg-
ből fejedelmi személyektől 2084 m. ; városoktól 
és községektől 5084 m. ; helyi csoportjárulékok 
29.489 m. ; átmeneti segélyezések 233 m. ; 
ajándékok 1721 m. stb. A kiadások többnyire 



7. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
13 

segélyezésekre lettek fordítva. A segélyezések 
összege 31.565 ra. volt ; ebből Magyarországra 
és Erdélyre 5010 m. jutott. Egyszeri segélye-
zésekre Magyarországra és Erdélyre 2015 m. stb. 

* 

A nép tulajdonképpeni nevelői a — vendég-
lősök. Ezt egy rajnamelléki városkában Velbert-
ben födözték föl, amiről egy ott megjelenő 
újság tudósít. A vendéglősök egyesülete ugyanis 
kedélyes ünnepélyt rendezett a fejedelem 
születésnapjára. Az ünnepélyen a városi taná-
csos beszédet tartott, amelyben azt mondotta, 
bogy a vendéglők képző-, művelődési intézetek. 
Ennek kapcsán azután egy C. K. nevezetű úr 
tovább fejtegette, milyen hatalmas társadalmi 
munkát végez a vendéglősök kara, mely a leg-
nehezebb az összes állások között. Örül annak, 
hogy a tanítóság egyik tagját üdvözölheti s 
a különös érdek tekintetéből reméli, hogy a 
hatóság, a vendéglősökkel, mint a nép tulajdon-
képpeni nevelőivel vállvetve fog haladni stb." 
A Päd. Zeit., melyből ez adatot vesszük, azt 
jegyzi meg hozzá, hogy az idei farsang még-
sem volt oly rossz, amint sokan azt elhitetni 
szerették volna. 

Magyar találmány 11 íij rajztömb. 
Új rajztömböt hozott forgalomba &z Athenaeum 

Györgyi Kálmán tanár, sz.-fővárosi rajzoktatási 
szakfelügyelő szabadalmazott munkája nyomán, 
amely nagy haladást jelent az eddigi rajz-
tömbökhöz képest. 

Eddig mintegy 25 fővárosi elemi iskolában 
alkalmazták, amelyekben az új tanterv s az 
új tanítási mód szerint rajzoltatnak, s a szak-
férfiak egyhangú ítélete szerint az új taneszköz 
mindenütt fényesen bevált. Előrelátható, hogy 
rövid idő múlva nemcsak a fővárosi, hanem 
azokban az összes hazai iskolákban is elterjed, 
amelyekben az újabb irányú rajztanítást beve-
zetik, amely tudvalevően minden segédeszközt 
mint pl. a vonalzót, körzőt stb.-t mellőz és 
csupán szabadkézzel rajzoltat a gyermekekkel. 
Ezért helyénvalónak látom, hogy a rajztömböt 
saját tapasztalataim alapján ismertessem s föl-
hívjam reá kartársaim figyelmét. 

Három kemény táblája a legegyszerűbb 
módon oly helyzetbe hozható, hogy az egyik 
(palapapirossal bevont) tábla a tanítvány előtt 
csaknem merőlegesen áll 75° alatt a rend-
szerint kissé rézsútos asztallapon. E fekete 
táblán (nagysága 27—37 cm) krétával vagy 
lágyabb palavesszővel végzi a tanítvány a rajz-
gyakorlatokat. Egyetlen mozdulattal a táblára 
fordítható a vele egyenlő nagyságú papirostömb, 
melyen lágy ceruzával vagy színes krétával, eset-

leg szénnel rajzolnak, sőt festhetnek is a növen-
dékek. Szembetűnő előnye az új rajztömbnek, 
hogy a tanítvány nem kénytelen a rajzára 
hajolni, melle nem érheti az asztallapot, egye-
nesen ül, rajzát a rajzolandótárggyal állandóan 
összehasonlíthatja. Karja nem támaszkodik : 
szabad kéztartást, könnyű és biztos irón- és 
ecset-kezelést sajátít el. 

A rajztömbnek ugyancsak ezen álló helyzete 
teszi lehetővé, hogy a rajztanító az utolsó pad-
ból az egész osztály munkálkodását könnyen 
áttekintheti. Tömeges rajztanításnál ez maga 
is nagy előny. De nem hagyhatók figyelmen 
kívül az esztetikai és az egészségügyi szem-
pontok sem, melyek ugyancsak szép és egyenes 
ülést kívánnak a gyermekektől. 

Mint már említettem, e rajztömb palatáblát 
is foglal magában s ezzel elérhető, hogy az 
egész osztály egyszerre végezhet azon gyakor-
latokat, míg az iskolai fali táblánál csak 1—2 
növendéknek van helye. S mivel a rajz a táb-
láról könnyebben letörölhető, a tanítvány bát-
rabban dolgozik s friss könnyed irónkezeléshez 
szokik. 

A rajztömb ára 1 korona, de tömeges meg-
rendelés esetén tanítóknak és iskoláknak 80 
fillérért adja azt az Athenaeum darabonkint. 
Elég olcsó ; tekintetbe véve, hogy a negyven 
lapból álló papirostömb elhasználás után 32 
fillérért pótolható. Maga a tábla kíméletes 
bánásmód mellett több esztendőt megbír. Papi-
rosa a tanítás kezdő fokához mérten teljesen 
megfelelő. 

Aki a jelen kor követelményeihez mérten 
akarja a rajzot tanítani, jól teszi, ha ez új 
rajztömb előnyeit is kihasználja ! 

(Budapest.) Nádas Kálmán. 

A tankönyvek. 
A tankönyvek fontos és következményeiben 

nagyhatású kérdése került mostanában fölszinre. 
Ez a kérdés egyaránt érdekli a tanítót és a 
tanulót, mert a jó tankönyv mindkettőnek 
munkáját támogatja, szerfölött megkönnyíti, 
elősegíti és sikeressé teszi. 

A tankönyvek használatát elvitázhatatlan 
okok teszik szükségessé, amely okokat e lapok 
hasábjain is többen részletesen soroltak föl és 
a tankönyvek használatának szükséges voltát 
alaposan bebizonyították. Az elmondott igaz-
ságokat nem ismétlem, csak azt hangsúlyozom, 
hogy a tankönyv útmutatóul, irányítóul szolgál 
a tanuló és tanítónak egyaránt, megóvja utóbbit, 
a szószátyárkodástól és szertecsapongástól. A 
helyesen használt jó tankönyvek segítségével 
tanítványaink önmunkásságát fejlesztjük; meg-
szerettetjük a könyveket és hozzászoktatjuk 
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ahhoz, hogy ha kilépnek az életbe, hasznos és 
szívnemesítő olvasmányokkal szórakozzanak és 
önállóan képezzék magukat. 

Hogy a tankönyvek fönt nevezett nagy-
jelentőségű célok elérését szolgálják, népneve-
lésünk intenzív fejlesztésének kiváló eszközévé 
váljanak : szükséges, hogy úgy didaktikai, mint 
pedagógiai tekintetben megfelelők legyenek. 
Sajnos — a hivatalos tankönyv bírálat dacára — 
még mindig nagyon sok a rossz tankönyv ; 
kívánatos lenne, hogy a kritika, illetőleg az 
engedélyezés szigorúbb legyen. 

Ügy módszer, mint a stílus szépsége és a 
külső kiállítás tekintetében sokkal nagyobb 
haladást tapasztalhatunk a középiskolai tan-
könyvirodalomban. Ezek között sok oly tankönyv 
van, mely nemcsak tanítja, hanem gyönyör-
ködteti is a tanulót, melyet a felnőtt is élve-
zettel olvas és mindemellett a művészi nevelés 
szolgálatában is áll. 

Az elemi iskolai tankönyvirodalomban — az 
állam által kiadott tankönyvek között van 
egynehány jó és olcsó tankönyv, köztük p. a 
Simonyi-féle földrajz — mint kartársaim is 
tudják — kitűnően van megírva. 

Tudomásunk szerint az új tanterv a jövő 
1903/4. tanévben lép életbe és bizonyára áj tan-
könyvek írását vonja maga után Óhajunk volna, 
hogy ezen tankönyvekben — a közel jövőben 
megjelenő népiskolai szemléltető képek — kicsi-
nyített alakban — reprodukáltassanak, hogy 
így a tankönyvek a művészi nevelés szolgá-
latába is szegődjenek, elősegítsék a szép érzék 
fölkeltését. (Ez az óhaj kielégítést fog találni. 
Szerk.) 

Jó tankönyvek Írassanak és íróik jól díjaz-
tassanak, mert igaza van dr. Kiss Áron szeretett 
ősz mesterünknek, hogy a jó tankönyvíró 
vagyont érdemel. 

(Budapest.) Gorzó Dénes. 

= Babel és Bibel. Delitsch német egye-
temi tanárnak nagy hírre vergődött előadása 
a bibliának babyloni forrásaiból legközelebb 
megjelenik magyar nyelven is. A mü kiadói 
jogát az Athenaeum r.-t. szerezte meg, mely 
az 51 érdekes képpel diszesített magyar fordí-
tást. „Babylon és a Biblia" cím alatt legköze-
lebb könyvpiacra hozza. A könyv ára 1 kor. 
20 fill. lesz. 

= Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
losonci áll. tanítóképző-intézet I. osztályában 
az 1903/4. évre 22 ingyen étkező-hely és 9 
bentlakás lesz betöltendő. A pályázni akaró, 
közép- és polgári iskolai négy, illetőleg felső 
népisk. három osztályt végzett vagy most 
végző, szegénysorsú s jó előhaladást tanúsító 

tanulók szabályosan fölszerelt kérvényeiket 
május hó 31.-ig nyújtsák be az intézet igaz-
gatóságánál. — A csurgói áll. tanítóképző-
intézetbe a jövő 1903/4. iskolai évre az 1. 
osztályba fölvehető növendékek száma 24. 
ezek közül 5-en teljes —, 5-en félköztartás-
ban, 2-en pedig ösztöndíjban részesülhetnek. 
Szállásért (mosást, fűtést, világítást és tiszto-
gatást beleértve) minden növendék havi 8 
koronát fizet. A fölvétel iránti kérvények be-
nyújtásának határideje május 3l.-e. — A pápai 
állami tanítóképző-intézet 1. osztályába 40 
növendéket vesznek föl. A kedvezmények a 
következők : Ingyenes bennlakást és ellátást 
kap 19 növendék. Féldíjas bennlakást és el-
látást kap 9 növendék. 200 korona pénzbeli 
segítségben részesül 5 növendék. A féldíjas 
növendékek havi 12 koronát fizetnek előlege-
sen az intézeti pénztárba. 7 növendék élel-
mezési díj címén havi 25 koronát fizet. A 
n., III., IV. osztályba nem vehető föl senki 
sem, mert ez osztályok létszáma már most is 
47—50. A folyamodványt f. é. május 31.-ig 
kell az igazgatósághoz küldeni. — A mára-
marosszigeti állami tanítóképző-intézet I-ső 
osztályába 30 növendéket vesznek föl, kik 
közül 6 ingyenes ellátásra, 8 ingyenes élel-
mezésre és 8 havi 6 korona pénzsegélyre vé-
tetik föl. Az ingyenes ellátásban részesülők 
mosásdíj fejében havonként 2 koronát, az 
ingyenes élelmezésben részesülők lakás- és 
mosásdíj fejében havonként 8 koronát fizetnek 
az intézet pénztárába. A havi 6 korona segélyt 
élvező és segélyben egyáltalán nem részesülő 
növendékek megfelelő (később megállapítandó) 
mérsékelt díj mellett teljes ellátást nyerhetnek 
az intézet externátusában. Folyamodni május 
31.-ig lehet. — A sárospataki áll. tanítóképez-
dénét az 1903/4. tanévben az első osztályban 
28 jótéteményes hely töltendő be, és pedig a 
reggeli, ebédből, vacsora- és lakásból álló 
teljes ellátást ingyen élvezi 10 növendék; évi 
70 koronát fizet 9 és évi 140 koronát fizet 
8 növendék. A folyamodványok május 30-ig kül 
dendők be az igazgatósághoz. — A Csáktornyái 
állami tanítóképző-intézet első osztályába az 
1903/904. tanévre fölveendő első-éves tanító 
növendékek közül 2 2-en államsegélyben részesül-
nek. Mégpedig: első sorban mind a 22 növendék 
az intézet internátusában ingyen lakást és mosást 
kap ; ezenkívül közülök elő menetelükhöz és 
anyagi viszonyaikhoz képest ingyen, vagy 
mérsékelt áron (havi 3 frtnak, 6 frtnak, 9 
frtnak az intézet pénztárába történő befizetése 
mellett) az intézet köztartásán reggeli, ebéd 
és vacsorából álló élelmezést nyernek. A kér-
vények f. junius hó l- ig a csáktornyai áll. 
tanítóképző-intézet igazgatóságához küldendők. 
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K á p l a u f i a m h o z . 

— 1903 ápril 17. — 
Ott, hói a Karancshegy venyigés lejtője 
Letekint szelíden a lankás mezőkre, 
Palócok földjére, — 
Ott bolyong ma lelkem minden gondólatja, 
Nyájas papi háznál, hozzád beosonva, 
Csendes otthonodba. 

Ma két éve éppen, szerény kis faludba 
Ekkor indulói el, bizalomra gyúlva, 
Hosszú pályautra. 
Tudom volt azóta a munkában részed, 
Buzgó lelkülettel még meg is tetézted, 
Hajtott az önérzet. 

Lásd, meg is szerettek, a kis falu népe 
Bizalommal néz rád, mint lelki vezérre : 
Bevett a szivébe. 
Pedig kit a nép apraja-öregje 
Igazán megszeret, meg van az szeretve, 
Meg is van becsülve. 

Folyjon hát tovább csak az az áldó munka ! 
Megsegít tovább is a jó ég hatalma, 
Nem lesz elhagyatva. 
Küzdelem a részünk, forr az élet árja, 
Az a legderekabb, ki helyét megállja, 
— Csügged, aki gyáva ! . . . 

(Esntergom.) Vargyas Endre. 

Kaszások. 
A hold fényes sarlója éppen lesiklott a 

csillagos égboltozaton amoda a facsoportok 
mögé, melyek a szétszórt tanyák körül sötétle-
nek a nyugoti félhomályban. 

A kaszások, úgy, ahogy a munkából kiálltak 
este, pőrére vetkezve nyúltak végig a szőke 
tarlón. 

Az öreg Fődi egy ócska szűrt haj tot t a 
búzatövekre. Neki már fájós csontjai vannak. 
Amazoknak jó ágy úgy szűzen a szúrós tarló. 

Hárman vannak s kölcsönösen, aratgatják a 
megért életet egymás földjén. így nem jár 
napszám a segítségért, se „rész", csak mun-
kában. 

A fiatalok egyike — nagyszál barna ember, 
mélyen fekvő szemekkel — szónélkül föl-
emelkedik, szétnéz a szabad, sík földeken. 

A gabona egy része még talpon van, s a 
lekonyuló ritkás kalászok száraz zizegéssel 
dőlnek egymásra, amint rájuk fekszik a keleti 
szél a „Mattyról". A föld hosszában búza-
keresztek fekszenek szép rendben a tarlón. 

Az ember elfordul kemény tekintetével a 
sík határban szétszórt tanyák irányába. 

— Ezt az egész határt húsz esztendő előtt 
még az apánk bírta maga — mondja büszke 
szóval — gondolom száz lánc a semjékkel. 
Mire osztozkodásra került a testvérek között, 
tíz lánc jussa lett volna egynek. Hanem húsz 
láncot elmarkolt az indzsellér, a fiskális. 

— Hát megéltek becsülettel a nyolc láncon 
is, Balázs — akasztja meg a szót az öreg. 

— Csak vergődünk — fordít az öreg szaván 
Balázs, csüggedt szomorúsággal. — A tavalyi 
szükség elvitte a tehenünket. Az asszony ma is 
siratja. 

— No, de a szőlőd szépen fölvergődött az 
idénre, hoz az tehénre valót. 

Balázs lemondóan int a kezével. 
— Belevertem kétszáz pengőt. Négy esztendő 

óta fojtogat érte a bank. Minden esztendőben 
rosszabbul fizetett a szüret, nem tellett pénz 
a törlesztésre. A banknak szüretelünk abban. 

Az ember eltűnődik egy percre. A rossz 
esztendők nyomorúsága lázítja sorsa ellen. A 
szegénység, meg a keserűség veri a szűk 
határra szoruló ősi jussról, amit áruba vetett. 
Kedvetlenül gondol a vándorbotra s a gazdag-
sággal kecsegtető idegen ország felé. Annyi 
szála fonódik szívére az emlékeknek, amik ide 
kötik, az ősök vérivel áztatott röghöz. 

A tarló végiben a lovak nagyot rántanak a 
saroglyán. A csörömpölést hangos dobogás 
követi, Megindul" a lovak felé nehézkes lépé-
sekkel. Lassú a járása, mint általában a ho-
moki népé. 

A fiatal Balogh, hogy ketten maradtak az 
öreggel, könyökre támaszkodik, pipára gyújt s 
elgondolkozva csukja rá a kupakot. Bő ingújja 
lecsúszik a földre duzzadt, kemény izmairól. Mire 
visszatér Balázs, nekifohászkodik ő is a szónak. 

— Négy darab hízónk volt az őszön. Tudja 
kend, ami termést behordtunk, fölétettük. 
Aztán három eldöglött, egy maradt az adóra. 
A sutából került ki télre a szalonnánk a tányé-
rica magjából* Máskor a marhának adtuk . . . 
Ez a kicsi föld nem bír eltartani ennyiünket. A 
kenyérnek valót is szűken adja. Az urak meg 
a jó módban nem törődnek a szegény néppel. 
Ha a „Mattyot" lecsapolják a tavaszon, a víz 
nem szorít ki a kaszálónkból s a széna meg-



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 . SZÁM. 

hozta volna az egész esztendei költségünket. 
Most könnyebben gondolnánk a télre . . . 

Balázs a fejével int a beszédre s merően 
nézi a földet. Az öreg Fődi is megmozdul, 
fölül a tarlón. Ráncos, sovány karjával átkap-
csolja a térdét. 

— Mind igaz a szavad. Nem szólok ellene 
— mondja csendes hangon. — Ertem a lel-
ketek háborgását. 

— Gondolja meg hát kend is a dolgot. Sok 
errefelénk a földéhes városi nép. A kend gaz-
daságának is akadna vevője még őszig. Aztán 
behordás után fölvesszük mink is a foglalót. 

Az öreg vastag, tüskés szemöldökét össze-
rántja a szóra. 

— Engem ne mozgassatok innen. Ide köt a 
vénségem. A fiatal fát nem nehéz átültetni, az 
gyökeret ver megint, az élet dolgozik benne. 
De az öreg fának a régi fődben szakadnak a 
gyökerei, ha kimozdítjátok . . . Aztán meg mi 
hasznotok se lenne belőle, ha ráadnám is a 
fejemet. 

— Ha kend is gyiinne, hamarább eligazod-
nánk az á j gazdaságban — mondja Balázs. 

— Aztán ismeritek azt a földet ? 
— Azt mondják bőven terem, csak munkás 

kéz nincs hozzá, amelyik feltörje. 
— Ki mondja ? — kérdezi az öreg indulattal. 
— Aki mindent eligazít, míg odajutunk. 
— Az a gyüttmönt tudja mér beszél, münk 

mög későn tudnánk meg fiaim ! 
A két gazda lecsüggesztett fejjel hallgat, az 

a gyáva félelem látszik a szemükben, ami 
olyan igazán megviseli a magyar föld népét, 
mikor elveszni látja lábai alól azt a darabka 
anyaföldet, amelynek már puszta látása meg-
elégedettséggel tölti be a szívét, amelyen azt 
gondolta holtig birkózik a termő röggel, mint 
apja, nagyapja birkozott. Az öreg pedig csak 
beszél tovább fáradt, lassú szóval, néha a 
prücskök czirpelése is elnyomja a hangját. 

A két fiatal gazda már nem is hallgat rá. 
Csalódottan, fájó szívvel látják, mint vesz el a 
bizonytalan messzeségben remélt gazdagságuk 
képe s csak a dac hajtja még őket utána, a 
messze idegenbe, ahol úgy gondolják, több 
becsülete van a föld munkás népének, mint 
itthon. 

Az öreg érezte, hogy a gazdagság biztató 
reménységétől fosztotta meg a két embert. 
Más út at akart nekik mutatni a boldoguláshoz 
a haza földjén. 

— Mást mondok én — nyomta meg a sza-
vakat — a gazdálkodás során fordítanánk . . . 
En is ökrökkel szántottam vagy negyven láncon 
a jó fekete homokot, amoda az erdőn túl 
valamikor. Volt bőven legelő is, falkásan jár t 
a jószág a kövér füvön. Tíz esztendő alatt, 

mire kiszorítottak a nagybérlők, tanyát sze-
reztem. Azóta feltörtük a gyöpöt is, mégse 
elég a föld az eke a l á . . . Hát a kapa kevesebb 
földnek való . . . Aztán nézzétek fiaim ! akinek 
hat lánca van, ne szántsa úgy, mintha hatvan 
volna . . . 

— Ha másképpen kell bánni a földdel, 
mutassa meg, aki érti — mondja komoran, 
kedvetlenül a fiatal Balogh. 

Már jó belehaladtak az éjszakába. Az öreg 
szava egészen ellágyult, nem felelt a gúnyo-
lódásra se. Ujjai kikapcsolódtak, tekintete oda 
tévedt a szürke kőkeresztre a semjék szélén s 
lassan végig feküdt a tarlón . . . 

Balogh is leereszti a fejét, a pipa kiesik a 
kezéből. Ügy félálomban hallja az öreg „nyugo-
dalmas jó éjszakáját". 

Balázs meg neki indul a földeknek. Gondok 
hánykolódnak a lelkében. Az ismerős mes-
gyéket még éjjel is látni akarja . . . 

Nehéz megválni ettől a földtől. Eltévelyeg 
a semjékig. Ezen a tájon legeltette gyerek-
korában az apja jószágait. Lgy véli, most ira-
modott el előtte az a tarka üsző, amelyiknek az 
árából az ríj ködmenét vették. Amoda osto-
rozta az ökröket, amint végig hasogatta nyo -
mukhan a fényes ekevas a barna homokot. 

Visszajövet a keresztekhez mén. A kaszán 
igazít, amint meggörnyed, nehogy rozsdát 
fogjon rajta a harmat. Kihúz egy szálat a 
búzából s az ujjai között morzsolgatja a telt 
kalász szemeit. 

Az agácok során könnyű homoki kocsi 
nyikorog az élet terhe alatt. Meg-megdöccen 
a buckás úton. Mérges kutyaugatás kiséri a 
tanyák közin a kocsizörgést. 

Aztán kis idő múlva elvész minden nesz a 
földeken. A nyugodalmas csöndesség pihenni 
hívja Balázst is. Az öreg Fődi békés arcára 
esik a tekintete, mintha megköszönne neki 
valamit, néma hálálkodás szól a szeméből s 
nagyot sóhajtva fekszik végig mellette a har-
mattal lepett tarlón. 

(Szeged.) Bite Pál. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. taiifeliigyelöségnek. — 13.44'.). sz.) 

A tankötelezettség végrehajtásának egyik 
nagy akadálya a nép szegénysége, a tankö-
telesek ruhátlansága és az a körülmény, hogy 
az iskoláktól távolabb eső gyermekek, akiket 
szülőik kellő déli eleséggel el nem láthatnak, 
ezen okból az iskolát nem látogathatják, vagy 
amennyiben látogatják is, a gyenge táplál-
kozás miatt testileg-lelkileg elernyednek és az 
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oktatási munka rájuk nézve jóformán kárba 
vész. 

Ezen bajok közül a ruhátlanságra már rámu-
tattam az 1901. évi 32.055. sz. a. kelt körren-
delettel kiadott állami elemi iskolai gondnok-
sági Utasítás 36. §• ában, és az 1902. évi 
44.246. szám alatt kelt rendelettel kiadott 
községi iskolaszéki Utasítás 43. §-ában, mely 
szerint az állami elemi iskolai gondnokság, 
illetve a községi iskolaszék fölhatalmaztatott, 
hogy az iskolai bírságpénzek egy részéből a 
szegény gyermekeknek ruhával való segítésére 
alapot gyűjtsön s azt társadalmi úton is gyara-
pítsa. 

Nem kevésbé fontos, sőt a tanítási eredmény 
fokozása, a tanulók testi lelki fejlődésének elő-
mozdítására, nemkülönben a szülök és a társa-
dalom érdeklődésének, sőt az iskola iránt való 
szeretetének fölkeltésére alkalmas tevékenység 
az, ha az iskolát távolabbról látogató szegény 
gyermekeknek déli étkezéséről az iskola tanítói 
testülete és helyi felügyelő hatósága gondos-
kodni tud. A csongrádi állami elemi iskolai 
gondnokság, a testület és az ottani társadalom 
nemeslelkű, vállvetett fölbuzdulása és áldozat-
készsége folytán létrejött szegény-gyermek-
konyha szép sikerei után erős a hitem, hogy 
az állami elemi iskolák gondnokságainak és a 

O o 
községi jellegű iskolák iskolaszékének a tanító-
testületekkel való buzgó munkássága egyebütt 
is képes lesz hasonló eredményeket elérni ; 
hogy t. i. társadalmi téren összegyüjtendő 
részint pénzbeli, részint terménybeli adományok-
ból az iskolát messziről látogató szegény vagy 
általában otthon kellő táplálékban nem része-
sülő szegény gyermekek déli étkezésben része-
síttessenek. 

A cél nemes és nemcsak emberbaráti, de 
tanügypolitikai szempontból is támogatásra 
érdemes, mert egyrészről a tanulók jelentékeny 
részének lehetővé teszi az iskolába járást, más-
részről a szegényebb gyermekek testi, lelki 
elernyedésének elejét veszi, s így a tanítás 
munkáját már azért is eredményesebbé teszi, 
de nagyfontosságú ezen jótékony intézmény 
megvalósítása azért is, mert a tanuló ifjúság-
nak az iskola iránt való szeretetét fölkelti és 
állandóan ápolja és így az iskolamulasztások 
jelentékeny apadására fog vezetni, de fontos 
azért is, mert a társadalomnak és a szülőknek 
egyi észről meleg érdeklődését, másrészről az 
iskola iránt való háláját fölébreszti, s végül a 
tanító nevelői és oktatói és evvel általános 
társadalmi tekintélyét emeli. 

Ezen indokokból kijelentvén, hogy a szegény-
gyermek-konyhák létesítésének ügyét melegebb 
érdeklődéssel fogom kisérni, fölhivom (Címedet), 
hogy mindazon állami elemi és községi elemi 

népiskolák gondnokságait, iskolaszékeit és 
tanítótestületeit, melyekben számosabb szegény 
tanuló van, hívja föl, hogy ezen intézménynek 
társadalmi úton való létesítése iránt buzgó-
munkásságot fejtsenek ki, s az eredményről 
(Címednek) a folyó év végéig tegyenek jelentést,, 
viszont (Címed) is eljárása eredményéről ugyan-
akkor tegyen ide jelentést. 

A siker érdekében elvárom (Címed) buzgal-
mától, hogy fontosabb helyeken (Címed) maga 
áll a kifejtendő társadalmi munkásság élére, s 
azt személyesen irányítja, s tekintélye latba 
vetésével biztosítandja a kivánt sikert. 

Végül óhajtom, hogy az új gondnoksági 
utasítás föntérintett 36. §-ában, illetve az iskola-
széki utasítás 43. §-ában jelzett s a szegény 
gyermekek fölruházására gyűjtendő alap gyara-
pítása az előbb vázolt társadalmi munkásság 
körébe bevonassék, főleg pedig abban az irány-
ban, hogy a jobbmódu szülők rábirassanak 
társadalmilag arra, hogy gyermekeik viseltes, 
de még használható ruháit szegény gyermekek 
fölruházására a gondnokságnak, iskolaszéknek 
átszolgáltassák. 

Budapesten, 1903. évi április hó 3.-án. 

Wlassics Gyula. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi közig, bizottsághoz. — 22.291. sz.) 

Az 1893. évi XXVI. t.-cikk alapján segélye-
zett községi és felekezeti iskolák tanítóit az 
idézett törvénycikk alapján megillető második 
évötödös pótlék a folyó évben esedékessé vál-
ván, fölhívom a bizottságot, hogy az ezen 
pótlékra igény-jogosult tanítókat a / alatt 
csatolt kimutatásban csoportosítsa s a kimutatás 
egyes rovatainak pontos kitöltése mellett, " a 
pótléknak folyósítása céljából f. évi június hó 
l - ig tegyen hozzám jelentést. 

Hogy pedig a pótlék folyósításánál semmi-
féle késleltető körülmény ne merüljön föl s 
eshetőleg újabbi közbevetett intézkedések szük-
ségessé ne váljanak, a bizottság figyelmét 
különösen arra fordítsa, hogy a kimutatásba 
csakis oly tanítók vétessenek f'öl, kik első kor-
pótlékukat vagy ugyanazon helyen, avagy 
másutt, de eddigelé is államsegély igény-
bevétele mellett élvezték; míg azon tanítókat 
illetőleg, kik, bár az első korpótlék részükre 
államsegélyképpen folyósíttatott, de ezen állo-
másukról oly helyre távoztak, hol e célra 
államsegély igénybe nem vétetett, avagy oly 
tanítók, kik részére ezúttal fog az államsegély 
kérelmeztetni, bár e célra az államsegély az 
első korpótlék esedékessége alkalmával igénybe 
nem vétetett, a kimutatásba föl nem veendők,. 
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hanem ezeket illetőleg külön-külön s okmá-
nyokkal teljesen fölszerelt jelentés lesz teendő. 

Budapest, 1908 március hó 30-án. 
A miniszter helyett : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

K Ö R R E N D E L E T . 
( Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és kirendeltség-

nek. — 21.370. sz.) 

Dr. Nagy Albert budapesti orvosnak Jó 
Egészség című folyóiratát, amely eddigi mű-
ködéséből Ítélve a közegészségügy javításában 
igen hasznos szolgálatokat tehet s mivel nagy 
gondot fordít a gyermekvédelemre, emellett 
ára is olcsó (egész évre 24 szám 2 korona) a 
Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizott-
ság véleménye alapján a népiskolai tanítói 
könyvtárak részére való beszerzésre ajánlom. 
(Megrendelhető : Budapesten, Y. ker. Nagy-
korona-u. 14. sz.) 

Budapest, 1903 április hó 6. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Csongrád község 

közönségének, a csongrádi áll. el. isk. gondnok-
ságnak, Blázsik Mihály áll. el. isk. ig.-tanító-
nak és a tanítótestületnek, akik vállvetett 
buzgósággal és áldozatkészséggel a szegény 
iskolás gyermekek számára ingyen konyhát 
létesítettek; Weisz Berthold orsz. képviselőnek, 
aki a miklósvári járás szegénysorsú tanulói föl-
ruházására évenkint 4000 koronát áldoz s 
újabban ismét 2000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Kolozsvári Eliz oki. óvónőt a 
szilágy-nagyfalui áll. óvodához óvónővé; Makai 
Juliánná oki. tanítónőt a páncélcsehi áll. el. 
népísk.-hoz r. tanítónővé; Molnár Ferenc oki. 
tanítót a dognácskai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Sztojadinovies Melánia oki. tanítónőt 
a dolovai közs. elemi iskolához r. tanítónővé 
egyelőre ideiglenes minőségben ; Cincik Nándor 
oki. tanítót a ferencfalvi áll. el. népísk.-hoz r. 
tanítóvá ; Bányai Ferenc oki. tanítót a páncél-
csehi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Lénárd Berta páncélcsehi áll. 
el. isk. tanítónőt az árpástói áll. el. isk.-hoz; 
Gálffyné-Thuróczy Erzsébet várfalvi áll. el. 
isk. tanítónőt az ó-tordai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Megerősítette: Bíró Albert baróthi állami 
polg. isk. igazgató-tanítót igazgatói minősé-
gében. 

Jóváhagyta: Hontvármegyei általános tanító-
egyesület „ Segélyalap "-jának alapszabályait. 

Végkielégítést utalványozott : Balog 
(Lindenhand) Lajos dobsinagölnicvölgyi volt 
áll. el. isk. munkaképtelen tanító részére 500 
koronát. 

Nyugdíjat utalványozott: Lakner Mór 
egri munkaképtelen izr. tanító részére 1380 
koronát; Buding Ede nagyőszi közs. el. isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 540 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néh. Puál Lajos böhönyei róm. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Mesits Anna részére évi 
480 koronát és 6 kiskorú árvája részére 
szintén évi 480 koronát, mindössze 960 ko-
ronát; néh. Füller Béla közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Petrányi Erzsébet és három kiskorú 
árvája részére 930 koronát; néhai Keresztes 
Gábor ádámosi áll. el. isk. volt tanító özv., 
szül. Molnár Ilona és két kiskorú árvája ré-
szére 733 korona 32 fillért; néhai Felber 
Fülöp kozmái róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Beke Eleonóra részére 300 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A M. T. Orsz. Bizottsága f. hó 14.-én 

látogatott igazgatótanácsi ülést tartott Somlyay 
József elnöklete alatt a Ferenc József Tanítók 
Házában. Az ülésnek egyetlen tárgya a nem 
állami, nevezetesen: felekezeti, községi, ura-
dalmi, stb. tanítók fizetésrendezésének kérdése 
volt. Többek hozzászólása után a következő 
pontokban állapodott meg az igazgató-tanács : 
1. Magyarországon akár felekezeti, községi, 
akár állami tanítóknak kevesebb kezdőfizetése 
és lakbére nem lehet, mint amennyi az állami 
tisztviselők XI. rangfokozatának III. osztálybeli 
hivatalnoknak. 2. Ezen alapfizetés 10 százaléka 
képezze az öt évről öt évre kijáró korpótlékot. 
3. Tanítói fizetés kizárólag készpénzben szol-
gáltatandó ki. 4. Ha az iskolát fönntartó hit-
felekezet vagy polgári község e fizetés-minimum 
megadására képtelen, fizetését az állam egé-
szítse ki hasonló eljárással, mint a kongrua-
törvényben. 5. Azt a tanítót, akinek fizetését 
az állam egészíti ki, állásában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter erősítse meg. 6. Min-
den tanító, hivatalba lépése előtt, tegyen esküt 
a magyar alkotmányra a kir. tanfelügyelő 
kezeibe. 

A Az állami tanítók orsz. egyesülete 
április 10.-én Debrecenben tartott népes 
választmányi gyűlésén megbeszélte a fizetési 
törvényjavaslatnak a pénzügyi bizottságban 
történt megállapítása utáni teendőket. Ez ügy-
ben Kozma László elnök fölolvasta terjedelmes 
ps kimerítő jelentését, melyben a fizetésrendezés 
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ügyében tett eljárását és az ezutáni teendőket I 
vázolta. Bejelentette, hogy a II. egyetemes 
állami tanítói gyűlés határozatait végrehajtotta. 
Leplezetlen őszinteséggel elmondta véleményét 
a javaslat hiányaival szemben, éppen oly 
nyíltan hangoztatta, hogy a múlttal szemben a 
haladás nagy. A törvényjavaslat visszavételére 
vonatkozó minden mozgalom ellen határozottan 
állást foglal és az ily irányban teendő minden 
lépést károsnak tart. Bejelentette, hogy a jövő 
közgyűlésen az ügyek vezetésétől visszalép. 
Végül a következő határozati javaslatot terjesz-
tette be, amelyet a választmány egyhangúlag 
elfogadott : „1. A magyarországi állami tanítók 
országos egyesületének választmánya, úgyis 
mint az állami tanítók II. egyetemes gyűlé-
sének végrehajtó-bizottsága, mély hálájának ad 
kifejezést a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr előtt, hogy az állami elemi iskolai 
tanítószemélyzet bizonytalan jogállását azáltal, 
hogy a törvény állami tisztviselőnek ismeri el 
a tanítót, biztosította. 2. Az állami elemi 
tanítói kar a fizetési minimum és más jellegű 
iskoláknál töltött szolgálati idő méltányos 
beszámítása kérdésében eddig kérelmezett jogos 
igényeit nemcsak fönntartja és minden erre 
illetékes tényező, minisztérium, országgyűlés 
előtt újólag beadandó emlékiratban kérelmezi, 
hanem egyúttal fölhívja az összes állami tanítói 
kar minden egyes tagját, hogy úgy maguk, 
mint illetékes hatóságaik útján tőlük telhetőleg 
mindent tegyenek meg, hogy a törvényhozás 
a tanítót és állását oly mélyen érintő ama 
külön elbánást változtassa meg és ne alkal-
mazzon az amúgy is 40 évig szolgáló elemi 
tanítói személyzetre más elveket, mint alkal-
maz a tanítói személyzet többi tagjaira nézve. 
Mert ez nekünk nemcsak anyagi, hanem az 
oly sokszor hangoztatott magyar nemzeti nép-
oktatás ügyében erkölcsi és becsületbeli köte-
lességünk. 3. Megbízza a választmány az elnök-
séget, hogy e határozatának sürgős és megfelelő 
időben való végrehajtásáról gondoskodjék s 
elvárja minden tanítótól, hogy a köz érdekében 
tekintet nélkül arra, hogy az ő anyagi érdeke 
kielégítést nyert-e vagy sem, mindazt meg-
teendi, amit az 1902. évi november 9.-én tar-
tott állami tanítói II. egyetemes gyűlés elhatá-
rozott." Az ez én közgyűlést Budapesten — 
augusztus havában — tartják meg. A köz-
gyűlés tárgyaiul a következő kérdések tűzettek 
ki : 1. Előterjesztés a fizetésrendezés ügyében 
tett eljárásról. 2. Tanítók üdülőhelye. Előadó: 
Kozma László. 3. Indítvány a tanítók leány-
gyermeki-i nevelése érdekében. Előadó : Kozma 
László. 4. Magyarország a külföldi tanköny-
vekben. Előadó: Tomcsányi János. 5. Alta-
lános tisztújítás. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. M. Sz. A népiskolai tanítók és tanító-

jelöltek hadmentességi adót fizetni nem köte-
lesek. Megírtuk ezt a tanítók tanácsadójában 
és fönn is tartjuk állításunkat. A tanítók 
tanácsadója 206. lapján hivatkozunk is rá, 
hogy a pénzügyminisztériumnak erre vonat-
kozó rendelete 1882. évi 23.268. sz. alatt kelt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Köszönet Wlassies miniszternek. A 

krasznai állami elemi népiskola tanítótestülete 
utóbbi rendes havi gyűlésén a következő 
határozatot hozta : „Zoványi Lajos elnök indít-
ványozza, hogy fejezze ki a testület köszö-
netét a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azon intézkedéséért, mellyel a fizetésrendezés 
alkalmával a tanítóság anyagi helyzetén segí-
teni törekszik. A testület tagjai közül többen 
már huzamosabb idő óta működnek e pályán, 
sok éven keresztül — mint az indokolás 
kifejezi — nyomorogtak a túlszerény fizetés 
mellett, — s így teljesen átérzik és méltányolni 
tudják a fizetésrendezés alkalmával részökre 
biztosítandó előnyöket, — azért a nagy m. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kegyes 
intézkedéséért a legmélyebb tisztelettel és 
hódolattal siet a testület hálateljes köszönetét 
nyilvánítani. A testület fölkéri a tanfelügyelő-
séget, hogy a gyűlés e határozatát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek tudomásul hozni 
szíveskedjék. Zoványi Lajos, elnök. Morvay 
Margit, jegyző." 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-
alapnak a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál 
136.000 K készpénze volt elhelyezve 372%-s 
kamatra ; most, hogy magasabb kamatozást 
érjen el, az elnökség —• a február 2.-i köz-
gyűlés határozatának megfelelőleg — 100.000 
koronát értékpapírokba fektetett, vásárolván 
(98-50-en) 60.000 K értékben fővárosi kölcsön-
kötvényeket és (98'75-ön) 40.000 K értékben 
Pesti Hazai Első Takarékpénztári községi 
kötvényeket. A mai pénzpiac állapota szerint 
ez a két fajta 4%-os értékpapir volt a leg-
jutányosabban megszerezhető. A készpénz 
30%-a, ugyancsak közgyűlési határozat szerint, 
folyó számlán van elhelyezve a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztárnál. — Az érdeklődés az 
Eötvös-alap iránt nem csökkent, sőt folyton 
emelkedőben van; lapunk m. számában az 
elnökség közlése alapján jelenthettük, hogy 
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folyó év január elejétől március végéig 1106 
új tag lépett orsz. segélyegyesületünk kötelé-
kébe, most meg arról adhatunk bírt, hogy ez 
a szaporodás egyenletes, amennyiben nap-nap 
mellett jelentkezik 20 — 25 új tag. Ha ez az 
örvendetes föllendülés nem csökken, úgy orsz. 
segélyegyesületünk jövőre jobban megfelelhet 
a maga elé tűzött emberbaráti föladatoknak, 
mint a múltban. A Tanítók Háza költségveté-
sében mutatkozott hiány sem okoz most már 
az elnökségnek oly nagy gondot, mint a 
költségvetés összeállításakor, már csak azért 
sem, mivel az év első negyedében is sikerült 
már megtakarításokat eszközölnie főiskolai 
internátusunk ellátásában, még pedig anélkül, 
hogy az ellátás minőségét csökkentette volna. — 
Az alapszabályok 28. §-a, mely az idősebb 
tanítókra nézve a részesjegy megváltását kö-
telezőnek mondotta ki, de ami csak arra az 
esetre vonatkozott, ha az illető idősebb tanító 
azonnal kedvezményt óhajtott igénybe venni, 
sok helytt gátul szolgált a belépésre. Erre 
való tekintettel az elnökség elhatározta, hogy 
a 28. § világosabb megfogalmazását fogja a 
közgyűlésnek ajánlani s megragadja ezt az 
alkalmat, hogy az alapszabályokat gyökeresen 
átdolgozza és egyszerűbbé tegye. Az átdol-
gozott alapszabályokkal augusztusi közgyűlé-
sünk fog foglalkozni s ez lesz idei nyári köz-
gyűlésünk legfontosabb tárgya. — A temetkező 
szövetkezet díjtáblázatainak a kiszámításával 
most foglalkozik a Gazdák Biztosító Szövet-
kezetének a matematikusa s az elnökség 
alkalmasint már a jövő hó elején tárgyalni 
fogja a javaslatot, amelyet az augusztusi köz-
gyűlés elé terjeszt. Mivel ez iránt a szövet-
kezet iránt, mely halálesetre 200, 300 és 400 
koronás biztosítást fog nyújtani, nagy az 
érdeklődés a tanítóság közt, a javaslatot a 
bizottsági tárgyalás után ismertetni fogjuk, 
hogy vidéki kartársaink is hozzászólhassanak. 
Az elnökség abban a hitben van, hogy a halál-
esetre szóló bíztosítás szövetkezetének létesíté-
sével hasznos dolgot művel. — Egy fővárosi 
tanügyi lap az Eötvös-alapról írván, tudva-
levőleg „a jótékonyság konyháján való kana-
lazást" emlegetett. Ezt a gyanúsítást a gyűjtő 
és kezelő bizottság annak idejében kereken 
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visszautasította, mire az a lap kijelentette, 
hogy a „kanalazást" sem az elnökségre, sem 
a bizottságra nem értette. Ezzel a dolog o o 
rendbe jött, csakhogy akkor gyűjtő és kezelő 
bizottságunk azt is elhatározta, hogy kérni 
fogja a minisztert : vizsgáltassa meg az Eötvös-
alap számadásait abból a szempontból is, hogy 
megfelelnek-e a kiadások a közgyűlésileg meg-
állapított előirányzatoknak ? A miniszter szak-
embere már megejtette ezt a vizsgálatot s úgy 
halljuk, hogy az Eötvös-alap pénzkezelése 
kórul mindent rendben talált. Február 2.-a óta, 
tudvalevőleg, már nincs is pénzkezelés az 
Eötvös-alapnál, mert minden fillér a posta-
takarékpénztárhoz foly be s mihelyt ott a 
befizetések az 1000 koronát elérik, átutaltatnak 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárhoz s így 
az alap pénzei 24 óráig sem hevernek kama-
tozatlanul. Az utalványozásokhoz három alá-
írás szükséges a közgyűlés határozata szerint. — 
A tagsági díjak és részesjegyek befizetéséről az 
alap számtartójától mindenki nyugtatványt kap, 
mely egyúttal tagsági igazolványul is szolgál. 
Külön tagsági igazolványt az Eötvös-alap. 
költségkímélésből, nem ad. Nyugtatványt 
azonban minden (legalább 1-koronás) befize-
tésről kell mindenkinek kapnia s aki — téve-
désből, mivel most a számtartónknak sok a 
dolga! — nem kapna: forduljon lev.-lapon 
Schmidt Béla számtartó úrhoz. Alapszabályokat 
lev. lapon kifejezett kívánságra Kapy Rezső 
titkár bárkinek küld. A pénzküldemények így 
címzendők: Tanítók Eötvös-alapja, Budapest.— 
A felsőzempléni ev. ref. egyházmegyei tanító-
egyesület Gálszécsen tartott közgyűlésén Péter 
Mihály lelkész-elnök indítványára elhatározta, 
hogy testületileg belép. Az egyesület pénz-
tárosa (Molnár István) tagsági díjak fejében 
most 60 koronát küldött az alap pénztárának. 
Az új tagok neveit „Adakozás" című közle-
ményünkben tüntetjük ki. — A kolozsvári 
„Tanítók Huny ady- Ház a" építését csak 
novemberre fejezhetik be s így csak 1904-ben 
lesz átadható a használatnak. 

— A m . kir. földmívelésügyi miniszter úr 
1903. évi 26.400. sz. alatt rendeletet bocsátott 
ki a szőlővesszők stb. szállítása iránt. Ez számos 
tanítót is érdekel. Gazdasági mellékletünkön 
fogjuk ismertetni. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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— Katholikus tanítók fizetésrendezése. 
A tizenhétezer katolikus tanító nevében működő 
magyar katholikus tanítók országos bizottsága 
Steinberger Ferenc dr. apát-kanonok, Ember 
Károly elnökök és Számborovszky Rezső titkár 
képviseletében kérvényt nyújtott be a kép-
viselőházhoz, melyben hivatkozva arra, hogy 
az állam ugyanazt a szakképzettséget kivánja 
a felekezeti iskolák tanítóitól, mint az állami-
aktól, arra kérik a törvényhozást, hogy az 
1893. évi XXVI. törvénycikket akként módo-
sítsa, hogy az illetékes főhatóság kívánságára 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter kivétel 
nélkül minden nyilvános iskolában működő 
tanító fizetését az állami tanítókéval egyenlő 
összegig egészítse ki. 

— A „Néptanoda" c. szaklap ajánlása. A 
Jcözokt. min. úr 1903. évi 563. ein. szám alatt 
rendeletet intézett valamennyi kir. tanfelügyelő-
höz a következő szöveggel: „A Schneider István 
szerkesztésében Pécsett Néptanoda címmel 
hetenként megjelenő nevelés-oktatásügyi szak-
lapot. — mely 35 esztendő óta szolgálja a 
nemzeti közművelődés ügyét, amelyre (Cím) 
figyelmét 1899. évi 4762. ein. sz. a. már föl-
hívtam volt — újból ajánlom az állami és 
községi iskolai tanítói könyvtárak számára 
leendő megrendelésre. A lap előfizetési ára 
évenként 8 (nyolc) korona." Schneider István, 
mint az országos tanítói mozgalmak egyik 
vezérférfia, évtizedek óta ismeretes a magyar 
tanítóság előtt. Már a 70-es években elszánt 
harcot vívott a népokt. törvény minél töké-
letesebb megvalósítása érdekében. A tanítói 
közszellem emelése, az elemi isk. ügyek fej-
lődését hátráltató akadályok elhárítása körül 
elismerésre méltó érdemeket szerzett. Masrán-

o 
ember egy sincs, aki oly tetemes anyagi 
áldozatot hozott volna az elemi iskolai tanító-
ság közvéleménye helyes kialakulása érdekében, 
mint Schneider István. A tanítóság tehát ön-
magának s a népoktatásügynek tesz hasznot, 
ha a föntebb említett min. ajánlás értelmében 
is megrendelésekkel támogatja a Néptanodát. 

— Az időszámításhoz. Zoványi Lajosnak 
igaza van (ápr. 2-ki sz.), csak nem rég figyel-
meztettem ezen eljárásra egy tankönyvírót. 
De ezen egyszerűsítés tudományos szempontból 
is megállja helyét, mert a sorszámok kütönsége 
azonos a tőszámok különségével, úgyszinte a 
k'nlönség (mindig tőszám) tőszámmal tőszámot, 
sorszámmal sorszámot ad. Ennek tehát semmi 
köze az új évszázad kezdetének meghatározá-
sához, melyben nem a pápa és a tudomány, 
hanem a történet és az iljabb — most mái-
általános — helyrendű fölfogás jutott ellen-
tétbe. De épp azért nagy szükség van arra, 
hogy legalább az elemi iskolákban a folyó időt 

mindig sorszámmal fejezzük ki, pl. 1903-ik év, 
4-ik hó, 5-ik nap ; melyből önként következik 
1902 év, 3 hó, 4 nap mint letelt idő ; ez utóbbinak 
egyébként sincs gyakorlati haszna. Dr. Ében. 

— Helyreigazítás. A Néptanítók Lapja 
ez évi 15-ik számában „Uradalmi tanítók a 
miniszternél" cím alatt egy újdonság jelent 
meg, amelyben az foglaltatik, hogy az uradalmi 
tanítók küldöttsége azért kereste föl Wlassics 
miniszter urat, hogy a fizetésrendezési törvény-
javaslat az uradalmi tanítók fizetésének rende-
zésével is foglalkozzék. Helyreigazításúl kije-
lentem, hogy a miniszter urat a következők 
teljesítésére kértük : mondja ki, hogy az 
uradalmak által fönntartott népiskolák csak 
községi és felekezeti jellegűek lehetnek és az 
ezen iskoláknál alkalmazott tanítók jogai a 
politikai községek által fönntartott községi és 
a hitfelekezetek által fönntartott felekezeti 
tanítók jogaival egyenlő elbírálás alá esnek. 
Tehát nem fizetésrendezést, hanem jogaink egy-
öntetű rendezését kérelmeztük. Csorvás-Geren-
dás 1903 április 13-án. Szentkereszty Tivadar, 
az Urad. T. 0 . Bizottságának elnöke. 

— Fölhívás. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr f é. 91.094-ik számú rendeleté-
vel tanulmányaikat már bevégzett és gyakor-
lati pályán működő azon tanítók számára, 
kikben hivatásuk szeretetétől áthatva, a tovább-
képzés óhaja él, a nagyszünidőben tovább-
képző tanfolyamokat rendez. A miniszter úr ezen 
tanfolyamok egyik helyéül a csáktornyai állami 
tanítóképző intézetet jelölte ki. Fölhívom 
azokat a t. tanító urakat, kik részt óhajtanak 
venni ezen tanfolyamon, hogy hozzám intézett 
bélyegmentes kérvényükkel folyó április hó 
30-ig jelentkezzenek. A három hétre terjedő 
tanfolyam július hó 6-án kezdődik s ugyan-
azon hó 25-én záródik le. A tanfolyamra 50 
hallgató vétetik föl, akik közül 30 állami 

o » 
költségen nyer az intézet internátusában teljes 
ellátást, azonkívül 15 korona utazási költség-
ben is részesül. Azonban a saját költségükre 
jelentkező hallgatók (számszerint 20 an) is a tan-
folyam egész idejére fizetendő 20 korona fejé-
ben az előbbiekhez hasonló étkezést és lakást 
nyernek. Ez utóbbiak útiköltséget nem kapnak 
A tanfolyamra vonatkozó egyéb tudnivalókról 
bővebb értesülést az érdeklődők a Néptanítók 
Lapjának f. hó 9-én megjelent 15-ik számá-
ban nyerhetnek. A folyamodókat a fölvételről, 
a megjelenés idejéről s egyebekről a csák-
tornyai állami tanítóképző-intézet igazgatója 
fogja kellő időben értesíteni. Zalaegerszeg, 
1903 április 15. Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. 
tanácsos, tanfelügyelő. 

— Rövid hírek. A Csáktornyái áll. tanító-
képző-intézet volt tanítványait Margitai igaz-
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gató értekezletre hívta össze, melyre még 
Zágrábból is jöttek tanítók. Az értekezlet 
elhatározta, hogy 1904 május havában tar t ja 
meg az intézet fönnállásának 25- éves jubi-
leumát, mely előreláthatólag nemcsak Mura-
köznek, hanem a Dunántúl egész déli részének a 
legfényesebb kultúrális ünnepe lesz. Az intézet 
két elhalt igazgatójának, Bárány Ignácnak és 
Samu Józsefnek emlékét megörökítendő, a 
hálás tanítványok emléktáblát állítanak nekik. — 
Barátságos laJcomán búcsúztak el a lőcsei 
tanítók és tanárok Druisner György kir. segéd-
tanfelügyelőtől, kit a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Gömör megye kir. tanfelügyelősé-
gének a vezetésével bízott meg. Felköszöntőt 
mondtak Druisnerre: Ormossy Károly lőcsei 
tanítóegyesületi elnök, dr. Hajnóczi R. József 
kir. tanfelügyelő, dr. Pékár Károly főreáliskolai 
tanár (mint a magyar értelmiségi cenzus 
eszméjének megteremtőjére) és Fleischhakker 
Lajos városi főjegyző a város részéről. — 
Fölhívás. Aki az aszódi javító - intézettől 
küldött számgéppel használati utasítást nem 
kapott, szíveskedjék jelentkezni, s azonnal 
pótlom a hiányt. Dr. Eben, Zsámbok, gödöllői 
járás. — Don Quijote című verses- regényre 
hirdet előfizetést Csengey Gusztáv, a jónevű 
költő. A 14 ív terjedelmű kötet ára 3 K 
lesz s megrendelhető a szerzőnél Eper-
jesen. — Fölhívás. Alulírott, tisztelettel föl-
hívom Komárom megye gesztesi járása tanítói 
karát, hogy mindazok, kik a — 4000 K-ás 
Milkovich-alap — ez évi kamataira, az alapító-
levél rendelkezése szerint, jogcímmel bírnak, 
vagyis: kik önhibájukon kívül, szorult anyagi 
helyzetbe jutottak, szíveskedjenek a segély el-
nyerése iránti szándékukat a közgyűlés elé 
terjesztés végett, május hó 6-ig, velem közölni. 
Kethely, 1903 ápril 15. Pásztor Imre, elnök. — 
Gyűlések. A kassavidéki róm. kath. tanító-
egyesület kassai köre rendes közgyűlését folyó 
évi ápril 28.-án Rozgonyban fogja megtartani. 
A maroskerületi róm. kath. tanítóegyesület ápril 
hó 29.-én Köszvényesen, a róm. kath. iskolá-
ban tartja tavaszi vándorgyűlését egybekap-
csolva közgyűléssel. A fogarasvármegyei hiva-
talos tanítóegyesület alsójárási köre folyó évi 
május 6.-án Alsó-Szombatfalván fogja gyűlését 
megtartani. 

— Siketnémák fölvétele. A siketnémák 
hevesvármegyei intézetébe a jövő iskolai évre 
15 siketnéma gyermek vétetik föl. A fölvétel 
iránti kérvények június hó végéig benyújtan-
dók. Bővebb fölvilágosítással az intézet igaz-
gatósága (Eger) szolgál. — A siketnémák 
szegedi intézetébe 7—11-éves siketnéma gyer-
mekek vétetnek föl. Kik gyermekeiket fölvé-
tetni óhajtják, fölhivatnak, hogy eziránti kérvé-

nyeiket az intézet felügyelő-bizottságához 
címezve, mielőbb küldjék be. Bővebb fölvilágo-
sítást az intézet igazgatósága ad. — Az „1er. 
Siketnémák Orsz. Intézeté"-ben a jövő iskola-
évre a következő alapítványi helyek kerülnek 
betöltésre : Három hely a Hirsch báró-féle 
alapítványból, egy a „Jó-szív"-egyesületéből és 
hét az intézet költségén fönntartott alapítványi 
hely. Ezeken kívül még néhány kedvezményes 
fizetéses hely is megüresedik. A „Jó-szív"-egye-
sület alapítványáért az egyesület elnökségénél 
(Bálvány-utca 10. sz. ) valláskülönbség nélkül 
lehet folyamodni ; a többi helyre izraeliták 
május végéig jelentkezhetnek az intézet igaz-
gatóságánál. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Szőke Ferenc, Gyoma (1902. és 1903. 
évi tagsági díja) 6 K ; özv. Merényi Kálmánné 
(részesjegyére) 20 K; Hajba Kálmán, Varga 
Lajos Harangozó Kálmán, Vajthó Jenő, Méret 
Kálmán, Lengyák György, Kún Kálmán, Nagy 
József, Borsieky Béláné, Benedikti Józsefné, 
Nyeste Erzsi (Kaposvár, r. tags, díjak 1903-ra) 
33 K ; Nagy János, Erdőszentgyörgy (t. d.) 
3 K ; Stegmüller Mariska, Heves (50 K részes-
jegyére 2. részlet) 10 K ; Beck Minna Büd-
Szt-Mihály (r. tags, díja 1903-ra) 3 K ; 
Molnár István, Szilágyi István, liuczik János, 
Ónody Miklós, Karakó Ferenc, Sallay Simon, 
Berecz Ottó, Könyves Kálmán, Tóth László, 
Hollós János, Soltész Károly, Pánthy Lajos, 
Váradi Pál, Kendecsi Pál, Varga József, Vass 
Béla, Marikószki Béla, Berencsi Endre, Szesztin 
Antal, Bottka Gyula új tagok tagsági díja 3 
koronájával (1903-ra) 60 K. — 2. Tanítók 
Házára: N. N. úrhölgy (Tóth József kir. tanf. 
úr útján) 25 K. — Átutaltuk az Eötvös-alap 
pénztárába. 

— Halálozás. Ilucz Mihály csegöldi gör. 
kath. tanító élete 52-ik, tanítói működésének 
29-ik évében elhnnyt. Áldás emlékére ! 

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

Tartalom : A magyar nép olvasmányairól. Burián 
Albert. —- Elemi iskolai tanításmódunk reformja. Gööz 
József dr. — Külföldi szemle. — Magyar találmányú 
új rajztömb. Nádas Kálmán. — A tankönyvek. Gorzó 
Dénes. — Szünóra : Káplánfiamhoz. (Vers.) Vargyas 
Endre. —• Kaszások. Bite Pál. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NEPTUNITÔK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉK 3. 

I i ë z i r a t o l t a t ; n e m a d u n k v i s s z a . 

Tanfelügyelők és tanítók fizetés-
rendezése. 

— A pénzügyi bizottság jelentése. — 

A képviselőház április hó 22.-Í ülésén 
terjesztette elő Hegedűs Lóránt a pénz-
ügyi bizottság jelentését az állami 
tisztviselők illetményeinek újabb szabá-
lyozásáról. A terjedelmes jelentésből 
kiemeljük azokat a részleteket és módo-
sításokat, amelyek a kir. tanfelügyelők 
és a tanítók fizetésrendezésére vonat-
koznak. 

A jelentés első réssében utal az állami 
tisztviselők azon két ágára, kikre nézve 
a javaslat több tekintetben eltérő kivé-
teles intézkedéseket létesít. E két ágazat: 
az állami tanító-személyzet és a bírák. 

Az állami néptanítókra vonatkozó 
rész így hangzik: 

„Örömmel szavaztuk meg az állami nép-
tanítók javadalmazásának növelését, sőt e 
tekintetben a bizottság a helyi előléptetés 
rendszerének az állami elemi iskolák tanítóira, 
tanítónőire való kiterjesztése által — a 14. §. 
mértékéig — az eredeti javaslatnál is tovább 
ment. Hasonlóképpen javította azt a „segéd-
tanítói, tanítónői" nevezet kiküszöbölése által. 
Az állami tanítók állami tisztviselőkké lesznek 
s a női alkalmazottak részére is biztosíttatik e 
tisztviselői minőség. Az igazgatói (tankerületi, 
főigazgatói) állás úgy a tanároknál, mint a 
tanítóknál szerves kapcsolatba jut a tanári 
(tanítói) állással." 

A pénzügyi bizottság által a javas-

laton tett változtatások az állami nép-
tanítókra vonatkozólag a pénzügyi mér-
leget következőleg módosítják: 
Elemi iskolai tanítók helyi 

előléptetése . . . . 37.500 K. 
Elemi iskolai tanítók segélye 25.900 K. 

A kérvények elintézéséről a következőleg 
számol be a jelentés: 

1. Kir. tanfelügyélők. „Részletesen megvi-
tattuk a kolozsvármegyei, beregi, kisküküllői, 
pozsonyvármegyei, háromszékmegyei, szolnok-
megyei, fogarasi, hunyadvármegyei, nyitrai 
tanfelügyelők folyamodványát, kik szintén a 
fizetési osztályok helyett a C) kimutatás HL, 
IV. és V. csoportjaiba akartak áttétetni s elő-
meneteli viszonyaikat azáltal javítani. A bizott-
ság amellett foglalt állást a közoktatásügyi 
miniszter úrnak nyilatkozata alapján, hogy a 
költségvetések keretében, még pedig már az 
1904. évi kötségvetéssel kezdődőleg a tanfel-
ügyelők létszáma a fizetési osztályokban ará-
nyosan osztassék be. Evvel kapcsolatban 
aziránt is előterjesztést kiván tenni a kormány, 
hogy a tollnoki állások fokozatosan segéd-
tanfelügyelői állásokká szerveztessenek át ott, 
hol még segédtanfelügyelők rendszeresítve nin-
csenek. (Ezáltal a tanfelügyelőségi tollnokok 
kérelme is teljesülne, míg a tankerületi toll-
nokok folyamodásának a bizottság eleget nem 
tehetett.) A tanfelügyelőség személyzetét, mint 
adminisztratív tisztviselőket azonban továbbra 
is a fizetési osztályokban kívántuk meghagyni. 
Megjegyezzük, hogy míg ez a megoldás 26.000 
korona több költséget fog okozni, addig a G) 
kimutatásba való megfelelő beosztás újabb 
121.000 koronába került volna." 

2. Tanítói testületek. „(9. §.) A kérvényi 
bizottságtól hozzánk áttett (93—164. sz.) azon 
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72 kérvényt, melyben különböző állami iskolai 
tanítótestületek a tanítói fizetések javításáért 
szólalnak föl, letárgyalván, megállapítottuk, 
bogv az állami tanítók állami tisztviselői jelle-
gének elismerésére vonatkozó kérelem a javaslat 
5. §-a által teljesíttetett, a kezdöfizetés, valamint 
a lakpénz és igazgatói pótlék tekintetében 
pedig a javaslat kielégítő intézkedéseket tar-
talmaz. Ugyanez áll az állami tanítók II. egye-
temes gyűlésének 62 község s Arad vármegye 
közönsége által (165—226. sz.) pártolt kívá-
nalmai tekintetében is. Fakert községnek, a 
fizetéseknek községi fokozatok szerint leendő 
megállapítására irányuló feliratát ellenben nem 
pártolhattuk. " 

2. Kincstári tanítók és óvónők. „A kincstári 
tanítók és óvónők együttes kérvényének (melyet 
a tiszaujlaki, máramarosmegyei és ungmegyei 
kincstári tanítók külön is magukévá tettek) 
abbeli kívánalmánál, hogy a javaslatba ők is 
vétessenek be, azon határozatot hoztuk, hogy 
— az államosított kincstári tanítókat kivéve — 
a többi kincstári tanító illetménye, mint magán-
jogi (patronátusi) alapon állóké e törvény-
javaslat keretébe nem tartozik, illetményeik 
kedvezőbb szabályozása az illető tárcák költség-
vetéseiben vihető keresztül." 

„A kisdednevelök országos egyesületének a 
memorandumát, mely az óvónők kezdő fize-
tését 1400 koronában kivánja megszabni (s a 
más óvóknál töltött éveket is beszámítani sze-
retné) miután a reájuk vonatkozó IX. csoport-
nak az illetményei méltányosan szabattak meg 
a többi tanító-személyzethez képest, mellőztük." 

4. Gazdasági szaktanítók. „A gazdasági szak-
tanítók orsz. egyesületének kérelmeit, melyek 
1600 korona minimumra s 500-koronás igaz-
gatói pótlékra vonatkoznak, tekintettel arra, 
hogy a nevezett tanítók javadalmazása a VII. 
csoport szerint megfelelő fölemelésben részesült, 
nem vettük tekintetbe." 

5. Református tanítók. „A beregmegyei 
református tanítók (az abonyi és ohábabisztrai 
községi és felekezeti tanítókéval egybehangzó, 
valamint az újbányái, oklándi, nagykárolyi, 
vágbesztercei és nagybitsei tanítók által is 
támogatott) föliratánál kimondottuk, hogy a 
községi és felekezeti tanítók javadalmazásának 
további állami kiegészítésére vonatkozó fontos 
kérdések kívül esnek a jelenlegi törvényjavaslat 
keretein. Ugyanez az eset a községi polgári 
iskolai tanárok hasonló kívánalma tekinteté-
ben is." 
6. Fegyintézeti és gyűjtőfogházi tanítók. 

„A fegyintézeti és gyüjtőfogházi tanítók abbeli 
kérelménél, hogy a javító-intézeti tanítókkal 
egyenlő emelkedésüknek e törvény akadályt ne 
állítson, konstatáltuk, hogy mivel e két sze-

mélyzetet az 1. §. tárgyalásai során össze-
fogtuk, ily akadályt e javaslat nem tervez." 

7. Segédtanítói cím. „A bizottság helyesnek 
ítélte azt, hogy az elemi iskolánál a segéd 
tanítói (segédtanítónői) cím elhagyassék, s ezen, 
az illető tantestület által is melegen óhajtott 
változást nemcsak a G) kimutatásban vit! ük 
keresztül, hanem ennek megfelelőleg a javaslat 
(régi) 18. §-át törültük is." 

8. Helyi élőléptetés. „A 14. §-nál azon fontos, 
és úgy pedagógiai, mint nemzeti szempontból 
indokolt módosítást ajánlja a bizottság, hogy 
a helyi előléptetés rendszere az elemi iskolai 
tanítókra is kiterjesztessék, oly módon és oly 
mértékben, amint azt a részletmódosításoknál 
(1. alább) előadjuk. Ezzel teljesült a baranya-
vármegyei tanítóegyesület idevágó kívánsága is. " 

9. Szolgálati évek beszámítása. „Ami a régi 
43. (most 45.) § módosítását illeti, azért indít-
ványozzuk ideiglenesen, külön segélyezését 
azoknak az államosított elemi tanítóknak, kik 
még öt esztendőt nem töltöttek az állani szol-
gálatában, mert (amiként a kunágotai tanítók 
kérvényének vizsgálatánál meggyőződtünk róla) 
különben az 1893: XXVI. törvénycikkben kilá-
tásba helyezett s 1903 szeptember havában 
esedékes ötödéves pótlékuk elmaradása által 
megrövidülnének. Ellenben a 9. §-nál elfoglalt 
álláspontunkhoz híven mellőztük azon (föntebb 
fölsorolt) tantestületi és községi kérvényeket, 
melyek a felekezeti és községi népiskoláknál 
töltött évek beszámítását sürgették. Ily beszá-
mítás nagy pénzügyi áldozatot kivánna, sok 
aránytalanságot teremtene a régibb állami 
tanítókkal szemben s emellett a felekezeti és 
községi iskolák fönntartóit igen nehéz helyzetbe 
hozná tanerőik megtartása tekintetében. 

Itt merült föl az a kérdés is, hogy a tanítói 
nyugdíjalapból fönntartott árvaházak tanítói, 
nevelőinek illetményei miként fognak rendez-
tetni. Erre nézve elfogadtuk a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak azt a kijelen-
tését, hogy az említett tanszemélyzet, mint a 
külön tanítói alapból fönntartott, nem volt 
ugyan e javaslat keretébe beilleszthető, azonban 
illetményeik a nevezett alap terhére megfelelően 
fognak szabályoztatni." 

Módosítások a javaslat részletein. 1. Az 
igazgató-tanítók létszáma. „A 14. §. tárgya-
lásánál a pénzügyi bizottság, (miként a kér-
vények sorrendjénél említettük) elfogadta azt 
az elvet, hogy az állami elemi iskoláknál alkal-
mazott tanítók és tanítónők is részesüljenek a 
helyi előléptetésben. Ezt oly módon kivánnók 
megvalósítani, hogy az állami népiskolai tanítói 
és tanítónői állások létszámának 3%-a erejéig 
300 koronás igazgató-tanítói (tanítónői) pót-
lékban részesülhessenek az állami tanítók, 
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tanítónők. Ezen előlépés is fokozatosan, a § 
utolsó bekezdésének rendelkezései szerint tör-
ténik." 

2. „Évi segély és előléptetés. „A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter fölhatalmaztatik, hogy 
a jelen törvény kiegészítő részét képező C) 
kimutatás VIII. csoportjába tartozó oly tanítók 
és tanítónők részére, akiknek még nincsen öt 
évi állami elemi népiskolai szolgálatuk, de 
akiket más jellegű népiskoláknál eltöltött szol-
gálatuk alapján az 1893. évi XXVI. törvény-
cikk értelmében 1903. évi szeptember havától, 
vagy egy későbbi időponttól kezdve ötödéves 
pótlék illetne meg, ennek az ötödéves pótlék-
nak megfelelő évi segélyt engedélyezhessen 
mindaddig, amíg öt évi állami szolgálatukat be 
nem töltik. ' 

A jelen törvény kiegészítő részét képező 
C) kimutatás VIII. csoportjába tartozó s a 
törvény hatálybaléptének idejében már alkal-
mazásban álló oly rendes tanító és tanítónő, 
akinek öt évi állami szolgálata még nincsen, 
de a törvény hatálybaléptének idejében élvezett 
fizetése s a fizetés természetével bíró egyéb 
illetményei együttvéve évi 1200 koronát meg-
haladnak, a C) kimutatás VIII. csoportjában 
megállapított 1400 koronás fizetésbe és ha a 
jelenlegi illetményei együttvéve ezt az összeget 
is meghaladnák, a legközelebbi magasabb 
fizetésbe sorozandó." 

Elemi iskolai tamtásmódunk 
reformja. 

(Befejező közlemény.) 
V. 

Őseink hangszínezetének, szókiejtésének kuta-
tása. Ösi hangok ősapáink óta. 

Igyekeztem nyomozni — a hangtani fejlő-
dés alapján — a régi magyar nyelvemlékeink-
ből, hogy mikép változott ezer év alatt a szó-
hangok kiejtésének színezete ? Erre nézve 
főként az Árpád-korbeli nyelvemlékek hang-
tani tudományos elmélete fölvilágosítást nyúj-
tott. Láttam a magánhangzók átalakulásának 
bizonyos törvényszerűségét. Láttam a mással-
hangzók erős konzerválódását. Kutattam : mi 
őrizhette meg a természeti jelenségek közül 
egyes hangok eredetiségét 1000 esztendő alatt ? 

Arra a megállapodásra jutottam, hogy egyes 
természeti hangok az én majdnem félszázadra 
tehető emlékezéseim, tapasztalásom szerint 
nem változtak. Mivel ugyanazon természeti 
erők, tényezők ugyanazon föltételek között 
való megnyilatkozása ugyanazt az eredményt 
szüli: logikai következtetéssel föltettem, hogy 
egyes természeti hangok ma is változatlanul i 

ugyanazok, mint az ősmagyai.1 idejében. 
Mentől több megfigyelés alapján gyűjtöttem 
az örökegyformának gondolható természeti 
és madárhangokat, hogy azokat a legtisztább 
hangoztatás elérése végett — ha lehet — 
cselekvés közben, utánozzam tanítás alkalmá-
val s ébredő szellemű tanítványkáimmal is 
utánoztassam. Mert az utánzás, az utánacsinálás 
a leggyorsabb tanítási mód. 

Az az ötletem támadt, hogy Árpád apánk 
bizonyára épp olyannak hallotta a szél zúgását, 
sivítását, az ég dörgését, csattanását, a pusztai 
csikós ostorának suhintását, pattantását stb., 
mint amilyennek mi magunk mai napság 
halljuk. íme, a természet önként kínálja a 
maga ingyentanítási, hangoztatási eszközeit ! . . . 
Használjuk föl ezt is pedagógiai célra ! . . . 
gondoltam magamban. S föl is használtam, 
tanítványaim véghetetlen nagy gyönyörűségére. 
Szinte zenei lágyításba, erősbítésbe átmenni 
képes hangoztatásokra. Még pedig amit lehe-
tett, önálló cselekvéssel, megmutatva, utána 
cselekedtetve, hogy így mintegy a természet 
maga szólaljon meg akaratom, növendékeim 
előtt. így pl. a suhintó szíjostorral S alakban 
kivágott kanyarintás eredményekép kipattant a 
S hang, melyet ismertetni akartam. S nem én 
mondom meg előre : miféle hangról, betűről 
akarok tanítani, hanem növendékeim önmaguk, 
hallás útján ismerték föl s utánzó hajlamuk-
nál fogva önmagáktól rögtön utána is hangoz-
tatták S . . S . .• S . . mikor kérdeztem : 
micsoda hang ez ? . . . Vagy a tanítás-
terembe bevitt kis cica párolgó tejjel való 
csalogatás alkalmával önkéntelenül hangoztatta : 
C . . C . . C . . A bámészkodó tanulók-
nak kitörő örömére. 

Ekként igyekeztem a természetet is taní-
tásom eszközeül szegődtetni, a hol csak lehe-
tett. Igyekeztem a természet hangjait a tanítás-
terembe becsalni. Utánzásokkal megjeleníteni. 
Rávezettem egyúttal tanítványaimat arra, hogy 
a természetre figyeljenek, mert sokat tanul-
hatnak tőle. Az ős természet régi hü tanítója 
az embernek ! 

VI. 
Állandó törvényszerű közös vonások az 

emberiség nyelvtanulásában, beszédre kapásá-
ban. Élettani ABC. 

Kerestem a közöst, az állandót, az egész 
emberiségnél lehetőleg egyezőt a szóhangok 
élettani egymásutánjának kiderítésére. Mert 
úgy gondolkoztam, hogy amit a beszélő 
emberiség minden egyede egyformán vagy 
hasonlóan tesz, cselekszik, mint lelki műkö-
déssel kapcsolatos dolgot, annak örökbecsű-
nek, a legnaivabb emberre nézve is érthetőnek: 
a 6-éves magyar gyermeknél i s leginkább 

16* 
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legkönnyeh .en fölfoghatónak kell lennie ! Ez 
az okoskodásom szabta meg tudományos ala-
pon, különösen a világhírű Müller Miksa nyelv-
tanulmányai alapján tanítványaim olvasás-taní-
tásához szerkesztett élettani ABC-ém (Hang-
utánzó képes ABC) sorrendjét. Ez a sorrend 
szemléltetőleg, kézzelfogliatólag bizonyította : 
melyik szóhang kiejtése könnyebb vagy nehezeb ? 

Később, munkám első kidolgozása után 
tartott gyakorlati tanításom folyamán újabb 
ötleteim támadtak ugyan, melyek új szem-
pontok voltak, s ezekhez is akartam vala-
mennyire közeledni ; de alapul mégis, továbbra 
is a természetes élettani sorrend kényszerítő 
ereje szolgált. 

Tudományos alapon azt is kutattam : micsoda 
egyezés, hasonlóság, rokonság lehet a hang és 
betű között. Éreztem, hogy ha megtalálhatnám 
ezt a kapcsolatot, igen megkönnyíteném vele 
tanításomat. Sok betűre meg is találtam s 
azokat alkalmaztam is nagy bámulatára tanít-
ványaimnak, hogy előttük egy és ugyanazon 
pillanatban egyszerre, együtt születtek a hangok 
és betűk, mint az iker-testvér. A betű formá-
jának lényeges vonásait igyekeztem önkéntes 
jelszerűleg valamely tárgyhoz kötni az állandó 
emlékezet számára. Ügy okoskodtam továbbá, 
hogy már Epikuros görög bölcs tanítása óta 
(sz. 342-ben, megh. 270-ben Kr. e.) bebizo-
nyítottnak tekinthető valami hasonlóság a 
beszéd és ama hangok között, melyeket sírás, 
sóhajtás, nyöszörgés, kiáltás, sikoltozás, fütyü-
lés, csettentés, nevetés, dudorászás és ének 
alakjában halottunk. Pedig ezek ám látszólag 
nem értelmes szóhangok. Megfigyeltem ennél-
fogva a természeti, alsóbbrendű állati élet 
jelenségeit s magát élő nyelvünk fejlődését 
tudományos alapon is. Tudtam, hogy minden 
nyelvben sok tárgy hangját utánzó szó van. 
S a nyelv szóhangokkal fejezi ki a természeti 
és egyéb hangokat. Ezt a jelenséget nem tart-
hattam puszta véletlennek. Valamint azt sem, 
hogy pl. a csecsemő-gyermek első gyügyögé-
sének, beszéde első hangja: m . . . mely az 
a- o-u- e-ö-ü hangzókkal váltakozik leghamarább. 
Mindjárt a „mama" szóban, melyet több nem-
zet csecsemői egyformán ejtenek ki. 

Az alsóbbrendű állatok hangjaiból sok szó-
hang fejlődött. Mintegy emberileg világszerte 
közös kiindulási pontjai, gyökerei, ősi hang-
típusai ezek a különböző nemzetek értelmes 
nyelvének. Az indulatszókból, önkéntelen föl-
kiáltásokból szintén lehet származtatni közvet-
lenül emberi szavakat. 

Eme tudományos megfigyelésemet, • tanul-
mányaimat is igyekeztem új rendszerű olvasás-
tanítási eljárásban gyakorlatilag értékesíteni. 
Kerestem az ősi kapcsolatot a hang és betű 

között, mert bizonyára ennek érvényesítése 
lesz a legtermészetesebb, legkipróbáltabb mód 
az ABC-és gyermeknél a szóhang és betű 
összetartozandóságának fölismertetésére. A 
művelődéstörténetből merített ily erős meg-
győződés indított arra, hogy az olvasásírás-
tanítás előgyakorlatait túlnyomó részben termé-
szeti, madár- és alsóbbrendű állathangok 
hangoztatásával végezzem. A gyermeki lélek 
kezdetleges művelődési fokának ez felel meg 
legtermészetesebben. így született pl. Tanítók 
Útmutatója c. vezérkönyvem második részé-
ben is az első heti gyakorlat, kiegészítve 
nyelvedző, nyelvtechnikai idomító hangoztatá-
sokkal. Ily gyakorlati tanításom eredménye a 
bámulatos tiszta kiejtés, gyönyörű hangoztatás, 
hanglágyítás, erősítés . . . mellékhangok, nyűgök 
nélkül. 

VII. 
Külön „gyermeknyelv" jogosultsága az elemi 

iskolázás kezdő fokán. Külön gyermekbetü-
tipus; külön gyermek-ABC-sorrend. 

Arra az ötletre bukkantam, hogy igazán 
mindent a maga módja szerint cselekedjünk 
magyaros szólásmódunk értelmében. Ennél-
fogva, ha van „gyermekészjárás", „gyermek-
kor", „gyermekhajlam",gyermekfej", „gyermek-
nyelv", „gyermekjáték", „gyermekruha", (gyer-
mekcipő, gyermekkalap, stb.) „gyermekszoba", 
„gyermekkiváncsiság", „gyermekmese", „gyer-
mekdal", „gyermekversike", „gyermekek gon-
dozására, nevelésére vonatkozó törvény", 
„gyermekorvos", „gyermekbetegség", „gyer-
mekfoglalkozás". stb. miért ne lehetne, miért 
ne kellene a) „külön gyermeknyelv", b) „külön 
gyermekbetü-tipus", c) „külön gyermek-ABC-
sorrend" az elemi iskolai oktatás kezdő-
fokán ? S miért ne bánnánk gyermekkel 
gyermekies módon az ABC tanításánál is ! 
Hiszen — valószínűleg — ez a legközelebbi, 
legbiztosabb út az ő lelkéhez, szívéhez, akara-
tához. 

Elhatároztam, hogy a) komoly művelődés-
történeti s irodalmi kutatással, b) műveltsé-
günk, beszédünk, írásunk, könyvnyomtatásunk 
gyermekkora tanulmányozásával, c) a 6-éves 
kor előtti gyermekhangicsálás, gyermeki külön 
kifejezések, szók, továbbá d) a magyar könyv-
nyomtatás óta legállandóbbnak tekinthető s 
ma is használt szövegek vizsgálatával megpró-
bálom egybeállítani az elemi isk. tanítás kezdő 
fokán — nézetem szerint jogosult — külön 
gyermeknyelvet, külön betü-typust s ebből 
csoportosított „külön gyermek-ABC"-sorrendet. 

„Külön gyermeknyelvem" eszerint egyrészt 
a magyar gyermek 6-éves kora előtti hangi-
csálásokból, ritmikus mondókákból, mintegy 
500-ra menő összes szókészletéből, a természet-
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tői szabadalmazott s a rendes beszédre át-
menetül használt dajkanyelv (co-co, tü-tü stb.) 
fölhasználásával alakulhatott. Ehhez vettem a 
400 év óta irodalomban és a népnél használt 
magyar szókincseket. 

Külön gyermekbetü-tipusaimat a kódexírás 
és az ős magyar-nyomtatványok, tehát a könyv-
nyomás gyermekkora és az évezredes nemzet-
közi betüfejlődés alapján szerkesztettem. 

Yan egy kora az emberi lélek fejlődésének, 
midőn „a gyermek külön nyelven" beszél. 
Anyák, dajkák tanítják reá. Lehetőleg egy-
szerű szavakkal él, melyek könnyen kiejthetők. 
S csak ezután az előiskolázás után tér át a 
mindennapi beszédre. Jókai Mór is meg-
énekelte ezt a kor t : a tü-tü, co-co, kalka 
korát. 

Rendes beszédre áttérve nagy szeretettel 
alkalmazza a gyermek a szótag-kettőzéseket, 
mint már a ma-ma, pa-pa, ta-ta megszólítá-
sokban is tulajdonkép szótag- kettőztetés van. 
A szótagok ismétlődése, csilingelése rímes 
beszédhez szoktatja, hangicsálásokra készteti. 
Akár van önálló értelme a fiókszótagnak, 
szótagpárnak, akár nincs. Ezeréves regőink s 
a mai székely nyelv, szegedi gyermek-mondó-
kák stb. a tanúim. Pl. az ilyenek : Csem-csem 
gyűrű, kalán gyűrű . . . Egyetem, begyedem, 
t enger tánc . . . A gyermek a beszéd zeneiességére 
való hajlamánál fogva a dallamosság kedvéért 
számtalan állandó, értelem nélkül való szóta-
got kettőztet. De hát ugyanezt hallja a nagy 
emberek beszédéből is az ikerszók használása 
közben. Szereti ha perdűl a mondóka. Mint 
perdűl az orsó, perdűl táncra a leány. A tűz-
ről pattant magyar embernek minden mozdu-
lata formás, kerekded. Nyalka a legény járása. 
Libeg-lobog karján bőszájú patyolat inge ; 
villám kackiásan átalvetett dolmánya. Ritmi-
kusan hányódik-vetődik a magyar leány, 
menyecske ringó járása közben a bokorugrós, 
kerekaljú szoknya is. 

Ezt a kedves, ezt a gyönyörködtető hangi-
csálást az oktatás kezdő fokán, mint a „gyermek-
nyelv" sajátosságát, tanításunk alkotó elemévé 
kell tennünk. 

Ezt a nemzeti közös nyelvsajátságot hasz-
náltam föl az iskolaoktatás első lépcsőjéül s 
bevezetésül a további nyelvkészlet - gazdagí-
táshoz. Olyannak tekintem ezt, mint mikor a 
magyar anya állókát, járókát ad kicsike gyer-
mekének a járás megtanulásához, a tapsikálás 
megkezdéséhez. 

Korántsem értéktelen szóidomok tehát ABC-
éimben azok a tankönyvben szokatlan, nyelv-
edző hangicsálások. Hanem dallamos csingi-
lingik, a magyar nép lelke útmutatása alapján. 
Ha csupa értelmetlen szótagok volnának, 

azokra is inkább van kezdetben szükség a 
bakadozó olvasás technikájául, mint kevés 
értelmes szó szedett-vedett összehordására. A 
franciák, angolok ABC-írói már értenek az 
ily technikához s kellően meg tudják becsülni. 

Lelkem sugalta, hogy a „külön gyermek-
betü-tipust és külön a gyermek-abc sorrendet" 
megteremtsem. Mert a 6-éves gyermek elé 
szinte hihetetlen akadály tódul az eddigi ABC-
rendszer alapján. Megszántam a kínlódó ártat-
lanokat. Segíteni akartam rajtok ily módon is. 
A szellemi első segítség nyújtásáról gondos-
kodtam. 

Egyebek közt azt a kérdést vetettem föl 
magamnak: Könnyű dolog-e a mai ABC soro-
zatát írásban-olvasásban betanulni ? Szétbon-
tottam e kérdést filozófiailag. Akkor bukkan-
tam az elszörnyítő nehézségre, melyről az 
előtt magam sem gondolkoztam. 

Mi az az ABC tanulás? 
Számoljunk egy kissé! Yan mintegy 43 

nyomtatott és 43 írott betűnk. De mindegyik 
nagy- és kisbetű. Összes en tehát 4 X 43 = 172 
betü-typust kell a 6-éves magyar gyermeknek 
lelkébe annyira fölvenni, földolgoznia, hogy: 
a ) egymástól megkülönböztesse ; b) ugyanannyi 
fogalmat jelöljön meg velők; c) ugyanannyi-
féleképpen tudja kézzel utánozni azt a 172 
figurát. Tehát 3 X 172 = 516-féle akadály, 
nehézség ! ! ! 

Sőt tovább mehetünk! A 172-ik betüfonnát 
az előző 171-től mind meg kell különböztetnie, 
mert viszonylatba jut velük. Az 516-ik aka-
dályt az előző 515-ik akadály mindegyikéhez 
kell viszonyítania, hogy az azoktól különbözőt, 
eltérőt, fölismerje, leküzdje. Ha tényleg nem 
is hajtja végre mindezt a tömérdek variáció 
egybevetését, de ezek a lélekre mind rá-
nyomakodnak s a gyermek valóban küzködik 
velük. Erre a tudatra ébredvén, úgyszólván 
erkölcsi parancsot teljesítettem, midőn az 
olvasás-írás tanítás módozatainak annyiféle meg-
könnyítése módját kerestem, mint előttem 
senkimás ! 

A százféle — legtöbbször csak egyéni ön-
kénytől származó — betű-figura, betücifrázat 
helyett állandó, ősi, egyszerű, de lényeges 
vonású betüformák teremtésére gondoltam. 
Ehhez a szerkesztési elemeket az emberiség s 
betűírása, nemzetünk ősi betű- és számrovása, 
alakítása kínálta. Különösen abban a korban, 
(a XV. században) midőn nemzetünk a latin 
betű irott formái helyett nyomtatott formákat 
kezdett használni s egy helyett két betüalakot 
fejlesztett ki. Eme történeti menetben sejtet-
tem ; ott véltem, hogy föltalálom a betű lénye-
gét. Ezért tanulmányoztam a betűrendszereket 
az emberiség évezredes bölcsőkorától kezdve. 
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S különösen kutattam a Magyar Nemzeti 
Múzeum ősi betűírás (nem rovás), kódexírás 
és ősnyomtatvány anyaga nagybecsű kincseit. 
Kivált azt a kort, mely az egyedüli sokszoro-
sító könyvírás alkonya s a primitív betünyomás 
hajnala : könyvnyomtatásunk bölcső- és gyermek-
kora volt. Az emberiség tudománya eme 
gyermekkorát véltem legközelebb állónak, leg-
könnyebben fölfogbatónak, megfoghatónak a 
mai gyermekeink szempontjából. Ezekből akar-
tam részökre új, állandó gyermekbetü-tipust, 
állandó gyermek-ABC sorozatot teremteni az 
olvasás-írás előiskolájául, előgyakorlatául. így 
is meg akartam osztani a tömeges terhet. 
Egybevetettem a betüfejlődéseket : 

a kanaánvidéki írásoktól kezdve (moabiták, 
feníciaiak, makkabeusok a Kr. e. IX. századból) 
a Magyar Nemzeti Múzeum magyar kódexéig. 

Ezeket a forrásokat ismerve, stilizáltam, 
szerkesztettem saját önálló „ Gyermek-ABC-ém 
külön gyermekbetü-tipusait", melyeknek a 
legegyszerűbb, de a betű lényegét, filozófiai 
tartalmát magában foglaló alakjait az ürömi-
utcai iskolában való tanításom alkalmával 
egyenként a gyermekek szemeláttára krétával 
táblára rajzoltam s tanítványaimmal is utána 
rajzoltattam a nyomtatott betűk ismertetésekor, 
szept. és okt. havában. 

VIII. 
Az olvasás-írás eddigi együttes tanítása ter-

hének megosztása. Tájékozás kétféle ABC-ém s 
falitáblán legcélszerűbb használati módja felől. 

Élettani, lélektani okokból és magyar nem-
zeti jellemzésre való tekintetből szükségesnek 
láttam, hogy kétféle ABC-ét szerkesszek s 
ehhez képest fali olvasótáblát is kétfélét 
bocsássak közre. 

Egyik ABC-ém címe: Hangutánzó Képes 
ABC. Másik ABC-ém neve : Gyorstanító Képes 
ABC. 

Az eszmekör, melyet a gyermeknek az ABC 
tanulás közben el kell sajátítani, mindkét 
ABC-émben megegyezik lényegére nézve. A 
két mű között első sorban methódikai különb-
ség van s más a kiindulási pont. 

Hangutánzó képes ABC-émben megosz-
tottam az olvasás-írás tanítás kezdetén egy-
szerre jelentkező nagy terheket. Föloldottam 
a vesszőcsomót szálakra. így a gyermek 
jobban bír vele. Könnyebben megbirkózik 
nehéz föladatával, a) Szétválasztottam a nyom-
tatott betűk tanítását az írottak tanításától s 
első helyre tettem a nyomtatott betüalakok 
ismertetését, b) Hangutánzó képes jeleimmel 
szárnyat adok a gyermeknek, az ú j gondolatot 
az emlékezethez odakötöm, c) Hangjátékaimmal, 
betüjátékaimmal lendítem a tapogatódzó gyer-

meki lelket szárnyalásra, hintázásszerü lebbe-
nésre ; huszárosán átugrottam a betükapcsolás 
közt képzelt tátongó mélységen, d) Üjrend-
szerü játékos rajzolásaim új világ perspektíváját 
nyitják meg tanítványaim tekintete előtt. 
e) Betüalak-rögzítő képecskéimben, rajzaimban 
lendületre, zeneszerű hullámzásra törekedtem. 
f ) Nálam a betűknek zenéjök, dallamosságuk 
is van. A madár-, állat-, természeti-hangokból, 
gyermeki hangicsálásokból alkotott előgyakor-
lataimmal előkészítem, a lépcsőkről vagy lép-
csőkre föl lépkedő, ugráló betűk hangoztatá-
sával meghonosítom a tiszta hangfejlesztés, 
zeneoktatás hatalmas játékos eszközét. Ki 
hallott valaha ilyent, hogy a betűknek zenéjök 
van? Pedig az én kotta nélkül való betű és 
hangfokozataimnak van! A lépcsőzetes olva-
sásra vonatkozó ötletem gyakorlati formája 
akaratlanul is ösztönzi a tanítót s tanulót a 
dallamos beszédre, zeneszerű hullámzásií olva-
sásra az eddigi monoton olvastatás helyett. Meg-
próbáltam. ABC-éimben harmonikusan szólal 
meg a magyar lélek. Hangulat van a képekben, 
mozgásokban, összhangzás a gyermeket kör-
nyező tárgyakkal, zeneiség a betűkben, dalla-
mosság a hangicsálásban. 

„Gyakorlati Útmutatóm" a Hangutánzó 
képes ABC sorrendje szerint halad. Először 
végig tárgyaltam a nyomtatott alakok ismerte-
tése módját. (1-től 100 lapig.) Párhuzamosan 
b) lapokon külön foglaltam egybe az írott 
betüalakok tanítása módját. Innen választhatja 
minden tanító — eljárása módjához képest — 
a tanítási anyagot. Tudniillik vagy veszi előbb 
egy-egy betű nyomtatású alakja tanításához az 
útmutatást s másik órán nyomban reá ugyan-
azon betű íratási módját. Vagy előbb végig 
tanítja a nyomtatott alakot mintegy „elő-
gyakorlatul" s azután tanítja végig az írot t 
alakokat az ezekre vonatkozó útmutatás szerint. 

Gyorstanító képes ABC-ém — mint már 
hazánkbansem szokatlan „párhuzamos kiadás" — 
a magyar nemzeti jellegnek leginkább felel 
meg s egyszersmind kitűnően egybevág ú j 
rendszerű „játékos rajzolás" című eljárásommal. 
Sőt a munkaszerű kézügyességi oktatásommal 
is. (Ebből müvem nyomtatásakor a Néptanítók 
Lapjában, az 1903. évi február 26-iki szám-
ban mutatványul közöltem az első heti eljárá-
somat, a karika-(kör) alakjára fektetett ú j 
rajzolás köréből.) Ennek a sorrendnek alapja a 
„kerek alak", „karika forma", a szabad karlen-
dület. Ellentétben a másik iránnyal, hol — 
mint mondám — első időszakban főleg egyenes 
vonalak huzogatására van szükség. Itten a 
betűk közül a 12-ikig egyszerre „egy és 
ugyanazon formából" tanulja meg a gyermek 
mind a 11 szóhang nyomtatott nagy és kis, 
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írott nagy és kis betű alakját, tehát — saját 
stilizálású alakon — mind a 44 formát. A 11 
betű tanítása után fedezzük föl előttük, hogy 
egy csapásra 4 legyet ütöttünk. Tizenkét 
idommal 44 betüformát tanulnak meg az én 
külön betűtípusom szerint. Ezeket külön lec-
kében szét is választom : a) írott nagy, b) írott 
kis, c) nyomtatott nagy, d) nyomtatott kis 
betüalakokra egymással összehasonlítva. 

Az eddigi írva-olvastatási rendszert meg-
javító „Gyorstanító képes ABC "-émet a kon-
zervativebb tanítóknak s esetleg fizikai erővel, 
mozgékonysággal kevésbé megáldott kartár-
saknak szántam alkalmazás végett. Ez nyu-
godtabb, pihentetőbb eljárás. Ennek rendszere 
kevés fáradsággal aránylag gyors olvasásra 
képesít. Mintegy három hónap alatt eszerint 
a rendszer szerint is biztosan fognak szótagolva 
olvasni a gyermekek, s írni fognak tetszetős 
kerekdeden minden betűt. Ezt a párhuzamos, 
javított rendszeremet a magyar jelleg körido-
maira, a magyar hullámzó, ritmikus moz-
gásra alapítottam. Gyorstanulásra egy eredeti 
ötletem, megfigyelésem késztet, hajt, ösztönöz. 
Az a gyakorlatilag fölhasznált betüsorozatom, 
hogy sikerült mintegy 11 betűnél olyan alakot 
teremtenem, mely egyet mutat; de tulajdonkép 
egyszerre négyféle formát tanít s pár hét alatt 
a magyar ABC betűi majdnem felerészének 
betanítására képessé tesz. Evvel a móddal is — 
melyben az írás és rajzolási rendszerem kez-
detben, mintegy összeolvad — nagyot könnyít-
hetünk a gyermek tanulásán. Kétféle ABC 
rendszerem közül kiki választhat neki meg-
felelőt. íme, megmutattam, hogy nem kell 
egészen sutbadobni az együttes írva-olvasás 
eszméjét. De vétek volna fönntartani az eddigi 
régi nehézkes, gyötrő eljárást az én reform 
munkám után, melyben számos támasztékot 
adtam a gyenge gyermeki léleknek erősítőül. 

A Gyorstanító képes ABC-ét alkalmazó 
tanítók — ha különleg útmutatásra volna 
szükség — ezt Útmutatómban az egyes betü-
ismertető eljárásuknál a leckék végén külön 
megtalálhatják. Bármely tanító célszerűen ki 
tudja majd választani a „saját" osztálya körül-
ményeinek megfelelő anyagot. Kipótolja az 
esetleg mutatkozó hézagokat. Módosítja önmaga 
céljára — ha kell — a „hang és betüjáté-
kokat". 

Mind a kétféle ABC-ben vannak a hang és 
betű könnyebb fölfogására jellemző képek. De 
nem mindig ugyanazok. Mindkét ABC-émhez — 
azonban — egyformán lehet használni a 
„Szemléltető Albumból" — mely e munkámat 
s általában a beszéd-, értelem- és cselekvés-
gyakorlatot támogatja — a hangutánzó, betü-
jellemző képeket! 

A 6-éves „magyar gyermek lelkikincse" 
mindkét ABC-émben megtalálható. 

Különös súlyt fektessen a tanító ABC-
émnek ezen utolsó részére. Ott találja egyik 
olvasmányban — melyet több napra osztva — 
dolgozhat föl, a) a székesfővárosi, b) másikban 
a vidéki 6-éves gyermek szókincsét tárgy-
rokonság szerint betűrendben csoportosítva. 
Olvastassa ezeket végig s egy-két szóval 
ismertesse is azokat a fogalmakat, melyeket 
egyik-másik tanítványa meg nem ismerne. így 
vehetjük számba — s esetleg pótolhatjuk — 
a nálunk nemzeti egységes elemi oktatás 
alapjául tekinthető szókincset. A képekben — 
mozgásban, cselekvésben föltüntetett fogal-
makat — tegye szemlélhetővé. Olvastassa le 
róluk tartalmukat eme fölszólítással : „Olvas-
sunk képekről." 

Ezeknél a képecskéknél az olvasás szövegét — 
a tanuló segítsége mellett — maguk a tanulók 
teremtik, szerkesztik. Képszemlélet hatása alatt 
fogalmaznak. Francia példák után indultam ily 
képecskék megszólaltatásában. 

Megemlítem még ehelyütt azt is, hogy 
a) miért raktam az ABC-ben jó előre a 
magánhangzókat? b) miért használtam annyi 
rajzot, képet ? 

A magánhangzókat a gyermekek könnyebben, 
tisztábban ejtik ki, elég hamar is megtanulják. 
Úgyszólván nemzetközi elfogadott szokás a 
magánhangzókat az ABC elején mihamar be-
tanítani. Nemkülönben az is általános emberi 
művelődési eszközként tekinthető, hogy a betűk 
fölfogását képekkel segítik elő. Ki-ki a maga 
módja szerint. Én teljes képsorozatot stili-
záltam a magam céljaira. Mily végzetes téve-
désben ringatják magukat azok a kartársaink, 
kik mai napság egyes képek betanulás cél-
jaira való alkalmazását a maguk „új módsze-
rének, találmányának" hirdetik. Holott ezek 
félszázados dolgok. Csak tájékozva kell 
lenni a methódika világtörténeti fejlődése 
felől. Ezt már a Néptanítók Lapjában 1902. 
évi szeptember havában írt cikkemben is 
jeleztem. Láttam példákat arra, hogy orosz 
műben o, a, u ; bajorban egész 4 hangú szó-
test ; osztrákban á, u ; franciában a, e, i, o, u ; 
belgában kétbetűs szó ; angolban 4 betii ; 
olaszban számos 1 (az első öt lapon 8 külön-
böző betű), görögben első lapon á, a, ó, ú, r ; 
svédben í, o, a ; norvégben a, aa, o, u, ae, e, i, 
o, y ; finnben a, o, u, i az első lecke vagy 
első lap anyaga. S mindenütt a betű fölfogását 
könnyítő képecskék! De hiszen Magyarországban 
is a XIX. sz. közepe óta ismert ABC-ben 
alkalmazták már ezt a betütanítást megköny-
nyítő módot ! 

Az én betütanításomhoz szerkesztett képeim 
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is — mint gyakorlatilag a székesfőváros egyik 
községi elemi iskolájában kipróbáltam — hihe-
tetlen mértékben megkönnyítik a haladást. 

IX. 
Szemléltető képeim mindkét ACB-émhez. 
Önmagam teremtette stilizált betüszemlél-

tető képeim hangutánzó cselekvéseim villámos 
hajtóerőivé válnak az olvasás- írás tanítás gépe-
zetének, megsokszorozói a fogalomöszlet gyara-
podásának. Mindkettő alkalmat nyújt eredeti 
ötletekre. Emeli a gyermek hangulatát. Csalo-
gatja játékos tanulásra. Ezeket a képeket én 
emeltem ki; az én primitív, de jellegzetes 
rajzaim alapján és szóbeli útbaigazításaim 
szerint rajzolták meg véglegesen az elemi 
iskolai oktatás helyes követelményei iránt 
fogékony, ihletett munkatársaim. A szemléltető 
képek albumát is így állíthattam össze teljesen 
eredeti s magyar jelleggel a gyermeki lélek 
követelményei szerint, a jól fölfogott tanítás-
terv alapján. Segítő eszközül az első osztály 
olvasás-írás tanításához. 

Elveimnek megfelelő mindkét ABC-ém 
szemléleti rajzcsoportjai oly erővel hatnak, 
hogy megpillantáskor mintegy beleszövik a 
gondolatot: a betű lényegét, a betűképet a 
tanuló emlékezete céltáblájába a számtalan 
hasonló figurájával. A képek, rajzok egyszerre 
mintegy belekapaszkodnak a tanulni vágyó 
lelkekbe. 

Sehol, senkisem adott e müveit világon a 
betű ismertetéséhez annyi képet, mint én az 
ABC első néhány lapján, míg a lelket varázs-
erővel kell a könyvhöz bűvölni. S emellett 
ezek a képek a művészi szép iránt való érdek-
lődés első csiráit hintik el. Tisztultabb ízlés, 
köznapinál magasabban járó gondolkodás lég-
körébe emelik a legegyszerűbb, a legprimitívebb 
gyermeket is. Mintha csak éreztetni akarnák 
az új tanulóval, hogy az iskola, ahova belépett, 
szent hely: a vallásosság, az ismeret, a szent 
érzelmek éltető forrása. 

X. 
Tanítás közben született gyermekdalocskáim. 
Tanítás folyamán — a hangulat hatása 

alatt — lelkemben megszületett dallamokból, 
versikékből néhányát fölhasználtam gyakorlati 
eljárásom körében. Mint a népnél a hangulat, 
körülmények hatása alatt megindul a szív, 
kifelé kívánkozik a lélek, nótára nyílik az 
ajak; nálam is megtörtént, hogy új rend-
szerem alkotása és kipróbálása közben 6-éves 
kis tanítványaim között — kis csibéim köré-
ben — az ihlettség hangskálát teremtett lel-
kemben — bár muzsikával nem foglalkozom. — 
A dallam szövegbe burkolódzott vagy a szöveg 
dallamba olvadt föl s egyszer csak azon 

kaptam magam rajta, hogy éneklek gyermeki 
új dallamot alkalomszerű szöveggel. 

XI. 
Legmesszebbmenő hasonlítás. A környezetben 

már látott egyezések öntudatra hozatala. Ráka-
patás a következtetésre, fogalmazás elemeire. 
Olvasás képekről. 

Nemcsak a beszéd- és értelemgyakorlatoknál, 
játékos rajzolásnál ; de az olvasás-írás tanítá-
sánál is rendkívül nagy gondot fordítottam a 
hasonló tárgyak emlékezetben való fölújítására, 
az összehasonlításra, a hasonlatosság öntudatra 
hozatalára. így jutottam könnyebbről nehe-
zebbre. Ezért is vettem egyik ÁBC-ben az I-t, 
másikban a C és 0 görbületet elsőnek. Mert 
ezek számtalanszor tűntek már föl a gyermek 
előtt az életben öntudatlanul. Az I betűhöz 
mintegy 20, az O-hoz vagy 30 közönséges 
tárgyat találtam hasonlót. Sőt „játékos rajzolá-
somban" az első héten 50-nél több cselekvő 
szemléleti hasonlítást adtam a karikavonal 
megértéséhez. Ezekre rámutatva mind a Z, 
mind az 0 betű alak megtanulása gyermek-
játék. Szerettem hasonlításoknál hivatkozni a 
természeti hangokra s az állati életre, meg a 
kis gyermek játékaira is. Mert hiszen meg-
győződésem szerint az iskolába lépő gyermek 
az ősanya-természethez, a mese- és játék-
világhoz, az állati lelkekhez áll legközelebb. 
Sőt értelmi foka is még úgyszólván állati 
lélek. A képekről való olvastatást is javaslom. 
Evvel a fogalmazás alapgyakorlatait végez-
hetjük. 

Játékos rajzolás és munkaszerű kézügyességi 
oktatás kapcsolata, segítségül hívása a betü-
ismertetésnél. 

Egységes tanítási módom szerint a külön-
böző tantárgyak egymást kölcsönösen támo-
gatják, kiegészítik. A beszéd-, értelem- és 
cselekvésgyakorlat rajzoltatva tanítása is sok 
alkalmat nyújt az első osztályú tanuló betü-
vetési ügyességének fejlesztéséhez. Még jobban 
támogatja az olvasás-írás tanítását a játékos 
rajzolás és a munkaszerű kézügyességi oktatás. 
Útmutatóm rámutat arra is, hogy egy új betű 
bemutatásánál begyakorlásul pálcikákból, bab-
vagy kukoricaszemekből rakassuk ki ; homok-
táblára rajzoltassuk, papírdarabokból vágjuk ki 
ollóval az illető betüformát. Munkaszerű kéz-
ügyességi foglalkozás közben különösen a 
nyomtatott nagy ABC alakjait könnyen kifor-
málja a gyermek agyagból, esetleg kivágja 
dinnyehajból, kirakja szalmaszálakból stb. 
Játékos rajzolásnál — a betüismertetéssel 
párhuzamban — rajzoltathatunk az illető 
betűkre emlékeztető tárgyakat, figurákat. így 
teszem azt az i betűhöz léceket, rózsakarókat. 
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Az A betűhöz nádkunyhót, magyarház-fedelet, 
A M és m betűhöz két vagy három nyílású 
hídlábakat, boltíveket, kettes, hármas méh-
kasokat. A C 0 betűknél pamutgombolyítást, 
hordócskákat, tányért, perecet, kiflit, pogácsát, 
rézkarikát. A L betűnél kaszát, pipát. Az E 
betűnél háromágú villát, gereblyét. A S betűnél 
ostort, kígyót. A H betűnél hintát, karszéket. 
A Z betűnél zászlót. A P betűnél nyílpuskát. 
A D betűnél ollót, fűrészt. Az U és Ü betűnél 
üstöt, bográcsot, lópatkót stb. 

A lélek harmóniája megkívánja, követeli az 
ilyen csoportosítást, tárgykapcsolatot. Tanítói 
öntudatunk parancsolja, hogy értelemmel, gondol-
kozva, észszerűen, a tárgy fölfogását megköny-
nyítő módon tanítsunk. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Az alkoholizmus és az iskola. 
A tanító, az iskola, a társadalom, az állam 

látja, tapasztalja, hogy a terjedő alkoholélvezés 
rohamos emelkedése ellen eddigi törvényeink 
gyöngék. 

A szesz romboló hatását ismerjük; arról itt 
bővebben írni nem szükséges. 

Mi tanítók jól tudjuk, hogy a magyar bün-
tető törvénykönyv a kiskorúakat nem védelmezi 
meg a kocsmáros haszonlesése ellen, a kocsma 
levegőjének erkölcspusztító hatása elől nem 
oltalmazza, hanem ezt a védelmet egyszerűen 
az iskolára és a szülőházra hárítja. 

Ismerjük a szülőház védelmezése módját 
arról, hogy az iskolába sokszor 6—10-éves 
részeg gyermekek toppannak be, akik a szülők 
saját kezéből kezéből kapták a pálinkát. Az 
iskola ilyen körülmények között nevelő hatását 
elveszíti, ha a szülőket sem a társadalom, sem 
a törvény jó útra nem kényszeríti és jobb 
módba nem segíti. 

Nyíltan hirdethetjük, hogy gyermekeink a 
törvény hiányossága miatt a legnagyobb vesze-
delemnek vannak kitéve. 

A kihágásokról szóló büntető-törvénykönyv 
megengedi, hogy az iskolaköteles gyermekek 
bárkivel kocsmába mehessenek s ott szeszes 
italokat kaphassanak. Ezt a cselekményt nem 
bünteti semmiféle törvény. (Az utóbbi időben 
néhány vármegye és város szabályrendelettel 
iparkodott a bajt orvosolni). Az iskolaköteles 
gyerek elmehet a kocsmába, hallgathatja a 
felnőttek beszélgetéseit, láthatja civódásukat, 
élvezheti az ittas ember épületes viselkedését, 
sőt még az italt is eléje adják, ha kísérője 
butasága úgy rendeli vagy ha pénz van a 
keze között. 

Az 1879. évi XL. t.-cikk 85. §-a értelmében 

a bűn csak akkor kezdődik, mikor az iskola-
köteles gyerek is lerészegedett. A vendéglős 
azonban még akkor sem vétkes ; csak akkor 
válik bűnössé, ha a lerészegedett gyereknek 
még inni ad. A törvény szórói-szóra ezt így 
mondja; „aki mást kocsmában, vendéglőben, 
utcán vagy más nyilvános helyen szándékosan 
lerészegít, továbbá, akik szeszes italok eladásával 
iparszerűleg foglalkoznak és ezek megbízottjai, 
ha részegnek — noha ezen állapotát tudják — 
még szeszes italt adnak : 50 frtig terjedő 
pénzbüntetéssel büntetendők. A pénzbüntetés 
100 frtig emelhető, ha a kihágás a 14 évet 
még be nem töltött hi shorn ellen követtetett ela _ 

Ezek szerint, ha a lelketlen kocsmáros vagy 
pálinkamérő egész fiatal nemzedéket tesz tönkre, 
legfeljebb néhány forintjával többe kerül, mintha 
vén megcsontosodott lumpokon nyerészkedik. 

Az iskolaköteles gyermekek megvédelmezé-
sére törvényes eszközöket ezen a téren nem 
találunk. Valóságos veszedelem ilyen könnyel-
műen hagyni az ifjúságot, azért addig is más 
útakat, módokat kell keresni az állapotok 
javítására. 

Azon országokban, melyekben az iszákosság 
ellen társadalmi mozgalmat indítottak, elsőrendű 
munkásoknak, szövetségeseknek mindenütt a 
lelkészeket, tanítókat és a sajtót tartották. 

Mindent meglátó közoktatásügyi miniszterünk 
is első munkásainak a tanítókat és a könyv-
írókat tekinti. 

Amit ezen a téren tett, azt is tanítókkal 
csinálta. 

Az ifjúsági egyesületek vájjon nem valóságos 
védőbástyák lesznek-e az alkoholizmus ellen? 
Csak gondoskodjunk arról, hogy egyik főfel-
adatuk az legyen. Magában Londonban több 
mint 200.000 tagja van az ifjúsági egyesüle-
teknek, akik azon Ígérettel lépnek az egye-
sület kötelékébe, hogy 14—18-éves korukig 
szeszes italt élvezni nem fognak. 

Nálunk ki kell irtani az ifjúságból s a szü-
lőkből azt a rossz szokást, mely étkezés alkal-
mával szükségesnek tartja a szesz élvezését 
gyerekeknél és felnőtteknél egyformán. 

Angolországban kétféle iíjusági egyesület 
küzd az alkoholizmus ellen. Az egyikbe 8 —14-
éves koráig, a másikba 14—18-éves koráig 
sorozzák a gyermeket és ifjút. 

A rendes összejöveteleken, mely egy óra-
folyásig tart, jelen van a lelkész is. A mérték-
letességről szóló beszéd rendesen benne van a 
programmban. Tartanak csupán mulattató össze-
jöveteleket is, ilyen a teameeting, vagy nyáron 
a kirándulások. 

A vallásosság és erkölcs ápolására havon-
ként egyszer imaösszejöretélek vannak. Az évi 
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összejövetelelcen az a főcél, hogy minél több 
tagot vegyenek föl és a meglevőket minél 
tovább megtartsák az egyesület kötelékében, 
azért az Ígéretükhöz híven ragaszkodó gyerme-
keket és ifjakat jutalomban részesítik. Ezen 
célból érmeket osztanak ki. 

A leányok számára jótékony összejöveteleket 
rendeznek, ahol gazdag, előkelő hölgyek, meleg 
szeretettel veszik körül a fiatal lányokat és 
segítséget adnak nekik. 

Jellemző, hogy a lelkész, a tanító és taní-
tónő mindenütt ott van. Ezen egyesületek 
alapításánál első dolognak tartják, hogy ezeket 
az erőket a célnak megnyerjék. 

Ismervén a mi viszonyainkat, látható, hogy 
ezen a téren a tanító és tanítónő nélkül 
állandó siker nem is gondolható, különösen 
kisebb községekben. 

Ifjúsági egyesületeink s az alkohol ellen 
létesülő mozgalmaink is csak úgy lesznek élet-
képesek és eredményesek, lia a társadalom 
vezető rétegeit munkatársak gyanánt közöttünk 
látjuk, ahol erkölcsi és anyagi támogatásukkal 
dolgoznak velünk. Különben a munka nem 
lesz eredményes. 

(Győr.) TJjlaki Géza. 

— Az Eötvös-alap érdekében az Ungvár-
megyei Általános Tanítóegyesület orsz. moz-
galmat indított meg és az összes társegye-
sületekhez a következő körlevelet intézte: 
„Bár újabb időben a közjó szolgálatában álló 
tanítói intézményeink iránt : az Eötvös• alap és 
Tanítók Háza iránt a tanítók sorában nagyobb 
fokú érdeklődés kezd mutatkozni, ez mégsem 
oly általános, mint amennyire azt ezen nemes 
célú jótékonyság szolgálatában álló intézmé-
nyeink megérdemelnék. Hogy ezen érdeklődést 
általánossá tehessük, módot kerestünk arra 
nézve, hogy miképen lehetne a haza összes 
tanítóit az Eötvös-alap kötelékébe bevonni s 
ezzel a humánus célú intézmény alapjait 
kiszélesíteni és megszilárdítani. Ezen törekvé-
sünkben az 1902. év október hó 29-ik napján 
tartott közgyűlésünkön Hidasi Sándor kir. 
tanfelügyelő indítványára elhatároztuk, hogy 
azon esetben, ha az Eötvös-alap az eddig 3 
koronában megállapított évi tagsági díját 
2 koronára hajlandó volna leszállítani, egyesü-
letünk alapszabályait akként módosítjuk, hogy 
az eddig 2 koronában megállapított egyesületi 
tagsági díjat 4 koronára emeljük föl oly célból, 
hogy az így fölemelt tagsági díjnak felét, azaz 
minden egyesületi tag után 2 koronát, mint 
egyesületünk összes tagjainak tagsági díját, az 
Eötvös-alap pénztárába befizessük. Miután 
azonban az Eötvös-alap tagsági díjának évi 

2 koronára való leszállítása csak akkor jár-
hatna az alapra nézve határozott előnnyel, ha 
egyesületünk elhatározását a hazai összes 
tanítóegyesületek magákévá teszik; ezen oknál 
fogva egyesületünk közgyűlése azt is elhatározta, 
hogy akkor, amidőn az Eötvös-alap elnökségét 
az évi tagsági díj leszállítása ügyében meg-
keresi, egyúttal az összes tanítóegyesületekhez 
oly irányú fölhívást is intéz, hogy egyesü-
letünk határozatához szintén hozzájárulni, illegve 
hasooló irányú határozatot hozni s erről az 
Eötvös-alap elnökségét értesíteni ne késsenek. 
Ezen oknál fogva van szerencsénk a t. Tanító-
Egyesület elnökségét tisztelettel fölkérni, hogy 
ezen elhatározásunkat, amellyel az Eötvös-alap 
fejlődését és megszilárdítását örök időkre 
biztosítani akarjuk, legközelebbi közgyűlésük-
ben tárgyalni és azt határozattá emelni szíves-
kedjenek." Az Ungmegyei Általános Tanító-
egyedilet által megindított orsz. mozgalom, 
melyhez hasonlót tudomásunk szerint Aradon 
is indítottak meg, a tanítóság részéről országos 
fölkarolást érdemel. Igazuk van az ungmegyei 
t. kartársaknak : az Eötvös-alap csak akkor 
felelhetne meg igazán nemes rendeltetésének, 
ha minden magyarországi tanító tagjául lépne 
be. Nagyon örvendetes az alap mostani föl-
lendülése, de még messze vagyunk attól, hogy 
országos segélyegyesületünk hazánk összes 
tanítóit és tanítónőit egyesítse. Pedig ez a 
cél, amely felé törekednünk kell! Az elnök-
ségtől nyert információ alapján megírhatjuk, 
hogy az Eötvös-alap elnöksége, mely az augusztusi 
közgyűlésre az alapszabályok átdolgozását 
készíti elő, nem zárkózik el az ungmegyeiek 
ama kívánsága elől, hogy a 3 K tagsági díjat 
2 K-ra szállítsa le abban az esetben, ha leg-
alább 20 ezer magyarországi tanító, tanító-
egyesületi határozat alapján, belép az Eötvös-
alap kötelékébe és az elnökség erről jtílius 
közepéig kétséget kizáró módon meggyőződik. 
Ha a 28 ezer magyar tanító közül 20 ezer 
tagjává lenne az Eötvös- alapnak : a Tanítók 
Házai biztos fönntartásán kívül az évenként 
kiosztani szokott segélyek és ösztöndíjak is 
az eddigi 8000 K-ról ennek négyszeresére 
emelkedhetnének. Nagy és szép dolog volna 
ez : méltó a magyar tanítósághoz ! Csakhogy 
itt gyorsan kellene cselekedni, mert az augusztusi 
közgyűlés elé terjesztendő alapszabályok szente-
sítése után az elnökség kezei már meg volná-
nak kötve. Tárgyalják tehát az összes tanító-
egyesületek az ungmegyei ált. tanítóegyesület 
indítványát haladéktalanul s dőljön el lehető-
leg még ez iskolai év végéig, hogy igazán 
országossá tehetjük-e országos segély egyesü-
letünket ? 
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Apai szó. 
Nem mondhatnám, hogy rossz nevelésben 

részesültem. De azért helyesebben mégis csak 
azt kell mondanom, hogy semilyenben sem. 
Ha derék, jámbor, szófogadó és illedelmes 
gyerek voltam, akkor megdicsértek szüleim ; ha 
rossz voltam, akkor ugyancsak elbántak velem. 
A dicséret mindig igen jól esett és olyankor 
mindig olyasfélét éreztem, mintha hirtelen 
egyet nőnék, mert némelyik gyerek olyan mint 
a növény, amely csak a nap melegítő sugarától 
nő nagyra. 

Csakhogy az édesapám abban a vélemény-
ben volt, hogy nekem nemcsak hosszában, 
hanem széltében is kell nőnöm és erre való a 
komoly s szigorú bánásmód. 

Édesanyám azonban ezt a bánásmódot nem 
ismerte, mert ő a megtestesült szeretet volt. 

Édesapámnak is efféle természete lehetett, 
de ő igaz s benső szeretetének nem igen tudott 
külsőleg kifejezést adni. Komoly, szigorú férfiú 
volt, mint a munkás, gondokkal telt ember 
mindegyike. Aranyos humorának gazdag for-
rását csak akkor nyitotta meg előttem, amikor 
úgy vélte, hogy elég ember vagyok már 
annak megértésére. Gyermekkorom első évei-
ben, amikor az első tucat nadrágot nyüttem 
el, nem sokat foglalkozott velem, kivéve akkor, 
ha valami rossz fát tettem a tűzre ; ilyenkor 
éreztette velem szigorát. Az ő szigora, meg 
az én büntetésem rendesen abból állott, hogy 
elejbém állt és mérges arccal, dörgő hangon 
figyelmeztetett az elkövetett hibámra és ped-
zette a büntetést, amit ezért megérdemeltem 
volna. 

A harag kitörésekor mindig odaálltam édes-
apám elé, lecsüngő karokkal, kővé meredten 
álltam helyemen és amíg csak feddett, le nem 
vettem arcáról a szememet. Bűnömet bensőmben 
mindig megbántam, hibám teljes tudatában 
voltam ; de visszaidéződik lelkemben egy másik 
érzés is, amely ilyesféle feddőprédikációk 
alkalmával erőt vett rajtam : valami sajátságos 
reszketés fogott el, olyasféle érzés, amely az 
izgalom és az öröm bizonyos vegyüléke, ha az 
égiháború oly istenigazába vonult el fejem 
fölött. Szemembe tolultak a könnyek és csakúgy 
peregtek arcomról, de én úgy álltam ott, mint 
egy fácska, ránéztem édesapámra és valami 
megmagyarázhatlan jó érzés fogott el, amely 

épp oly mértékben növekedett, minél tovább 
és minél erőteljesebben dörgött előttem édes-
apám. 

És ha hetek multak el, anélkül, hogy valami 
csinyt követtem volna el és édesapám mindig 
jóságosan és csendesen ment el mellettem, 
lassanként ismét erőt vett rajtam valami és 
addig-addig ösztökélt, amíg valamit elkövettem, 
amely édesapámat méregbe hozta. Ez nem 
azért történt, mintha mérgesíteni akartam 
volna, mert én véghetetlenül szerettem őt és 
nem is történt ez rosszindulatból, hanem valami 
különös okból, melyet még akkor sehogysem 
tudtam volna magamnak megmagyarázni. 

Szent karácsony estéje volt. Édesapám a 
nyáron Mária-Cellben egy kis fekete feszületet 
vett, amelyen egy ólomból öntött Krisztus és 
ugyanabból az anyagból készült kínzó-szer-
számok függtek. Ezt a szent holmit édesapám 
karácsonyestig eltette, amikor ruhaszekrényéből 
előkereste és a házi oltárkára tette. Alighogy 
a szüleim és a cselédség elhagyták a szobát, 
hogy részint künn a gazdaságban, részint a 
konyhában sürögjenek-forogjanak, hogy a szent 
ünnepet előkészítsék : testi épségem veszélyez-
tetésével rögtön levettem a falról a keresztet, 
leguggoltam vele a kályhasarokba és hozzá-
fogtam, hogy szétszedjem. Ritka nagy gyönyö-
rűségem telt abban, amint kis reszelőmmel 
előbb a lajtorját, azután a harapófogót meg a 
kalapácsot, azután a Szent Péter kakasát és 
végül az édes jó Krisztust fejtettem le a 
feszületről. Az egyes részek így lefejtve most 
sokkal érdekesebbnek tűntek föl, mint azelőtt 
egészben ; mégis, amint készen voltam és a 
részeket ismét össze akartam rakni, de nem 
bírtam, úgy éreztem, mintha valami hőség 
szállna föl keblemből, amely megfulladással 
fenyeget. Jaj, hacsak a szidásnál ezúttal nagyobb 
baj nem érne ! ? . . . Habár ezt mondtam ma-
gamban : A fekete kereszt most sokkal szebb, 
mint azelőtt; a kápolnában is van egy fekete 
kereszt, amelyiken semmi sincs és mégis oda-
járnak az emberek imádkozni ; és tulajdon-
képpen kinek kell karácsony estéjén egy föl-
feszített Úristen? Ilyenkor a jászolban kell 
feküdnie, így mondja a pap. És én éppen azt 
akarom tenni. 

Ezzel az ólom Krisztus lábait begörbítettem, 
karjait keresztbe raktam és az édesanyám varró-
kosarába tettem és így helyeztem a házi oltár-
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kára az én kis jászolkámat. A keresztet pedig 
az édesapám szalmazsákjába dugtam, nem 
gondolva arra, bogy ez a kosárka lesz az 
árulóm. 

A végzet csakhamar utóiért. Édesanyám 
rögtön észrevette, hogy valami bolondos módon 
jutott a varrókosárka a szentképekhez. 

„Kinek volt útjában a kis feszület?" kér-
dezte ugyanekkor édesapám. 

Én egy kissé odébb álltam és olyasfélét 
éreztem, mint a szomjúhozó, akit most erős 
myrrhaborral kínálgatnak. Eközben iszonyú 
félelem szállott meg és igyekeztem amennyire 
csak lehetett a háttérbe vonulni. 

Édesapám felém jött és csaknem nyájasan 
kérdezte tőlem, hogy nem tudom-e hova tűnt 
a kereszt? Ekkor már úgy kiegyenesedtem 
előtte, mint egy gyertyaszál és a szeme közé 
néztem. Megismételte a kérdését. Ekkor ke-
zemmel a szalmazsák felé mutattam, miközben 
könnybe lábadtak a szemeim, de azt gondolom, 
hogy arcom egyetlenegy izma sem rándult meg. 

Édesapám előkerítette az eldugott holmit és 
nem volt mérges, csak meglepődött, amint 
megpillantotta a megcsonkított feszületet. A 
myrrhabor után való vágyódásom egyre foko-
zódott. A csupasz feszületet letette édesapám 
az asztalra. „Már látom" mondta nagy nyuga-
lommal miközben levette kalapját a fogasról, 
„már látom, egyszer mégis derekasan el kell 
náspángolnom ezt a gyereket. Ha már az Isten 
Fia sem nyughat tőle . . . . ! I t t maradsz a 
szobában, fiu!" mordult rám és kiment. 

„Fuss utána és kérleld meg!" kiáltott az 
édesanyám „nyirfavesszőért ment". 

Moccanni sem mertem, mintha földhöz szö-
gezték volna l á b a m a t . . . Tisztán láttam, hogy 
mi vár reám és mégsem voltam képes egy 
tapodtat sem tenni védelmemre. Édesanyám 
dolga után látott, én meg a szobában az esti 
homályban egyedül maradtam és rá meresztettem 
szememet az asztalon heverő eltorzított feszü-
letre. Minden zörrenésre megrezzentem. Egy-
szerre csak elkezd recsegni az óra körtéje és 
hallom, hogy éppen ötöt üt az óra. Ez egy 
régi divatú szekrényes óra volt, amely a falhoz 
volt támasztva és egészen a földig ért. Végre 
hallom, mint veri le valaki künn a havat a 
lábáról, megismertem édesapám lépését. Mire 
bejött a szobába a nyírfavesszővel, én mái-
éi tűntem. 

Kiment a konyhába és vad haraggal kér-
dezte, hol a fiu ? Nosza megindult a keresés, 
a szobában kikutatták a kuckókat, az ágyat; 
hallottam, hogy bementek az éléskamrába, 
onnan föl a padlásra; hallottam, hogy kiadták 
a parancsot, hogy keressenek az istállóban, a 
jászolban, a színben ; kutassák keresztül a 

széna- meg a szalmaboglyát és mihelyt meg-
találtak — nyomban cipeljenek édesapámhoz — 
hogy örökéletemben megemlegessem a mai 
szent napot. 

De mindannyian azzal jöt tek vissza, hogy 
sehol sem találnak. Most két bérest a szomszéd 
tanyára küldtek, hátha oda menekültem, de az 
édesanyám közbeszólt, hogy ha a szomszéd 
tanyára menekültem volna, akkor biztosan 
megfagytam útközben, mert a kabátocskám 
meg a kalapom a szobában maradt. Mennyi 
baj van ezekkel a gyerekekkel! 

A béresek elmentek, a ház csaknem üres 
lett és a sötét szobában az ablakok szürke 
négyszögleténél egyebet nem lehetett látni. É n 
az óra-szekrényben guggoltam és a szekrény 
repedésein kukucskáltam kifelé. Ide pedig 
úgy jutottam, hogy azon az ajtón, amelyiken 
az órát szokták fölhúzni, bebújtam az óra 
szekrényébe, úgy, hogy majdnem egyenesen 
állhattam benne. 

Micsoda szörnyű kínokat álltam én ki ebben 
a rejtek-helyemben! Hogy ennek nem jó vége 
lesz, azt előre láttam és hogy ennek az óráról-
órára növekedő izgatottságnak, óráról-órára 
veszélyesebb lesz a vége, azzal is tisztában 
voltam. Megátkoztam a varrókosarat, amely 
legelőször árult el, megátkoztam a feszületet 
— de arról megfeledkeztem, hçgy a magam 
könnyelműségét átkozzam meg. így multak az 
órák, én ott maradtam az álló koporsóban és 
már-már a fejem búbját verdeste az óra vas-
körtéje, de nem mertem megmoccanni, mert 
attól féltem, hogy akkor megáll az óra és a 
figyelem oda terelődik. Nagysokára megjöttek 
a szüleim, gyertyát gyújtottak és miattam el-
kezdtek egymással civakodni. 

„Én már nem tudom hol keressem" szólt az 
édesapám és kimerülten dőlt egy székre. 

„Istenem, ha eltévedt az erdőben és most 
már a hó alatt fekszik" ja jgatot t édesanyám 
és hangos sírásra fakadt. 

„Inkább hallgass kérlek, semhogy effélékkel 
keseríts" szólt szemrehányólag az édesapám. 

„Persze, nem szívesen hallod, pedig te ker-
getted el nyerseségeddel." 

„Ezzel a kis nyírfavesszővel még nem törtem 
volna össze a csontját", felelt az édesapám és 
úgy dobta le az asztalra, hogy csak úgy 
suhogott. 

„De ha most a kezem közé kaparintom azt 
a kölyköt, tudom istenem, hogy egy karóval 
hasítom szét a fejét." 

„Hát csak hasítsd, csak hasítsd — talán úgy 
sem fáj már neki", mondta az anyám s tovább 
sírt. „Bizonyosan azt hiszed, hogy arra valók 
a gyerekek, hogy kényed-kedved szerint töltsed 
ki rajtuk a haragod. Igaza van a jó Istennek, 
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ha ideje korán magához szólítja őket ! Szeretni 
kell a gyereket, ha azt akarjuk, hogy valami 
váljék belőle." 

Erre ő így válaszolt: „Ki mondja azt, hogy 
én nem szeretem a fiút ? Szívem mélyéből 
szeretem, ezt csak a jó Isten tudja! De ezt 
nem akarom neki megmondani, nem akarom, 
de nem is tudom. Azt az egyet tudom, ha 
büntetnem kell őt, az jobban fáj nekem, mint 
neki." 

„En mégegyszer keresésére indulok" mondta 
az édesanyám. 

„En se' akarok itt tétlenül vesztegelni" 
szól az apám. 

„De előbb egyél egy kis meleg levest, 
hiszen vacsora ideje van" mondta az anyám. 

„Nincs étvágyam ! Én nem tudom mitévő 
legyek", mondta az apám, az asztal mellett 
térdre borult és halkan imádkozni kezdett. 

Anyám a konyhába ment, hogy meleg 
ruhámat összeszedje, hátha félig fagyva hoznak 
haza. A szobában ismét csönd lett és én 
olyasfélét éreztem az óra-szekrényben, mintha 
a kín és szenvedés megrepesztené a szívemet. 
Egyszer csak hangos zokogásban tört ki édes-
apám. Karjára hanyatlott a feje és remegett 
az egész teste. 

Fölsikoltottam. Pár perc alatt kiszabadított 
édesapám a házikómból, odaborultam édes-
apám lábaihoz és görcsösen átkaroltam térdét. 

„Apám, édes apám!" Csak ennyit tudtam 
mondani. Lehajolt hozzám és keblére ölelt és 
könnyeitől nedves lett a hajam. 

E pillanatban ébredtem öntudatra. 
Beláttam, mily alávaló dolog, ezt az atyát 

bosszantani és megbántani. De^ ekkor értettem 
csak meg, hogy miért tettem. Édesatyám arcát 
akartam látni, hogy szeme közé nézhessek és 
hozzám intézett szavát hallhassam. Ha nem 
tud velem tréfálkozni, mint más apa a gyer-
mekével, mert a megélhetés gondjai bántják, 
legalább haragos szemébe akartam nézni, nyers 
hangját akartam hallani ; édes borzongás 
futotta ilyenkor át a testemet és oda vonzott 
hozzá. Az édesatya szeme, az édesatya szava 
volt ez ! 

E naptól fogva más fordulatot vett minden. 
Édesapám szeretettel csüngött rajtam, én meg 
bensőséggel ragaszkodtam hozzá és most már 
játszás közben, dologban és szórakozásban 
egyaránt sürün láthattam kedves arcát és 
hallhattam drága szavát, anélkül, hogy csak 
egyszer is pajkosságommal kellett volna mindezt 
kierőszakolnom. 

Irta : Iioseyyer Péter. 
(Budapest.) Ford. : Körösi Henrik. 
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I R O D A L 011. 
Állami népoktatás címen dr. Neményi Imre 

15 oldalra terjedő füzetet írt, amelyben az 
exkluzív államosítás mellett érvel. Neményi 
cikke eredetileg a Magyar Közélet című folyó-
iratban jelent meg, ez a füzet tehát külön-
lenyomat az említett folyóiratból. A községi 
nyomdában jelent meg; az árát nem tudjuk. 

A Franklin-Társulat gyönyörű kiadású Ma-
gyar Remekírók vállalatából öt új kötet jelent 
meg. A 7. számú kötetet Kazinczy Ferencz 
müveiből Váczy János látta el bevezetéssel; 
a 14. kötet Kölcsey Ferenc munkáit tartal-
mazza, a 21. kötet Czuczor Gergely költői 
munkáit, ez utóbbit Zoltvány I. látta el be-
vezetéssel ; a 24. sz. kötet Vörösmarty Mihály 
munkáinak III. kötete s a költő drámai költe-
ményeit foglalja magában, míg az 50. kötet 
Vajda János kisebb költeményeit, Endrődi 
Sándor érdekes bevezetésével. A Franklin-féle 
Magyar Remekírók vállalata nem szorul dicsé-
retre s azért csak azt kivánjuk hangsúlyozni, 
hogy iskolák is, magánosok is, amelyek és 
akik tehetik, okvetlenül szerezzék meg. 

A XX. század igazi népnevelői. (A magyar 
tanítóság, papság és jegyzőség gazdasági, 
társadalmi, erkölcsi, hazafias és népnevelői 
újabb nemzetmentő teendői s jogos követelései. 
Irta Sassi Nagy Lajos. Szeged, 1903. 205 lap. 
Ára 1 korona 50 fillér. Megrendelhető a szer-
zőnél Szegeden.) Sassi Nagy Lajos szegedi 
tanár ily című munkája második kiadásban 
jelent meg. E közérdekű munkát, amelynek 
első kiadását az egész magyar sajtó szokatlan 
egyértelmű elismerésben részesítette, a szerző 
első sorban a papok, tanítók és jegyzők szá-
mára írta ugyan, de épp oly haszonnal és 
élvezettel olvashatja a gazda, a kereskedő, az 
iparos, a tisztviselő is, egyszóval mindenki, 
akit a saját és az ország boldogsága és boldo-
gulása komolyan érdekel. A „segíts magadon, 
az Isten is megsegít1' elve tanulható meg e 
könyvből ; ez elv megvalósítása és annak módja 
lebegett szerzőnk lelki szemei előtt s azért 
szánta munkáját első sorban a népvezéreknek 
(papok-, tanítóknak, jegyzők-, gazdatiszteknek). 
Magyarországot ma az általános elszegényedés 
veszedelme fenyegeti. Hanyatlás, pangás, közöny 
uralkodik mindenhol. A kivándorlás évenként 
200.000 emberrel fogyasztja amúgy is kevés 
népünket ; az elégületlenség általános és napról-
napra nő s mindezek tetejébe társadalmunk 
széttagolt, tehetetlen és beteg. Addig, míg 
beteg és alvó társadalmunkat talpra nem állít-
juk, föl nem ébresztjük; amíg a népvezéreket: 
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a papokat, tanítókat, jegyzőket a népmentés 
magasztos munkájára elő nem készítjük, meg 
nem tanítjuk, hiábavaló minden igyekezet. A mi 
társadálmunk és népvezéreink a legjobb aka-
rattal is nagyon keveset tehetnek, mert közgaz-
dasági ismereteik vagy egyáltalában nincsenek 
vagy nagyon hiányosak. Ha tehát a magyar 
nemzetet meg akarjuk menteni a pusztulástól, 
mindent el kell követnünk, még pedig mind-
nyájunknak, a népmentés terén. Meg kell 
törnünk rettentő gyilkos közönyünket, hogy 
megteremthessük a tettre kész, erős, egységes 
magyar társadahnat. Meg kell nyernünk a nép-
boldogító eszméknek a papokat, tanítókat, 
jegyzőket s általában a községek műveltebb 
elemeit, hogy általuk áldásos változás, köz-
gazdasági közvélemény s ezek nyomában jólét 
keletkezzék. Be ehhez első lépés az, hogy a 
nép hivatott vezéreit kioktassuk a népboldogítás, 
a: országmentés hazafias teendőire. S ez a 
második bökkenő, mert fölmerül a kérdés : 
hogyan, mimódon tegyük ezt ? Mind e nagy, 
nehéz és életbevágó kérdésekre, rendre és szépen 
megfelel a nevezett munka, mely e tekintetben 
nemcsák egyedülálló, hanem olyan valóságos 
•ismerettár, amely a teend ik sokféle dolgában 
biztos tájékoztatást nyújt. Nemcsak a bajok 
áradatára talál orvosszereket, de a jövő nagy 
Magyarország alapjait is kijelöli s jeleseink 
nyomán fölépíti. S mindehhez nem kell egyéb, 
csak erős akarat, férfias, kitartó elhatározás, 
az állam, társadalom és népvezérek közös nép-
boldogító munkája. A föld, a vagyon, a pénz, 
a természeti kincsek, az emberi erő, mint 
eszközök, készen állanak. Ezen eszmék magvai 
vannak elhintve a „XX. század igazi nép-
nevelői "-ben, ezért tartom ..én e munkát értékes-
nek s ezért üdvözlöm a második kiadást, mely 
világos logikával, közvetlen hangon s oly haza-
fias lelkesedéssel és melegséggel foglalkozik e 
közérdekű üggyel, ami ritkaság. A munkát 
egyébiránt legjobban dicséri az a nálunk — 
sajnos — szokatlan jelenség, hogy az első 
kiadás példányait rövid egy pár hó alatt el-
kapkodták. Főurak, főpapok, országos egye-
sületek, a kormány igyekeztek az érdekeltek 
között elterjeszteni. Reméljük, hogy a második 
kiadásnak még nagyobb sikere lesz ! 

Illy József. 

Megjelentek : Óvónők Kalauza. írta Peres 
Sándor; kiadta a Kisdednevelők - Országos 
Egyesülete. Minden óvónőnek nélkülözhetetlen 
útmutató kön- ára 1 K. Melegen ajánljuk 
megszerzésre .isa Kálmán és neje könyv-
nyomdája.) A magyar kath. iskolák ellátása. 
Irta Bertalan Yince; ára 1 K. (Esztergom, 
Laiszky János könyvnyomdája.) 

1 5 . SZÁM. 

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

Köszönetét nyilvánította: Újpest község 
képviselő testületének, amely az ottani áll. el. 
és polgári iskolák szegény tanulóinak 720 K 
18 f értékű tankönyvet, író- és rajzeszközt 
adományozott. 

Kinevezte: Erődi János brassóvármegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fizetési 
osztály harmadik fokozatába Krassó-Szörény 
vármegye kir. segédtanfelügyelőjévé ; Kenessey 
Irén oki. tanítónőt a sztrajnyáni áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Benedek Jolán oki. 
kisdedóvónőt a liptó-szentmiklósi áll. kisdedóvó-
dához kisdedóvónővé ; Sárkány Boriska oki. 
óvónőt a munkácsi állami óvodához óvónővé. 

Áthelyezte : Korsos Irma pancsovai állami 
óvónőt a hosszúaszói áll. óvóhoz ; özv. Brünner 
Dánielné szül. Molnár Zsófia hosszúaszói áll. 
óvónőt a pancsovai áll. óvóhoz ; Haller István 
nagy falui és Bezenhofer Mihály zalalövői áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Vincze Iza 
felsővisói áll. óvónőt a hatvani áll. óvóhoz. 

Jóváhagyta: a „Csanádmegyei Tanító-
egyesület" alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Buzsicska Béláné 
Szőke Karolina munkaképtelen áll. óvónő ré-
szére évi 360 koronát; Mészáros János büd-

. szentmihályi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 580 koronát ; Kovács Pál miszlai 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 
1000 koronát. 

Uyáin-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néhai Lenkey Pál szilicei ev. ref. elemi iskolai 
volt tanító özvegye, szül Zajdó Erzsébet és 
Irma nevű kiskorú árvája részére együtt 427 
koronát; néhai Kandier Károly temeshideg-
kúti r. kath. el. isk. volt tanító László nevű 
kiskorú árvája részére 127 koronát; néhai 
Bornemissza Benő kiskunhalasi közs. tanító 
özv., szül. Kármán Irma részére 620 koronát; 
néhai Barankovics István tiszapolgári r. k. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Komáromy Emília 
részére 370 korona 50 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. J. Baja. Azért a fölhatalmazásért a 

közoktatásügyi miniszterhez kell fordulni a 
kir. tanf. útján. A földmívelési minisztérium-
mal nem állván hivatalos összeköttetésben, 
kérvénye sorsa felől nem tudunk fölvilágosítást 
adni. — H. János lelkész. Sajnáljuk, hogy 
kívánságát nem teljesíthetjük; közoktatásügyi 
miniszteri rendeletek lemásolására nem vállal-
kozhatunk. — Herczka Henrik. Semmiesetre 
sem számíthat 7« év egész esztendőnek, még 
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ha korpótlék alapjáról van is szó. — Sch. I. 
Okvetlenül intézkedni fogunk a kérdéses ügy-
ben. — Oly szolgálatot tett évtizedekre terjedő 
pályafutása alatt az 1868-ki törvényben kifej-
tett községi iskolai ügy intézménye és álta-
lában a tanítók sok nemes törekvései érde-
kében, hogy méltán megérdemli minden tanító 
és tanügybarát érdeklődését, támogatását. Akik 
már a 70-es években ismerték ennek a 
lapnak óriási harcát, elszánt küzdelmét az akkori 
rendezetlen állapotok között, az iskolaélet terén 
fölburjánzó kinövések, visszaélések ellen, mind-
azok tanúi annak az ügyszeretettől vezetett 
munkásságnak, melyet Schneider István ki-
fejtett. Vezető férfid volt ő 30 év óta és az 
utóbbi évek hosszú során, mint a tanítók 
országos bizottságának elnöke is szerepel. 
Lapja Pécsett jelenik meg, forduljanak oda 
megrendeléseikkel. — Paulusz. Azt mondja 
On, hogy többször írt a miniszternek, herceg-
prímásnak és másfelé is segélyért s még 
válaszra sem érdemesítették s hogy telefonon 
küldik a segélyt a másvilágra. Levele szerint 
legjobb volna a sok koldúst, vakot, sántát és 
más nyomorékot a másvilágra küldeni, mert 
úgyis nehéz közülük kiböngészni, melyik az 
érdemes. Levelének hangja egészen szokatlan 
előttünk, mindamellett, ha csakugyan rászorult 
ön a segélyre és azt okiratokkal képes igazolni, 
terjessze be kérvényét a minisztériumhoz és 
értesítsen felőle akkor bennünket. Azt sem 
tudjuk, van-e nyugdíja vagy nincsen ; ha nyug-
díjból kiszorult tanító volna, akkor remélheti, 
hogy bele fog kerülni azok sorába — ha 
egyébként érdemes rá — akik részére 200 — 
200-koronás segélyt szoktak adni. Wlassics 
miniszter jó szíve már évek óta fordul ily 
tényekkel a tanítók felé. — Mindazoknak, kik 
a húsvéti ünnepek alkalmával szerkesztőségünket 
jó kivánataikkal fölkeresni szívesek voltak, köszö 
netünket és viszont üdvözletünket küldjük. — 
Szabó Béla. Van rendelet, melyre a tanítók lapjá-
ban hivatkoztunk, hogy a miniszter úr a nyug-
díjé a való utólagos beszámítást határidőhöz kö-
tötte s ez az idő már elmúlt. Akkor kellett 
volna intézkednie. Pedig mi a tanítók lapjában 
közzétettük, ha olvasta volna, most nem lenne 
ily bajban, hogy annyi esztendőt elveszített. 
Sajnáljuk az esetet, de nem vagyunk az okai, 
akik írtunk róla, hanem, akik nem olvasták el, 
bár érdekelt felek voltak. — Gr. Géza. 
Olvassa el figyelmesen, a kérdés helyes meg-
ítélésére Göőz József dr. vezérkönyvét s ha 
akkor is megmarad azon munkát elítélő véle-
ménye mellett — mint tanítóképző-intézeti 
tanár — legyen szíves ezt nekünk megírni, 
akkor majd tüzetesen válaszolunk. — R. J. 
Utána nézünk a dolognak; nincsen levél. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Köszönet. Mindazoknak, akik nevem 

napja alkalmából jó kivánataikkal szívesek 
voltak fölkeresni, ez úton mondok hálás köszö-
netet. Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja felelős 
szerkesztője. 

— Lapunk mai számából tárgyhalmaz 
miatt ismét több közleményt kellett jövő szá-
munkra halasztanunk, köztük Tanítók Tanács-
adója c. rovatunk nagy részét is ; azokat, akik 
választ várnak, szíves türelemre kérjük. A 
válaszok ki vannak szedve, de kiszorulnak a 
lapból, amiből látható, hogy legcélszerűbb 
címzett levelező lapot mellékelni. 

— Az Eötvös-alap tagjai egyre örvende-
tesen szaporodnak. F. év elsejétől április hó 
25-ig összesen 1322 új tag lépett be orsz. 
segélyegyesületünk kötelékébe, akik 5780 koronát 
fizettek be az alap pénztárába. Ezek a számok 
ékesen beszélnek és azt hirdetik, hogy az 
Eötvös-alap iránt fönnállása óta soha sem volt 
az érdeklődés oly általános, mint ez idő szerint. 
Szükséges azonban, hogy ez az érdeklődés 
állandóan egyenletes maradjon, ami kétség-
kívül meg is lesz, ha a kir. tanfelügyelő urak 
továbbra is támogatják az alap vezetőségét 
abbeli törekvésében, hogy az Eötvös-alapot a 
szó valódi értelmében országos segélyegyesületté 
tegye s így mennél több tanító-családnak 
lehessen segítségére. Az Eötvös-alap fölvirág-
zásának a kulcsa a kir. tanfelügyelő urak 
kezében van. 

— A Budapesti (budai) tanítóegyesület-
ben f. hó 23-án Göőz József dr. nagyérdekű 
előadást tartott elemi iskolai tanításunk 
reformjáról ; a fölolvasást, jóllehet közel két 
óráig tartott, a fővárosi pedagógusok nagy 
figyelemmel és lankadatlan érdeklődéssel hall-
gatták. Ezt az érdekes előadást lapunk utóbbi 
és mai számából azok is élvezhetik, akik dr. 
Göőz előadásán nem lehettek jelen. 

— Magyar katholikus tanítók kedvez-
ménye a „Herkules-fiirdöben". A magyar 
katholikus tanítók országos segélyalapjának 
nagyérdemű elnöke dr. Walter Gyula pápai 
prelátus, esztergomi kanonok azon kéréssel 
fordult a „Herkules-fürdő" igazgatóságához, 
hogy 50%-os fürdőkedvezményeiben a segély-
alap tagjait is részesíteni szíveskedjék. Az 
igazgatóság legnagyobb előzékenységgel telje-
sítette a kérelmező elnök óhaját és a kedvez-
ményt kiterjesztette a segélyalap összes tagjaira. 
A kedvezmény július 1-étől augusztus 26-áig 
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tar tó főidény kivételével az egész évre szól: 
április hó 15-étől október 15-éig. Igazolványul 
elegendő a segélyalap által kiadott tagsági-jegy 
avagy annak hiányában az elnökség által adott 
levél. Hálás elismeréssel adózik a tanítóság a 
nevezett fürdő igazgatóságának és a segélyalap 
elnökének, hogy a segély javadalmazással bíró 
tanítóknak megkönnyítette a világszerte ismert 
páratlanul dús kén és konyhasó tartalmú, por-
mentes, enyhe éghajlatú fürdő gyógyélvezetét. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
budapesti áll. polg. isk. tanítóképző-intézetben 
az 1903/904. iskolai évben a következő állami 
kedvezményes helyek lesznek betöltendők : 
a j a nyelv- és történettudományi szakcsoport 
első évfolyamán két egész-, három félköztar-
tásos hely és hét, ebédből álló élelmezés ; 
b) a mennyiség- és természettudományi szak-
csoport első évfolyamán két egész-, három fél-
köztartásos hely és hét, ebédből álló élelmezés. 
(Egész köztartás alatt az internátusban való 
teljesen ingyenes ellátás értendő; a félköztartást 
élvezők havi 15 koronát fizetnek a köztartás 
költségeire.) A két szakcsoport bármelyikének 
első évfolyamára való fölvételért folyamodhat-
nak azok, kiknek elemi iskolai tanítói oklevelük, 
vagy érettségi (gimnáziumi vagy reáliskolai) 
bizonyítványuk van. A fölvételért benyújtott s 
1-koronás bélyeggel ellátott folyamodványok 
az intézet igazgatóságánál (Budapest, I. ker., 
Győri-út 13.) legkésőbb folyó évi május hó 
31-ig adandók be, világos kijelentésével annak, 
hogy az illetők a fönti szakcsoportok közül 
melyikre óhajtják magukat fölvétetni. — A 
bajai m. kir. állami tanítóképző-intézetbe az 
1903/904. iskolai évre az I. osztályba fölvehető 
30 bennlakó és 5 bejáró, összesen 35 növendék. 
Az államköltséges és kedvezményes helyek az 
I. osztályban a következők: 1. 10 teljesen díj-
mentes hely az internátusban (lakás, élelmezés, 
fűtés, világítás, mosás, gyógykezelés). 2. 10 fize-
téses hely az internátusban, havonként 10 K 
befizetéssel. 3. 5 fizetéses hely az internátus-
ban, havonként 20 K befizetéssel. 4. 3 ingyenes 
hely a köztartásnál (étkezésnél), künnlakók szá-
mára. 5. 2 fizetéses hely a köztartásnál (étke-
zésnél), havi 10 K befizetéssel. 6. 3 ösztöndíjas 
hely, havi 10 K ösztöndíjjal, helybeliek szá-
mára. A kérvények az intézeti igazg.-tanácsra 
címzendők s f. évi május 31-ig adandók be. — 
A szabadkai állami tanítónőképző-intézet I. osz-
tályába az 1903/904. tanévre fölvétetik: ingye-
nes bennlakó növendék 2 ; 100 K fizető benn-
lakó növendék 3 ; 210 K fizető bennlakó nö-
vendék 2 ; 310 K fizető bennlakó növendék 4 ; 
420 K fizető bennlakó növendék 9 ; bejáró, 
kedvezmény nélkül 10. Folyamodni május 31-ig 
lehet. 

— Gyűlések, A pápai espereskerületi r. kath. 
tanítóegyesület tavaszi közgyűlését május 28-án 
Nagy-Gyimóthon tartja meg. Az érsekujvár-
vidéki róm. kath. népnevelők egyesületének 
vágsellyei köre május 6-án Vágsellyén a róm. 
kath. népkör helyiségében tart ja évi közgyű-
lését. A szabolcsmegyei tanítóegyesület nyíregy-
házai járásköre május 6-án Nagy-Kállóban az 
ev. ref. elemi iskola egyik tantermében tartja 
gyűlését. Az udvarhelyvármegyei tanítóegyesület 
május hó 7.-én d. e. 9 órakor Székelykereszturon, 
az állami tanítóképző tornatermében tartja meg 
XXVIII-ik rendes közgyűlését. A szombathelyi 
egyházmegye jánosházai köre tavaszi ülését 
május 14-én Miskén tartja. A torda-aranyos-
vármegyei általános tanítótestület toroekói köre 
évi rendes közgyűlését május hó 6-án tartja 
meg Offenbányán az állami iskolában. A nagy-
küküllővármegvei ált. tanítóegyesület biírkösi 
fiókköre május 6.-án délelőtt 10 órakor Kis-
kapuson az áll. isk. helyiségében gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Berger Ferenc gy őr-sövényházai kántor-
tanító gyűjtése (a „győrvidéki tanítóegyesület" 
tóközi körének Enesén tartott körülése alkal-
mával) 4 K 40 f ; K. óvónő 1 K. Átutaltuk 
az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozások. Pöltz Pál keszthelyi közs. 
tanító ápril 18.-án meghalt. A megboldogult 
57 évet élt. Keszthelyen 1870. évtől kezdve 
szolgálta az elemi oktatás ügyét odaadó buz-
galommal. — György Alajos zentai közs. tanító 
ápril 16.-án életének 65-ik és buzgó tanítói 
működésének 41-ik évében elhunyt. — Elek 
Gyuláné, szül. Márzáry Marika, Elek Gyula 
kolozsvári ig.-tanító neje, életének 35-ik évé-
ben ápril 16.-án meghalt. — Szánthó Gyula 
tótpelsőci áll. el. tanító meghalt. — Haydn 
Lajos, ugodi k.-tanító műegyetemi hallgató fia : 
Lajos 20-éves korában meghalt. Áldás emlé-
kökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímén küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Tanfelügyelők és tanítók fizetésrende-
zése. — Elemi iskolai tanításmódunk reformja, fíööz 
József dr. — Alkoholizmus és az iskola. TJjlaki Géza. — 
Az Eötvös-alap érdekében. — Szünóra : Apai szó. 
Körösi Henrik. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a cl xt ills v i s s z a . 

Res Uungarica. 
Mindaddig, míg ágyú- és fegyver-

gyárak prosperálnak, komolyan nem 
hihetünk a világbékében; mindaddig, 
míg idegen ajkú növendékek megmagya-
rosítására vezérkönyvet írnak és ily 
módon akarnak boldogulni — a magyaro-
sodás intenzív voltát nem hihetem; s  
annak, aki e célra vezérkönyvet ír és 
ajánl, e téren kifejtett eredményes 
működésében legkevésbé hiszek. Három 
évtized tapasztalata megedzette bennem 
e meggyőződést. Szükséges és hasznos, 
hogy a fiatal tanító, a didaktika számot-
tevő titkait jelesebb pedagógusok vezér-
könyveiből igyekezzék ellesni; ezeknek 
tanulmányozásával magának didaktikai 
rendszert építeni; de hazafiságot, nem-
zeti érzületet, lelkes faj szeretetet, nem-
zeti büszkeséget vezérkönyv nyomán 
tanítani nem lehet; épp úgy nem lehet 
ily módon az idegen ajkú nemzedéket 
(nemzetiségeket !) egységes magyar nem-
zetté nevelni, mert ez így sehol e világon 
sem sikerült. 

E nemzetet nyelvileg is egységessé 
formálni, évszázados mulasztásokat 
helyrepótolni csak egy metódus szerint 
lehet: természetes eljárással. Tessék meg-
figyelni, mikép tanítja a dajka a kis-
dedet beszédre — vezérkönyv nélkül 
a legintenzívebb szemléltető oktatással; 
pedig a szemléltető oktatás módszeréről 

sohasem hallott, de meg van a vele-
született természetes érzéke! 

Ahelyett, hogy ezt a természetes eljá-
rást utánoznók — nagyrészben szurro-
gátummal élünk. Ez az oka. hogy sok 
helyütt a magyarosodás munkája még 
mindig kétes értékű s az ország óriási 
anyagi áldozataival szemben nincs össz-
hangzásban. 

A tanító lelkes magyarsága, egységes 
•magyar államiságunk iránti erős érzülete, 
büszke fajszeretete, tudása, lankadatlan buzgó-
sága: a legkitűnőbb vezérkönyv, mely 
nélkül e téren gyakorlati és mélyreható 
eredmény nem képzelhető. 

Tizenhat éven át voltam az ország 
egyik legexponáltabb intézetének igaz-
gatója, hol az intézet küszöbe egyúttal 
magyar nyelvhatár volt, de az intézet 
maga magyar oázist képezett. Az intézet-
ben csakis magyarul volt szabad be.- zélni. 
Az I. osztály tanítója úgy kezdte meg 
a tanítást, mintha kizárólag magyar ajkú 
növendékei volnának ; míg a IV. osztályt 
elvégezték, teljesen megmagyarosodtak : 
magyarul gondolkodtak, csak magyarul 
beszéltek s a magyarság büszke önér-
zete hatotta át lelküket. 

A tornárá és játékra kiváló gondot 
fordítottam; a tavaszi és nyári hóna-
pokban naponta fölváltva torna és 
játék élénkítette a tornateret. 

Hazafias örömmel szemléltem fiuk és 
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leányok testi fejlődését egyaránt, büszke-
séggel telt el keblem, hogy e társas 
működésben mint fejlődik társalgó képes-
ségük s napról-napra mennyire bővül 
nyelvgazdagságuk. Egy ily alkalommal 
megtisztelt Pozsony vármegye akkori 
főispánja : Szalavszky Gyula v. b. t. 
tanácsos, aki hihetetlennek tartotta, 
hogy ez a gyermeksereg idegen ajkú 
szülők sarja. 

A tavaszi és nyári hónapokban heten-
ként egyszer kirándultunk és Isten 
szabad ege alatt folytattuk a nemzeti, 
nevelő munkát és fölhasználtuk e célra 
a természet gazdag virányait. A nemzeti 
ünnepségeket úgy tartottuk meg, hogy 
a főszerep a növendékeknek jutott és 
ezzel állandó nemzeti hatást gyako-
roltunk, A tanévet dísztornászattal fejeztük 
be, mely nemcsak a városka, hanem az 
egész járás értelmiségének találkozója 
volt és e vizsgálat valóságos nemzeti 
ünnepség számba ment. 

S amilyen folyékonyan és helyesen 
beszélték növendékeink drága nemzeti 
nyelvünket, épp oly helyesen fejezték 
ki gondolatukat írásban. Olyan IV. osz-
tályt végzett tanuló alig volt, aki dol-
gozatában számottevő nyelvtani hibát 
követett volna el, mert nyelvérzékük 
annyira fejlődött, a nyelvtani distingvá-
lásban oly biztosak voltak, hogy öntu-
datos hiba ki volt zárva. Hisz egy-egy 
osztály hetenkint legalább is tíz külön-
féle írásbeli dolgozatot készített, a 
kijavítás pedig azonnal tárgyalás alap-
jául szolgált. A tanítók büszkék voltak 
növendékeikre, ezek meg büszkék az 
intézetre és magyarságukra. 

íme, ilyen volt az én vezérkönyvem 
s mindazokéi, akik igazi magyar munkát 
végeznek. De azok, akik ma, midőn 
csak egy magyar állampolgárság van és 
csak magyar nemzet él e vérrel áz-
tatott drága földön, még mindig nemze-
tiségeket hangoztatnak, amit nem 
magyar ajkú hazafias polgárságunk túl-
nyomó része maga perhorreszkál — 

azok, szerintem, igazi eredményes munkát 
nem végezhetnek. 

Olvassák el és tanulmányozzák Halász 
Ferenc Állami népoktatás című művét 
s vonják le ebből a konzekvenciát. 
Hasonló munka hivatalos oldalról, 
melyben a magyar ideál annyira kidombo-
rodnék és annyira támaszul szolgálna a 
magyar tanférfiu kultúrpolitikai működé-
sének, alkotmányunk helyreállítása óta 
nem hagyta el a sajtót. Ez ám az igazi 
vezérkönyv ! 

Ideje lesz ezt az ügyet már valahára 
radikális kúrának alávetni. Magyar-
ország a magyaroké! 

(Miskolc.) Hetényi Bödoy. 

A nemzeti ünnepélyekről. 
Az iskola föladata, hogy már a zsenge korú 

ifjúság lelkében szunnyadó nemes érzelmeket 
fölkeltse, ápolja és fejlessze. A tanító, ki a 
tanítás nevelészeti célját nem téveszti szem 
elől, elég alkalmat talál arra, hogy az iskola 
ezen feladatának a tanítás keretén belül eleget 
tegyen. Vannak oly érzelmek, amelyeknek 
ápolása külsőségekben nyilvánul. Az isten-
félelem, a valláshoz és annak tanaihoz való 
ragaszkodás nyilvános isteni tisztelet látoga-
tása, az ájtatosságok gyakorlása által történik, 
így a hazaszeretet erényének alapját a törté-
nelem nevezetes mozzanatainak időről-időre 
való fölelevenítése, a történelem kiváló alakjai-
nak nyilvános ünneplése, szóval hazafias ünne-
pélyek rendezése által vetjük meg az ifjúság 
szívében, lelkében. Amit gyermekkorankban 
láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, azt saját 
tapasztalatunkból tudhatjuk, kitörülhetetlen 
nyomokat hagy lelkünkben. A tanító peda-
gógiai ügyességétől és tapintatától függ, hogy 
ezen ifjúkori benyomások olyanok legyenek, 
hogy csakugyan maradandó nyomokat hagyja-
nak az ifjúságban. A hazafias, kegyeletes ünne-
pélyek fontosságát hazafias, jobb érzelmű em-
ber kétségbe nem vonhatja. Ha az iskolai 
ünnepélyek iránt itt-ott ellenszenv mutatkoz-
nék mégis, annak okát különösen abban talá-
lom, hogy az ily ünnepélyt rendezők nem 
járnak el mindenütt kellő körültekintéssel, 
hiányzik a programm összeállításában a peda-
gógiai érzék. Es valóban magam is azon nézet-
ben vagyok, hogy a kellően elő nem készített 
ünnepélynek nemcsak maradandó hatása nincsen, 
hanem sok helyütt az ünnepélyek hasznosságá-
ban és célszerűségében való hitet is megingatja. 
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Az állami és községi elemi iskolák számára 
kiadott utasítások az iskolák által rendezendő 
hazafias ünnepélyeket kötelezővé teszik. Min-
den egyes ünnepély rendezése egy-egy rei ' 
des tanítási nap rovására történik, joggal 
megkívánhatja tehát közoktatásügyünk vezére, 
hogy az ünnepélyek az ő nemes intencióinak 
megfelelően rendeztessenek. 

Azt hiszem, hogy nem végzek fölösleges 
munkát, amidőn e kérdéssel behatóbban foglal-
kozom. Az ünnepélyek rendezésének célját 
már röviden érintettem, azt hazafiasan érző 
és gondolkodó kartársaim előtt bővebben 
fejtegetni fölöslegesnek tartom. Csak a miként-
ről óhajtanék egyet-mást elmondani. 

Azt hiszem, hogy a legtöbb iskolában meg-
honosított szokást szentesítem csak azzal, ha 
l . az ünnepély első és főkellékének a „Hymnus" 
és „Szózat" éneklését tartom. Az egyik volna 
a kezdő, a másik a befejező ének. 2. Az 
ünnepélyben annyi gyermek és annyi osztály 
vegyen részt, amennyit az iskola legnagyobb 
terme befogadni képes, a felsőbb, értem IV., 
V. és YI. osztályok azonban okvetlenül részt 
vegyenek. 3. A résztvevő osztályok mind-
egyikéből legalább 2 gyermek az ünnepély 
természetének megfelelő hazafias tartalmú ver-
set szavaljon. A versek kiválogatásánál cél-
szerűnek tartom, ha lehetőleg az olvasókönyv-
ben foglalt oly versek mellett maradnak, me eket 
az osztály minden növendéke jiegtanult. 
Amennyiben azonban az olvasókönyv a szük-
séges alkalmi verset nem tartalmazná, akkor 
a tanító a megtanulandó verset helyesírási 
gyakorlatul diktálja le az egész osztálynak, 
magyarázza meg a költeményt és adja ki 
magtanulásra valamennyi tanulónak, a legjobb 
szavalókat jelölje ki ünnepi előadókul. 4. Az 
ünnepély leglényegesebb pontja az ünnepi 
beszéd, azt egyik osztálytanító tartja, kit a 
tantestületi értekezlet azzal megbíz. Az ünnepi 
beszédek tartása körül lehet a legtöbb hibát 
és fonákságot észlelni. Ünnepi beszédnek az 
olvasása egyáltalában meg nem engedhető. A 
tanító, ki egész éven át iskolájában szabadon 
előad, ki mindig tanítványainak szeme közé 
néz tanítása közben és így szemtől szembe 
állandóan vizsgálja az ő lelküket, egy 30 per-
cig vagy tán még rövidebb ideig tartó beszé-
det minden nagyobb megerőltetés nélkül el-
mondhat bármily nagyszámú közönség jelen-
létében is. A tanítótól joggal el lehet várni, 
hogy gondolatait szabadon előadni képes le-
gyen és, hogy mint a mindennapi tanításra, 
úgy ezen ünnepi tanításra is kellően előkészül-
jön. Legyen az a beszéd egyszerű, világos, 
könnyen áttekinthető, a gyermek fölfogásához 
és szellemi színvonalához mért, nem fog annak 

összeállítása és elmondása senkinek sem valami 
nagy gondjába és megerőltetésébe kerülni. Az 
ünnepélyen jelenlevő laukus k zönség is szíve-
sebben fogja hallgatni a-.' egv: erű gyermekies 
nyelven tartott tamtáss'zerű b szédet, mint a 
gyermek szívébe nem fé TŐ TR« zisokat. A gyer-
mek fölfogásához mért beszéden még a távol-
levők is okulnak. Ha a gye.rmek március 15-én 
vagy április 11-én haza meg"/ és elmondja az 
öregeknek, hogy a tanító úr ma azt beszélte; 
hogy épp úgy mint a kis madár, jobban 
szereti a szabadságot, mint az ai-aiíJA^- kalit-
ka >ai» való rabságot. Azt is mondta a tanító 
úr, hogy van valami, ami többet ér, mint 
arany, ezüst és gyémánt, ez; a valami : a szabad-
ság, szóval, ha a tanító beszédéből a főbb 
eszméket tovább is tudja adni, akkor aztán 
joggal elmondhatjuk, hogy helyesen beszéltünk. 
Hogy a tanító szavai ne legyenek pusztában 
elhangzó szók, az ünnepélyt követő napon, a 
beszéd tartalmának kivonatát alkalmas kérdé-
sek által a gyermekekből kihozom. Ezen el 
járás által a gyermekek megtudják, hogy ők 
a nyilvános ünnepélyek alkalmával nem statisz-
ták, hogy ők, habár az előadásban a tanító a 
közlő módszert követi, a beszéd közben mégsem 
lehetnek passzívok, mert a számonkérés ideje is 
bekövetkezik. A gyermek fölfogásának meg-
felelő beszéd az ünnepi hangulatot is bizto-
sítja. A gyermek csak azt hallgatja meg, amit 
megért, mihelyt a szónok nem az ő szája íze 
szerint beszél, nyugtalankodik, fészkelődik. 
Nem egy ügyetlen beszéd volt már az ünne-
pély alkalmával szükséges csendnek és rend-
nek a megrontója. Legyünk a gyermekek közt 
ünnepély alkalmával is ugyanazok, amik egész 
éven át különben vagyunk és a szükséges 
fegyelem is minden szigor és esetleges fenye-
getés alkalmazása nélkül biztosítva van. 

Ezeket tartottam szükségesnek az iskolai 
ünnepélyekre vonatkozólag általánosságban el-
mondani. 

(Nagy-Becskerék.) Bányai Jakab. 

Hogyan támogassa a család az 
iskolát ? 

Azt szeretném, ha a szülők olvashatnák e 
soraimat, nem a tanítók. De mert bízom 
abban, hogy ha tanítók olvassák is csupán, ők 
majd alkalomadtán akár az évi „értesítő"-ben, 
akár beszélgetéseik, érintkezéseik alkalmával 
majd csak becsempészik az itt mondottakat a 
szülők tudatába és a köztudatba. 

Elismert igazság most már, hogy a szülők 
közreműködése nélkül föladatát az iskola 
teljesen meg nem oldhatja sem a nevelés, sem 
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a tanultatás tekintetében^ Úgyszólván tehetetlen 
a tanító, ha a szülők xs vele nem éreznek és 
cselekesznek. Az iskola/függetlenítésére törekvők 
is meghajolnak ez igazság előtt. Hiszen 
tulajdonképpen a dolôg úgy áll, hogy a nevelés 
és tánítá? a szülők dolga. Csak a kényelem, 
aztán a szülők elfoglaltsága, a hozzánemértés 
stb. voltak az okok, amik az iskolát meg-

y teremtették. I^y az iskola vette le a nevelés 
é? tanítás terhét a szülök vállairól. De egészen 
neűi vette le . Aminthogy nem is veheti le. 
Csak nagy részét. , 

Hogyan támogassa tehát a család az iskolát ? 
Például: erkölcsi tekintetben milyen gyerme-
keket adjon a család az iskolának, hogy ez 
kitűzött célja felé könnyebben haladhasson ? 

En, mint tanító, teljesen megelégszem a 
családi neveléssel, ha a gyermek engedelmes, 
szemérmes, alázatos és tisztaságszerető. (A 
szemérmesség az erények legbiztosabb őre, az 
alázatosság pedig az istenfélelemnek, vallásos-
ságnak gyöngye.) 

No, még kevesebbel is megelégszem. De 
ebből már engedni nem lehet. Ha a gyermek 
föltétlenül engedelmes, szófogadó mindjárt az 
— első szóra ! Ha ilyen, akkor az iskola bizto-
síthat minden szülőt, hogy a többi erényeket, 
erkölcsi virágokat bele fogja és bele is tudja 
plántálni a gyermek lelkébe, igazabban : a 
benntermett erőket és erénybimbócskákat ki 
fogja fejleszteni. 

Mert: amely gyermek engedelmes, az hajt 
a szóra. S mivel ilyen : nagyon könnyen nevel-
hető is, tanítható is. Hiszen amit a tanító 
mond, azt elfogadja, az a lélekben meg is 
gyökerezik. Az iskolának aztán kell idejének 
lenni az erényvirágok begyökereztetésére, bim-
bóinak fejlesztgetésére. Mert gyönyörű tere 
van erre, még a szülőknek sincs talán ilyen. 

Tehát — föltétlen engedelmesség ! Mindjárt 
az első szóra! A családi nevelésnek ez legyen 
a vezérlő csillaga! Kifejlődik ez a gyermekben, 
ha a szülők a gyermekhez intézett szó- és 
parancshoz, a kiadott tilalomhoz következe-
tesen ragaszkodnak. Ragaszkodjanak is ! A 
gyermek engedelmeskedjék minden okoskodás 
és ellenvetés nélkül. Nem szabad ingadozni, 
alkudozni, az ellenvetést eltűrni. A szülő meg 
ne adja magát, ha — nehezére esik is. A könny, 
pityergés meg ne lágyítsa. Aki enged az első 
ütközetben, az elvesztette a csatát mindvégig, 
vagy legalább sokkal nehezebb lesz győzelmet 
aratnia. Gondolják meg azt a nevelő szülők, 
hogy minden nyomorúságot, bűnt, az engedet-
lenség hozott a világra: Ádám és Évának az 
Édenkertben elkövetett engedetlensége. De 
főkép gondolják me^ azt, hogy tulajdon-
képpen ők a gyermek nevelői, a természeti 

jog szerint, nem az iskola, s hogy gyermekeik 
életéről egykoron nekik kell számot adniok 
Jsten előtt, nem az iskolának. 

Mindenki nevelhet pedig erkölcsösen, még 
a legszegényebb napszámos is. Nem is kell 
ehhez tudomány, hanem csak az kell, hogy 
előttök példás életet éljen. 

De mi az iskola, a tanítók tapasztalata ? 
Az, hogy a gyermekek sokkal több rosszat 
tanulnak otthon és hoznak az iskolába, mint 
jót. Természetesen, vannak kivételek. És hála 
Istennek, hogy vannak, mert különben vége 
lenne az erkölcsi világrendnek. 

Jó példát lásson a gyermek otthon! 
Lásson a szülőkben első sorban is: Isten-

félelmet, lelkiismeretességet, vallásosságot ! 
Azután lássa a hét fő erény mindegyikét! Ne 
lásson a szülőkben kevélységet, gőgöt, hanem 
alázatosságot. Ne a fösvénységet, hanem a 
jótékonycélú adakozást. Ne halljon fajtalan 
beszédet, dalt, tréfát, hanem lásson szemérmes-
séget, békés házaséletet, lelki tisztaságot. Ne 
lásson irígykedést, hanem igaz emberszeretetet 
mindenki irányában. Ne lásson mértéktelen-
séget evésben-ivásban, ne tékozlást, hanem 
okos, józan életet és takarékosságot, rendes-
séget. Ne lásson indulatosságot, haragoskodást 
a gyermek, henem békességet, lelki csendes-
séget. Ne lássa a jónak elmulasztását, hanem 
lássa a jó, szép, igaz dolgok iránt való érdek-
lődésüket s azok cselekvésére a mindenkori 
készséget. 

Ezeken kívül: a szülők gyermekeiket ne 
küldjék semmi körülmények között kocsmába 
borért, pálinkáért; ne küldjék mészárszékbe 
húsért. E helyeken, sajnos, olyan beszédeket, 
tréfákat hallani, hogy az érett eszű felnőtt, 
müveit ember sem hallhatja lelkének, erkölcsi 
tisztaságának veszedelme nélkül. A cselédekkel 
se engedjék őket társalogni. A legtöbb csa-
ládban a cselédek rontják el a gyermekeket. 
Ltcán, piacon ne engedjék őket csavarogni. 
A rossz pajtásoktól óvjuk őket. A gyermek 
legyen mindig szem előti. 

Amikor pedig iskolába eresztik a szülők 
gyermekeiket, szigorúan hagyják meg, hogy 
csendesen, futkozás nélkül járjanak az utcán, 
a felnőttek elől térjenek ki, az ismerősöket 
illedelmesen köszöntsék. Efelől meg is kell 
kérdeni őket mindig. Ez kissé terhes ugyan, 
de a szülőnek nem szabad semmit terhesnek 
tartania, ha gyermeke neveléséről van szó. így 
majd megszűnik az utcán az a nagy gyermek-
lárma, zsivaj, kiabálás, veszekedés, kergetőzés, 
hajsza, mindannyiszor, valahányszor a gyer-
mekek be- vagy az iskolából kimennek. Akkor 
nem kell hallanunk a járóielőktől ilyen meg-
jegyzéseket : Micsoda gyerekek ezek ? ! Micsoda, 
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vad csorda ez ? ! Micsoda szüleik lehetnek 
ezeknek ? ! — Mert bizony úgy van, hogy ma 
nagyobb úr a gyerek az utcán, ' mint a felnőtt. 
S talán jól van ez így? Amely szülőnek tet-
szenek az ilyenek gyermekek, ám viselje 
miattok a szégyent az -emberek előtt és a 
felelősséget az Isten előtt. 

Még egy fontos, nagyon fontos dolgot kell 
bevinni a szülők tudatába. Tudniillik : a gyer-
mek tanítóját, általában a tanítókat egyetlen 
szülő se kisebbítse, ócsárolja, alázza, a gyereke 
előtt ne bírálgassa. Aki ezt teszi, az ugyan 
vajmi keveset árt vele a tanítónak, de ám 
annál többet, sőt nagyon sokat gyerekének. Ez 
hálátlanság is ; de másrészt megingatják a 
gyermeknek a tanítója iránt táplált ideáliz-
musát ; megrendítik a tanítóba vetett hitét, 
bizodalmát. Amely gyermekben ezeket a meg-
gondolatlan szülők elszólásaikkal, kritikájukkal 
tönkreteszik: azt a gyermeket az a tanító 
többé már eredményesen sem nem nevelheti, 
sem nem taníthatja. Eredményesen nevelni és 
tanítani csak a tekintély szava tud. Jobban 
hat ez a gyermekre, mint az óriási tudomány. 

Ezeket a rövidre fogott jó lanácsokat vigyétek 
lie t. kartársaim a családokba. Ki-ki megtalálja 
erre a formát és alkalmat, csak akarja. Ha 
mindezt sokallanák a szülők, ám elégedjetek 
meg azzal, ha engedelmes gyermekeket adnak 
az iskolának. De ettől el ne álljatok. Ez a 
legkevesebb, amivel a család támogathatja és 
megkönnyítheti a ti működésteket. — Föltétlen 
engedelmesség ! Mindjárt az első szóra ! Nincs 
szebb, kedvesebb jelenség a földön, mint az 
engedelmes gyermek. A sz. írásban is az van : 
„Kedvesebb az Ur előtt az engedelmesség, mint 
az áldozat." 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

Szegény tanulók gyámolítása. 
Közoktatási miniszterünknek mindenre ki-

terjedő gondját és emberszeretetét dicséri az 
a körrendelete, melyet most a kir. tanfel-
ügyelőkhöz a szegény gyermek-konyhák léte-
sítése érdekében intézett. Ez az üdvös intéz-
kedés úgy látszik kiegészítő részét képezi ama, 
két évvel ezelőtt kibocsátott körrendeletnek, 
melyben aziránt intézkedik, hogy az iskolai 
bírságpénz egy részét a szegény iskolás gyer-
mekek ruházására fordítsák. 

Városunkban az izr. hitközségben már 28 
évvel ezelőtt létesült szegény iskolás gyerme-
keket fölruházó egyesület, 1895-ben pedig a 
szegény gyermek-konyhaegyesület jött létre. 

„A tankötelezettség végrehajtásának egyik 
nagy akadálya a nép szegénysége, a tanköte-
lesek ruhátlansága . . . " Ezek a fontos minisz-

teri körrendek hiek kezdő-szavai. I t t az izr. 
hitközségben is a népoktatás fölvirágzásának 
egyik legnagyobb akadálya az volt, hogy a 
szegény tanköteles gyermekek a szükséges 
tankönyvek és ruhák hiánya miatt rendetlenül, 
vagy egyáltalán nem látogatták az iskolát. 

Az iskolai kényszer végrehajtásával meg-
bízott hatóság, a hitközség és tanítók mind 
hiába fáradoztak azon, hogy minden tanköteles 
gyermek oktatásban részesüljön, mert a sze-
gény gyermekek könyv s — kivált télen — 
ruha nélkül iskolába nem járhattak. S nincs 
olyan kényszereszköz, melylyel a bajon segí-
teni lehetne. Végre is be kellett látnunk, 
hogy a bajon csak oly jótékony egyesület 
létrehozásával lehet segíteni, mely tanköny-
veket és ruhát ad a szegény gyermekeknek 
oly föltétel alatt, hogy szorgalmasan járjanak 
iskolába. 

E nemes cél megvalósítására alakult a 
helybeli izr. hitközségben 28 évvel ezelőtt 
„Szegény iskolázó gyermekeket segítő egye-
sület", mely a szegény tanköteles gyermeke-
ket a szükséges tankönyvekkel és télen ruhá-
val látja el. Az egyesület rendes tagja egyszer 
és mindenkorra 2 korona beíratási díjat és 
havonkint legalább 20 fillér tagsági díjat 
fizet, de szabadságában áll minden belépő 
tagnak 40 korona tőke lefizetésével magát a 
havi járulékok fizetésétől mindenkorra meg-
váltani és azt örökös tagnak tekintik. 

De az egyesület javára csaknem minden 
évben táncmulatságot is rendeznek. Az egye-
sület fönnállása óta rendezett mulatságok 
összesen 5403 korona 60 fillért jövedelmeztek. 

Az egyesület áldásos működése csak növelte 
az iránta való rokonszenvet, melyet az évről-
évre tartott ruhakiosztási ünnepségek lélek-
emelő hatása nemcsak ébren tartott, de fokozni 
is tudott. Az egyesület tagjai egyre szaporod-
tak s a hitközség tehetősebb tagjai alapít-
ványaikkal örökítették meg nevöket. Az egye-
sületnek most összesen 4850 koronát kitevő 
húsz alapítványa van. 

Az egyesület büszkeséggel tekinthet vissza 
28 éves működésére. Lankadatlan és életre 
való tevékenységgel föladatának mindig meg-
felelt. Bizonyítja ezt az a tekintélyes összeg, 
melyet fönnállása óta segélyezésre fordított, 
ugyanis ruhaneműket 16.750 K 80 f, könyve-
ket pedig 2.001 K 30 f értékben osztott szét 
a szegény gyermekek között. 

1895-ben a hitközségben ismét egy nemes 
célú egyesület kezdte meg áldásos működését. 
Az iskolába járó szegény gyermekek ruhával 
és könyvvel el voltak ugyan látva, de nem 
ritkán éheztek. Ez megindította a mélyen érző 
szíveket és megalapították a szegény iskolás 
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gyermekek konyháját, mely most egyelőre télen 
60—70 éhező szegény gyermeket jó ebéddel 
lát el. A gyermek-konyhaegyesüietnek van 
az iskolaépületben egy tágas, jól beren-
dezett, hosszú ebédlő-asztalokkal ellátott terme, 
melynek hátsó részében a konyha-egyesület, 
éléskamrája, elől pedig, az ebédlő közvetlen 
közelében a konyha van. A rendes tagsági 
díjakon kívül az egyesület a tagoktól és nem 
tagoktól pénzbeli és terménybeli adományokat 
is kap. A gyermekek naponként egy tanító és 
egy- két egyesületi tag felügyelete alatt étkeznek. 

A fent említett miniszteri könendelet ki-
bocsátása alkalmából jónak láttam a szegény 
iskolás gyermekeket gyámolító két testvér-
egyesületet röviden ismertetni. Azt hiszem, 
hogy minden községben lehetne létesíteni ilyen 
egyesületeket, ha a tanítók és a társadalom 
vállvetve iparkodnának az eszmét megvalósítani. 

(Sátoraljaújhely.) Jínopfler Sándor. 

A tanulók szórakozottságának 
megszüntetéséről. 

A tehetség feljődése az egyénen kívül álló 
okoktól függ. Minél több tárgy veszi körül a 
gyermeket, annál több szót tanul. Gondos-
kodjunk tehát róla, hogy szemléltetésünk gaz-
dag legyen, hogy hathassunk a fejlődő tehet-
ségre s új anyaggal szolgálhassunk a tudvágy 
kielégítésére. 

A tehetség fejlődése kizárólag a lélek ön-
tevékenysége ; nem lehet a tudást tölcsérezni. 
A lélek maga idomul, nekünk csak eszközeink 
vannak arra, hogy a gyermeknek érdekeltsé-
gét fölkeltsük, tehetségére ingerrel hassunk, 
hogy az a dolgokat fölfogja, foglalkozzék vele ; 
mert a szellemnek önerejéből kell földolgoznia 
mindent, hogy sajátjává váljék. Az inger iránt 
való fogékonyságot a lélek a természettől 
kapta, tehát a tudomány, kizárólagos birtoka, 
saját munkáján szerzett tulajdona az ember-
nek, szellemének egyedi lényege, saját műve. 
A tanítónak nincsen egyéb föladata, mint a 
nyugvó tehetségben fölébreszteni az érdekelt-
séget és ingert kelteni benne, hogy öntevé-
kenységre indítsa. Az eredménytelenségnek 
csak a tanító közönye, színtelen egyhangú 
modora lehet az oka, melynek forrását leg-
több esetben az anyagi szükségekkel való 
küzdelemben kereshetjük. 

Hogy valaki az érdekeltséget felköltse, első 
sorban is magának kell érdeklődést mutatni. 
Nevető arccal senkit sem lehet megríkatni és 
viszont. A gyermek érdekeltségét fölkelthetjük, 
ha tanításunk meghatározott terv szerint 
fokozatosan halad. Ne tartsunk semmit kicsi-

nyesnek, hanem vegyük figyelembe a gyer-
mek fejlődési fokát és ezzel lépést tartva 
haladjunk. Téglákból lesz a palota. Csak 
olyan dolgok érdekelhetik növendékeinket, 
melyeket megértenek. A természetben nincs 
nagy ugrás. Az otthon nevelt kisdedből nem 
lesz mindjárt tanuló, úgy kell azt átvezetni a 
szülői házból az iskolai életbe. 

Mintha előttem látnám, hogyan jönnek be 
első napon a kis gyermekek az iskolába. 
Ártatlan kedélyük, féket nem ismerő szabadság-
érzetük megnyilatkozik első megjelenésükkor. 
Tanítójukat még nem ismerik ; legfeljebb kép-
letet alkottak maguknak róla aszerint, amint 
otthon jutalomképpen Ígérték szüleik a tanító 
nyájas oktatását, vagy ijesztegetésképpen emle-
gették a torzképen — bottal kezében — 
rajzolt, örökké morózus és folytonosan vere-
kedő tanító urat. Egyik rész örül, — a 
másik fél. 

Egy csoportban állnak mind. Mind ártatlan 
ez egytől-egyig ; nincsen ebben a lelkes kis 
csapatban semmi rossz, semmi jó, úgy kell 
azt bennük tudásra kelteni. Legföljebb a téves 
nevelés okozott egyikben- másikban némi hibát, 
mit észrevétlenül lehet helyettesíteni a jóval, 
mert a gyermek lelke egyformán fogékony a 
jó és rossz iránt. 

Ártatlanságuknak tudatában bizalommal 
közelednek tanítójukhoz. Hagyja meg a tanító 
ezt a természettől kapott bizalmas közeledést, 
ne utasítsa el magától rideg fölénnyel a kis 
gyermeket, hiszen annak minden közeledő 
lépése, az eredményhez jutás biztosítéka. A 
szeretet, a ragaszkodás bent él kezdettől fogva 
a kicsinyben, hiszen születésétől kezdve, foly-
ton az anyai szeretet melegét szívta ártatlan 
lelkébe. Nem él ott még tanítója iránt a 
félelem, a gyűlölet, de az első rideg talál-
kozás beleülteti oda a félelmet s a vad bánás-
mód megtanítja a gyűlöletre. A tanítóban a 
gyermek jótevőjét, édesapját, mindenét lássa, 
csak a hideg, kenyérért dolgozó embert ne 
találja meg benne, aki csak azért tanít, mert 
fizetik s azért beszél, mert kötelessége. Az 
ilyen tanítótól megtanulnak a gyermekek 
beszélni, — de nem gondolkozni. 

Csüggjön a gyermek tanítóján szeretettel s 
bizonyára figyelemmel fogja kisérni tanítását. 
Férjen a tanító bizalomra gerjesztő viselke-
désével a gyermek lelkéhez, hogy megismer-
kedjék hajlamaival. A gyermek nem eszköz, 
hanem nekünk kell eszközt keresnünk, hogy 
lelkéhez jussunk. 

Ismertetésünket az érzékeltetés, emlékezés 
és értelem egyidejű fölhasználásával kezdjük 
meg. Használjuk föl a meséket, mert míg 
ennek elbeszélő modorban történő előadása 
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gyönyörködteti a gyermeket, addig megtanítja 
őt a helyes ítélethozatalra. Megtanulja belőle 
levonni a következtetést s lassankint sajátjává 
teszi a követendő jót s elítéli a rosszat. Nem 
csekély hatással vannak a gyermekre a szemlél-
tető színes képek. Szépérzékét fejlesztik, ízlését 
finomítják s az ábrázolt eseményeket maga előtt 
látva, könnyűvé teszi azok elbeszélését s így 
gyakorolja és műveli nyelvérzékét. A kék egű 
szelid alföldi csendélet a távolban ringó déli-
bábbal, vagy a zord sziklameredélyről lezuhanó 
hegvipatak képe, különböző hatással vannak 
kedélyére ; az egyik kép álmodozóvá teszi, a 
másik csodálattal tölti el a természet nagy-
szerűsége iránt. Tehát a szemléltető képek a 
kedélyváltozást előidézik. Nemkülönben a gyer-
mek erkölcsi érzületét is befolyásolják. Az ala-
mizsnát osztogató főúr a szegények között 
ábrázolva, könyörületre indítja ; a csatakép 
látása fölhevíti és hőstettek utáni vágyat ger-
jeszt lelkében. Ezekhői láthatjuk, hogy az a 
hat-éves gyermek, ki már iskolába jár, teljes 
fogékonysággal bír a tudás befogadására, csak 
a helyes útat kell megtalálni lelkéhez. 

Mindig szemléltetve kezdjük meg a tanítást. 
A szemléletekből könnyű levonni a fogalmakat. 
„Az ismeret tisztasága egészen a szemléleten 
nyugszik." (Fichte.) 

A tanító tanítson erővel, bizonyos nimbusz 
vegye őt körül, ha tanít, hogy gyermekeit 
magával ragadja, mert a monoton és lanyha 
előadás nem képes lekötni a figyelmet, annál 
kevésbbé hatni a tehetségre. Tanításunk közben 
ne csináljunk hosszabb epizódokat, ne halmoz-
zunk egymásra több tárgyat, mert ezáltal elő-
adásunk elveszti közvetlenségét s megoszlik 
hallgatóink figyelme. Őrizkedjünk pótlások 
által foltozó munkát végezni, hanem töreked-
jünk arra, hogy ismertetésünk folytatólagos és 
hézagtalan legyen. 

Keveset tanítsunk, de amit tanítunk, azt 
tanítsuk meg jól. A gyermek örül annak, ha 
valamit megtanult, de elszomorítja, ha fölüle-
tesen tanítottuk meg rá és hamar elfelejti; 
elcsügged, tehetetlenséget érez magában, elveszti 
munkakedvét. Tanítsunk annyit, amennyit 
a gyermek lelke meg tud emészteni. Ne akar-
junk egyszerre belepakkolni mindent abba a 
szegény gyermekbe, mert bebizonyul a köz-
mondás: „Ki sokat markol, keveset fog." 

Egy álmos ember látása föltétlenül az alvás 
ösztönét kelti föl bennünk. Ha a gyermek 
tanítójában nem találja meg a kellő élénkséget 
és melegséget, hiába minden erőlködése, elő-
adása csak nem lesz vonzó hallgatóira. 

Eleintén csak rövid időre kössük le a 
gyermek figyelmét. Hiszen nem kivánhatjuk azt, 
hogy órákon át figyeljen az a gyermek, kinek 

lelke eddig olyan volt, mint a pillangó — mind-
untalan más-más virágra szállt. Amint unal-
massá kezd válni egy tárgy, kezdjünk másba, 
mert az unalom szórakozottá tesz. 

„Csak ép testben lehet ép lélek." Tekintettel 
tehát arra, hogy a test szoros összefüggésben 
van a lélekkel, nem szabad szem elől tévesz-
teni, hogy az egyoldalú szellemképzés hátrá-
nyosan hat a szervezetre, tehát gondoskodjunk 
arról is, hogy lélekképző munkánk közben a 
test ápolását háttérbe ne szorítsuk, hanem 
alkalmas módon eszközölt kellő mozgás által 
tartsuk meg üdeségében. 

A figyelem a szellemnek egy tárgyra való 
odafordulása. Minthogy a figyelem ellentéte a 
szórakozottság, tehát az előbbinek ápolása, az 
utóbbinak megszüntetése. A szórakozottságot 
megszüntetheti a tanító, ha tanítása: 1. érdékes. 
2. erélyes, 3. szemléltető, 4. közvetlen, 5. foko-
zatos, 6. szabatos, 7. gondos. Érdekessé lesz a 
tanítás a tanító élénksége, egyénisége és külö-
nösen a tanítás változatossága által, mert 
mindenki tudja, hogy a változatosság gyönyör-
ködtet. Erélyes, ha jellemszilárd és tudásában 
biztos. Szemléltető, ha érzékelhető tárgyakból 
indul ki. Közvetlen, ha kimerítően egy tárgyról 
beszél. Fokozatos, ha tanítása a gyermekek 
fölfogásához mérten történik. Szabatos, ha a 
körülményekhez mérten mérsékelt mennyiségű 
tananyaggal rövid időre köti le a gyermekek 
figyelmét. Gondos, ha nemcsak a szellem-
képzésre, hanem ennek megfelelő testi ápo-
lásra is kiterjed a figyelme. 

Aki ezeket az elveket követi, annak tanít-
ványai örömmel fognak tanulni, nem fogják 
szórakozottságukkal kockáztatni az eredményt 
s mielőbb elérik azt a fokot, melytől kezdve 
önerejükből — támasz nélkül — tovább 
képezik magukat s így a haladás emberei 
lesznek, mert az öntudatos tehetségképzésből 
kifolyólag mindenki azzá lesz, amivé képezi 
magát. 

(Zenta.) Szigetiig Imre. 

Az „Eötvös-alap" jótéteményei. 
r. 

Az Eötvös alap ösztöndíjaira és segél díjaira 
vonatkozik a következő közlemény, melyet a 
folyamodni szándékozóknak szíves elolvasásra 
ajánlunk : 

A „Magyarországi tanítók Eötvös-alapját 
gyűjtő és kezelő országos bizottság" néhány 
kétszáz koronás és több száz koronás ösztön-
díjra s több száz koronás segélyre pályázatot 
hirdet. Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek 
elnyerése céljából az „Eötvös alap" Országos 
tanító-segélyegyesület elnökségéhez intézendő 
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folyamodványukat az illetőknek Kapy Rezső 
egyesületi titkárhoz (Budapest, VII., Rotten-
biller- utca 66. sz.) kell legkésőbb folyó évi 
július 10-ig beküldeniök. Később érkező kér-
vények csak kivételes esetekben vehetők figye-
lembe. 

A néhány kétszáz és több száz koronás 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középtanodák 
4-ik osztályát már az 1901/902. évben avagy 
régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg 
a polgári iskolák vagy a középtanodák ma-
gasabb osztályaiban tanulnak avagy a tanító-
képző-intézeteket, akadémiákat vagy pedig az 
egyetemeket látogatják. A pályázatból az itt 
föl nem sorolt, olyan tanintézetekben tanuló 
ifjak és leányok sem záratnak ki, amelyek 
tanulóiktól a fölvételnél megkövetelik, hogy a 
középtanodák vagy polgári iskolák négy alsó 
osztályaiból bizonyítványokat mutassanak föl. 
Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak azoknak 
a kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítók-
nak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti taná-
roknak, tanfelügyelőségi hivatalnokoknak a 
gyermekei folyamodhatnak, akik az „Eötvös-
alap" Országos tanítói segélyegyesületnek tagjai 
közé fölvétettek és az ezen egyesület iránt való 
kötelezettségeiknek rendesen eleget tettek. Az 
ösztöndíjért folyamodók mellékelni tartoznak : 
1. az 1901/902. és az 1902/903-ik évről szóló 
iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes tan-
intézet tanári karának ajánlatát ; 3. azon iskolai 
hatóságnak vagy tanítóegyesületnek, esetleg tan-
testületnek az ajánló-levelét, amelyhez szüleik 
tartoznak, illetőleg tartoztak. Azon okmányt, 
amely igazolja, hogy folyamodó szülei az 
„Eötvös-alap" Országos tanítói segélyegyesület 
kötelékébe fölvétettek és ezen egyesület irányá-
ban tartozó kötelességüknek eleget tettek, az 
„Eötvös-alap" számtartója hivatalból mellékeli 
az egyesületi titkárhoz beküldött kérvényekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanítóegyesület elnöksége 
vagy az illetékes egyházi vagy világi iskolai 
hatóság útján tartoznak az „Eötvös-alap" 
titkárához beküldeni. E folyamodványhoz csato-
landó a) a szegénységi, illetőleg orvosi bizo-
nyítvány, b) az illetékes tanítóegyesületnek, 
vagy iskolai hatóságnak ajánló-levele. Azt a 
bizonyítványt, amely igazolja, hogy a folyamodó 
eleget tett az „Eötvös-alap"-pal szemben fönn-
álló kötelezettségének, az egyesület pénztárosa 
hivatalból mellékeli a beküldendő kérvényhez. 

Az „Eötvös alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
céljából közöljük itt a? „Eötvös-alap Országos 
tanítóegyesület" alapszabályzatának a 69. §-ban 
foglalt következő tételeit : 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neve-
zetesen a segélyösszegnek és az ösztöndíjaknak 
odaítélésénél a következő szabályok szolgálnak 
irányadóul: a) „Aki az egyesületi rendes tag-
sággal járó kötelességeknek eleget nem tesz, az 
sem maga, sem hozzátartozói nem részesülhet-
nék az alap jótéteményeiben." b) „Elégtelen 
eredményről vagy kifogásolható magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványokat fölmutató tanulók 
nem részesülnek ösztöndíjakban, valamint azok 
sem, akik a legutolsó két tanfolyamról iskolai 
bizonyítványaikat kérvényükhöz nem csatolják." 
e) „A középiskolák és polgári iskolák 4 alsó 
osztályát még be nem végzett tanulók csak 
kivételes esetekben részesítendők az alap 
ösztöndíjaiban." d) „A nagyobb családdal bíró 
szegényebb sorsú rendes tagok gyermekei 
kiváltképen, ha azok a szülői házon kívül, 
idegen helyen kénytelenek tanulni, figyelemben 
részesítendők, valamint az árvák is." e) „Első 
sorban azok a rendes tagok veendők az alap 
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, ak>k 
még egyszer sem részesültek abban; kiváltképpen 
figyelembe veendők azoknak kérvényei, akik az 
„Eötvös-alap "-hoz régebb idő óta rendesen be-
fizették járandóságaikat és annak fölvirágzásá-
hoz egyébként is hozzájárultak." f ) „A segély-
összegekért folyamodó rendes tagok közül első 
sorban azok veendők figyelembe, akik csekély 
vagy semmiféle nyugdíjban nem részesülnek." 
g) „Az oly rendes tagok, kik még rendes 
fizetést élveznek, segélyösszegekben csak az 
esetre részesíthetők, ha huzamosabb ideig súlyos 
betegségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal is igazolják és folyamodvá-
nyaikat az illetékes iskolahatóság ajánló-leve-
lével is ellátták." h) „A rendes tagok özvegyei 
közül előnyben részesítendők azok, akiknek 
kiskorú árvákról kell gondoskodniok." i) „Az 
oly folyamodványok, melyek az „Eötvös-alap 
gyűjtő és kezelő központi bizottság" által 
évenként február 2.-án kihirdetendő pályázat-
ban foglalt utasításoknak megfelelőleg föl nem 
szereltetnek, vagy a kitűzött határidő után 
küldetnek be, csakis a legkivételesebb esetekben 
vehetők figyelembe, ha a figyelembevételt maga 
a pályázatot kihirdető bizottság is javasolja." 

A magyarországi tanítók „Eötvös-alapjával" 
kapcsolatban álló Gyertyánffy István-féle ala-
pítvány 100 koronás segélyösszegét az , Eötvös-
alap" jótéteményeinek kiosztásával meghatal-
mazott országos bizottság az alapító - levél 
értelmében csak oly tanítóknak, illetőleg tanító-
nőknek, esetleg ezek tanuló gyermekeinek ado-
mányozhatván, akik az „Eötvös-alapnak" rendes 
tagjai, akik az évi tagsági díjat már legalább 
15 ízben beszolgáltatták, vagy akik a 20 frtnyi 
örökös tagsági tőkét teljesen befizették avagy 
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50 koronás részesjegyüket teljesen törlesztették 
és akiket ezenfölül az „Erdélyrészi Közmű-
velődési Egyesület" saját szempontjából véve 
is kiválóan érdemesnek ajánl a megjutalma-
zásra. Ezennel fölhívjuk az ezen segélyösszegre 
igényt tartható kartársakat, hogy kellően föl-
szerelt folyamodványaikat folyó évi július l-ig 
az „Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egye-
sület" központi választmányához (Kolozsvár) 
nyújtsák be. 

II. 
A Ferenc József Tanítók Házába való föl-

fölvételre vonatkozik a következő közlemény: 
Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-

egyesület a „Ferenc József Tanítók Házában" 
létesített internátusnak fizetéses, egész vagy fél-
ingyenes és alapítványi helyeire az 1903/904-ik 
tanévre ezennel pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti 
tudomány- és műegyetemen vagy egyéb fő- és 
szakiskolákon tanuló, tanítók, tanárok és a 
tanügyi téren működő egyének kiváló elő-
menetelü, példás magaviseletű fiai, akik egy-
szersmind az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói 
Segélyegyes'dletnekjrewde.s vagy rendkívüli tagjai 
s akik ezen kötelezettségüknek az alapszabályok-
ban körülírt módozatok szerint mindenben meg-
feleltek. 

Egész vagy félingyenes helyekre csak vagyon-
talan, nehéz anyagi viszonyok között élő szülők 
gyermekei vehetők föl, de ezek is csak akkor, 
ha a főiskolai, szakiskolai vagy egyetemi tanul-
mányaiknak folytatásához szükséges előtanul-
mányaikat legalább is általános jó eredménnyel 
végezték. 

A fölvételre folyamodók pályázati kérvényük-
höz mellékelni tartoznak : 1. születési bizonyít-
ványukat; 2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi 
magaviseletükről szóló bizonyítványaikat ; 3. azt 
az okiratot, hogy a Tanítók Házába a föl-
vételt jogosan kérhetik ; 4. vagyoni és családi 
viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő bizo-
nyítványt ; 5. esetleg, ha a pályázó valamely ala-
pítványi helyet óhajt elfoglalni, az illető alapító 
ajánló-levelét; 6. hatósági orvosi bizonyítványt. 

Mindaddig, amíg jobb előmenetelő folya-
modók vannak, ezeknek a fölvételnél elsőbbség 
adatik. Egyenlő előmenetelű folyamodók közül 
az árvák és a nagyobb számú családtaggal 
megáldott szülők gyermekei részesíttetnek első 
sorban jótéteményben. 

Alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, 
jogszemélyek ajánlattételüknél ezen elveket 
szintén figyelembe venni kötelesek, miért is 
az illető alapítványra pályázók összes okmányai 
az ajánlattal az „Eötvös-alap" osztóbizottságá-
nak július 10-ig bemutatandók. Később érkező 
ajánlatok nem vehetők figy 

A Tanítók Házába fölvételt nyert ifjak az 
egész tanéven át lakást, fűtést, világítást, föl-
ügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosatást és 
esetleges orvosi kezelést élveznek. Az egész fize-
téses helyek ára havi 40 — 50 koronában, a fél-
fizetéses helyek ára pedig havi 20 koronában 
állapíttatott meg. Az ingyenes helyekre árvák, 
a 20 koronás helyekre alapítványt tett egye-
sületek ajánlottai vétetnek föl. A 40 koronás 
helyekre azon folyamodók számíthatnak, kiknek 
atyja már 10 évnél tovább tagja az ,Eötvös-
álapu-nak, míg ellenben azok, akik 10 éven 
belül tagjai az „Eötvös-alap"-nak, csak az 50 
koronás helyékre vétetnek föl. Ezen kedvez-
mények igénybe vétele mindenkire egyaránt 
kötelező. Kötelező azonkívül minden egyes 
fölvett ifjúra nézve az „Eötvös-alap" gyűjtő-
és kezelő-bizottságának ama határozata, mely 
szerint minden ifjúnak, minden időszakban, 
annyi tárgyból és olyan eredménnyel kell 
kollokválnia, ami legalább is tandíjmentesség 
elnyerésére jogosít. Ezen határozatnak be nem 
tartása az intézetből való elbocsáttatást vonja 
maga után. 

A hiánytalanul fölszerelt kérvények az 
„Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segélyegye-
sület) elnökségéhez címezve 1903. év július hó 
10-ig nyújtandók be Kapy Rezső titkárhoz 
(VII., Rottenbiller-utca 06. sz.). Az alapítványi 
helyekre pályázók kérvényeiket ugyancsak az 
Eötvös-alap elnökségéhez címezve, az alapítványt 
tett egyesek, egyesületek, jogszemélyek útján, 
azok ajánlataival ellátva küldik be, 1903 július 
10-ig az „Eötvös-alap" titkárához. 

Az alapítványi helyre ajánlottaknak, ha a 
fölvételi föltételeknek egyébként is megfelel-
nek, csak a fölvétel biztosíttatik az Országos 
Osztóbizottság részéről, egyébként tartoznak 
fizetni a féldíjas helyekre megállapított tartás-
díjat. 

A kérvények fölött 1903 augusztus hó 15.-én 
az „Eötvös-alap" osztóbizottsága határoz. 

Kelt Budapesten, 1903 február hó 2.-án. 
Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-

egyesület) nevében : 
Ujváry Béla, Kapy Rezső, 

kir. tanácsos, elnök. titkár. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra: M. Nagy Bálint, ág. ev. tanító, Vas-
Nádasd (részesjegyére) 15 K ; Gáspár Imre, 
ev. ref. tanító Érsekcsanád (tags, díja 1903-ra; 
új tag) 3 K; Kulitzy Nándor, Bazin (részes-
jegyének 4. részlete) 10 Iv; Szabó István róm. 
kath. tanító, Pápa (új tag, tags, díja 1903-ra) 
3 K. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 
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Rákóczy száz hársa. 
Én sohasem, láttam, csak úgy tudok róla, 
Amint befoglalták édes, csodás szókba, 
Hegen, hajdanában, mesés nagy időkben, 
Mikor a magyar még gazdag volt dicsőkben, 
Mikor tárogató zengte a keservet 
S a zengő fájdalom megtölté a keblet, 
És a bú a szívből ha sóhajként szállá: 
Műljó visszhang kélt rá, milljó sóhajtásba'. 

Én sohasem latiam, de tudom, hogy ott van, 
Hol a kelő napfény ormokba botlottan 
Sugár ait rajtok édesen rezgeti 
És, hogy ott rezeghet, boldogsága neki; 
Ott van Zboró várban, pompázó szép tájon, 
Ott van az ő lelke törzsökös száz hárson. 
Ha a hársak lombja a szellőtől rezzen, 
Akkor ott Rákóczy lelke suhan, lebben. 

Én sohasem láttam, mégis mindig látom, 
Hogy lelke ott lebeg azon a száz hárson. 
És mikor vihar jő s a hársakat rázza: 
Mintha harsona szó hívna szabadságra, 
Ügy zúgnak a hársak recsegve, ropogva. 
Mintha minden egyben ő nagy lelke volna, 
Ki a szabadságra vert láncokat tépné, 
És azt zúgná, hogy: a szabadság a népé! 

Hajh! a nép mégis sír a szent szabadságért. 
Hiába ömleszte pataki ént érte vért! 
Bár szive hő vágya csak ezért sóvárgott: 
Soha sem lett szabad, hordja a rabláncot. 
Mi vagy hát, mi vagy te népek szabadsága? 
Tálán hiú lelkek káprázatos álma, 
Tán vakmerő vágyak fosztó tüneménye, 
Vagy túlzó képzelet megcsillámló fénye?! 

Mi vagy és mi voltál ? . . . Volt aki jól tudta ! 
Szabadságért küzdés volt élte nagy útja. 
Ott a száz hárs alatt álmodozá egyre, 
Hogy a szent szabadság: a népüdvnek lelke. 
Hej de jól tudta ő, jó urunk, Rákóczy: 
A szabadság lángja lelkéből lángolt ki, 
S milljó szivet gyújtva lobogó szent lángra: 
így érzék, hogy mi a népek, szabadsága. 

Szállt, szállott az érzés, szabadság érzése: 
És, mint himes virág, nyilt a nép szivébe'. 
S küzdni vágyó karja a fegyvert ragadva: 
Szent tűzzel, rajongva szállott a szent harcba. 

Oroszláni küzdés mi vagy te hozzája, 
Amint ők kiizdének vérontó csatákba' 
Villámként rohanva, iszonyúkat csapva' — 
Százszoros erő élt egy-egy hősi karba. 

Riadalmas hírek festék a kurucot : 
Gyáva, zsoldos labanc előle mint futott! 
De nyomát követte a cselvetés átka 
S mint a vész, úgy tört rá a szent szabadságra. 
Örök, dicső eszmény, szabadság eszménye: 
Fojtott oroszlán lett puszta közepébe'. 
Csak a híre maradt szörnyű küzdelmének. 
Hogy sajogva zengjen felőle az ének. 

És azok a hársak amikor lebbennek: 
Rezgő lombjaik közt hős lelkek lebegnek, 
Lesik, várva-várják, hogy Rákóczy lelke 
Újra léiket öntsön kuruc seregékbe, 
És, hogy félviradjon a szabadság napja, 
Ragyogó fényt hintve a bűnhődt magyarra, 
S hogy azok a hársak am,kor rezgenek: 
Te rólad, szabadság, örömdalt zengjenek. 

(Budapest.) Minké Béla. 

Taiiszcrkiáliítás Bécsben. 
(U.) Április 5.-től április 26.-ig fölötte 

érdekes tanszerkiállítás volt látható Béesben. 
Á kiállítás voltaképpen a középiskolákban hasz-
nált tanszereket és szemléltető eszközöket 
mutatta be, de azért a népoktatásügy emberei 
is sokat tanulhattak abból s így megemlékez-
hetünk mi is — szűk terünkhöz mért rövid-
séggel — a bécsi kiállításról. 

Mindenekelőtt konstatáljuk — mivel a kiál-
lítás főeélzatá az volt, hogy azt a haladást 
mutassa be, a melyet az osztrák középiskolák a 
szemléltető oktatás terén az utóbbi években 
tettek — konstatáljuk, hogy ez a haladás 
jelentékeny s minden tekintetben megérdemli, 
hogy a mi középiskolai oktatásunknak köve-
tendő például szolgáljon. Kivált a fizikai, 
kémiai, természetrajzi és földrajzi oktatás ágai 
azok, amelyekben a szemléltetés nagy haladást 
mutat föl. A kiállítás látogatójának lépten-
nyomon föl kell kiáltania: „Hiszen ha minket 
is így tanítottak volna!" 

A bécsi tar.szerkiállítás 15 csoportra volt 
beosztva; az első 3 csoport a (kath., ev. és 
zsidó) vallási oktatás szemléltető eszközeit fog-
lalta magában; a 4—6. csoportok a (klasszikai 
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és modern) nyelvek oktatására vonatkoztak ; 
a hetedik a földrajzra és etnográfiára. Ebben 
az utóbbi csoportban általánosan föltűnt néhány 
kitűnő térkép és az etnográfiái oktatásra vonat-
kozó szemléltető eszközök gazdagsága. 

A 8. csoport a történelemnek, a 9. a mate-
matikának és ábrázoló mértannak volt szánva; 
a következő 3 csoport, amelyeknek kiválóságát 
már fönnebb jeleztük, a fizikának, természet-
rajznak és kémiának. Nagyon gazdag volt és 
a rajztanítás magas színvonalára vallott a 15. 
csoport; a fali díszítés (14.) csoportja, a modern 
művészet köréből, sok érdekeset tartalmazott, 
végül a 13. csoport a filozófiai propedeutikára 
(kísérleti pszikológia) vonatkozott. 

A bécsi tanszerkiállítás semmi „szenzációt" 
sem tartalmazott, de rendszerbe foglalva mu-
tatta be azt a komoly, derék munkát, amelyet 
az osztrák középiskolák a szemléltető oktatás 
terén az utóbbi két évtized alatt teljesítettek. 
Ez a komoly munka megérdemli, hogy a hiva-
tottak alaposan tanulmányozzák és jó részeit 
nálunk is meghonosítsák. 

A népoktatás ügyének munkásait pedig 
fokozottabb cselekvésre ösztönözheti az osztrák 
középiskolai kiállítás, mert okvetetlenül azt a 
konzekvenciát kell belőle levonniok, hogy, ha 
már a középiskolai oktatás is annyira szükségét 
érzi a szemléltetés fölhasználásának, mennyivel 
inkább kell a népiskolában a szemléltető oktatás 
okos, minden túlzástól ment, de következetes 
fejlesztésére törekednünk. 

A Ferenc József Tanítók Háza teljes el-
készültekor, tehát már a közeli jövőben, az orsz. 
tanszermúzeum is elfoglalja a helyét ebben a 
szép állami épületben. A bécsi tanszerkiállítás 
azt az eszmét keltette e sorok írójában : nem 
volna-e célszerű a mi orsz. tanszermúzeumunk 
megnyitásával kapcsolatban és a múzeum helyi-
ségeiben a jövő év őszén nekünk is rendeznünk 
egy tanszerkiállítást, mely most zsendülő tanszer-
iparunknak is szárnyakat adhatna ? 

Az eszme megfontolásra méltó. 

IRODALOM. 
Biblia és Babylonia. Delitzsch Frigyes világ-

hírű fölolvasása immáron magyar fordításban 
is megjelent. A művelt magyar közönség bizo-
nyára hálával fogadja az Athenaeum legújabb 
kiadványát, mert hisz olyan munkát juttat véle 
kezébe, melynél nagyobb szenzációja nincsen 
az ujabb tudományos irodalomnak. Alig néhány 
hónapja hangzott el Delitzsch fölolvasása és 
ma már egész könyvtárra rúg azoknak a 
kisebb-nagyobb munkáknak száma, melyeket 
mellette és ellene írtak. Az emberiség legne-
vezetesebb és legszentebb könyvét veszi Delitzsch 

a tudomány mikroszkópján vizsgálat alá és 
kérlelhetlen objektivitással igyekszik a szent-
írásban az ősi babyloniai kultúrának, etikának 
hatását kimutatni. Állításait, négyezer éves 
faragott és írott emlékek adataival támogatja. 
Évezredek óta örök álmot alvó törvényhozókat 
támaszt föl halottaikból, hogy szerzői jogaikat 
érvényesítsék Mózes könyvének nem egy 
nevezetes és a modern etika alapjának ismert 
tételével szemben. Delitzsch irtózik a frázistól, 
a hamis következtetéséktől, hallgatóinak és 
olvasóinak hű másolatban mutatta be azokat 
az emlékeket, amelyek meggyőződését megér-
lelték. És ott vannak ezek a másolatok a 
magyar kiadásban is, még pedig a leghűbb és 
legművészibb reprodukcióban ! Döbbenet fogja 
el a szemlélőt ezeknek a rég letűnt évezredek 
megelevenedő emlékeinek láttára, ennek az 
arányaival szédítő és régen sírba szállt kultú-
rának bámulatában. Delitzsch könyve a leg-
élvezetesebb és a legtanulságosabb olvasmányok 
egyike. A magyar fordítás ára 1 K 20 f. 

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

Köszönetét nyilvánította : báró Liptlia < 
Frigyes úrnak, aki tamásdai uradalmának 
Keményfok majorjában saját költségén elemi 
népiskolát állított föl s a tanítónő évi 820 
korona javadalmazásáról gondoskodik. 

Kinevezte: Bankó Erzsébet oki. kisded -
óvónőt a pásztói áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Korányi György középisk. tanár-
jelöltet a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába a 
Brassóvármegyei kir. tanfelügyelőséghez toll -
nokká. 

Áthelyezte: Burmán Mária hatvani állami 
óvónőt a pilisvörösvári áll. óvodához jelen 
minőségében; Hangéi Ottilia hidalmási állami 
óvónőt a felső-visói áll. óvodához ; Mihalcsik 
Etelka pásztói áll. óvónőt a hidalmási állami 
óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott : Várallyay János 
hevesaranyosi munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 400 koronát. 

Megerősítette: SzécsiMiklós hajdú- szoboszk i 
állami polgári isk. igazgató-tanítót igazgatói 
minőségében. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Coriciu György nyug. körpai közs. tanító 
özv., szül. Garen Mária részére 300 koronát; 
néhai Zelenka János szolnoki áll. volt tanító 
özv., szül. Borrhy Gizella és négy kiskorú 
árvája részére évi 1000 koronát; néhai Reiter 
János mehalai nyog. tanító Mária nevű kis-
korú árvája részére 153 korona 33 fillért. 
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TANÍTÓK tanácsadója. 
Borsodi. A tanítói fizetés bármely ága-

zatában mutatkozzék is restancia, ha föl-
szólítás nem használ, jelentse be hivatalosan 
az elöljáróságnál ezt a dolgot és ha nem 
intéztetnék el, forduljon a közigazgatási bizott-
sághoz, majd utasítani fogja a községi elöljáró-
ságot. — M. V. 1. Hitfelekezetnél eltöltött más 
szolgálat után is kell számítani a korpótlékra 
való igényt. Szükséges azonban, hogy a tanító-
pályázat alkalmával bejelentse a pályázat határ-
idejéig a szerzett jogigényt tanítói korpótlékra, 
mert ha bejelentette ezt és az iskolafönntartó 
mégis őt választotta volna meg, akkor annál-
inkább elismerte magára nézve azt a köte-
lezettséget, hogy folytonosan ő viselje a kor-
pótlék esedékességével járó terhet. 2. Nincs 
joga az egyházi hatóságnak arra, hogy 
egy tanítót, azért, mert megcsonkított fizetése 
ügyében a Közigazgatási Bizottsághoz fordult 
oltalomért és ez a tanító javára döntött : ezért 
nincs joga az egyházi hatóságnak elmozdítani 
állásától az illető tanítót. — Sz. Lajos. Akárhány 
esztendeje szolgál mint tanító, csak 1885-től 
fogva számíthatják nyugdíjigényét, ha egyszer 
a könyve eszerint van kiállítva. Önnek első-
sorban tudnia kell, miért vették föl csak 1885 
évtől fogva. Bizonyára nem folyamodott koráb-
ban a fölvételért. — T. I. Az iskolaszéknek 
van joga megállapítani, hogy melyik tanító 
melyik osztályban tanítson. Rendes körül-
mények között az igazgató szokta ezt a be-
osztást teljesíteni a körülmények és a peda-
gógiai követelményekhez képest, az iskolaszék 
pedig csak tudomásul veszi. Előnyöket az 
osztályok szétosztásánál nem szoktak attól füg-
gővé tenni, hogy X-et vagy Y-t ki nevezte ki 
tanítóul. — Ny. János. Az adót az adóhivatal 
az ingatlan tulajdonos nevére veti ki. Ha ön 
bármely szerződés vagy okirat alapján ezt a 
terhet viselni óhajtja, az adókivető községi 
elöljárósággal kell ezt a dolgot tisztába hoznia. 
Önnek az adóját nem fogják kétszeresen 
számítani választói jogosultság tekintetében. — 
Tasuádi. Az ev. ref. iskolába fölveendő más 
vallású tanulók ügyében a kir. tanf. beleegye-
zésével kötött föltételekhez tartsák mamikat. 
A kir. tanfelügyelő majd gondol arra, hogy az 
illető tanulók hitoktatásban részesüljenek; az 
áll. gondnokságnak kell arra vonatkozólag meg-
kezdenie az intézkedést. — M. A levelében leírt 
kínos ügyben mindenekelőtt a kir. tanfelügyelőt 
informálja teljes őszinteséggel. Tőle kérjen 
tanácsot a további lépések megtétele végett. 

ismeri a helyi viszonyokat. — Cs. I. 1898. 
évi október 1-től számított 5 esztendő multán 
esedékes az első korpótlék azok számára, kiknek 

azelőtt még korpótlékra igényük nem volt. — 
K. I. Bódva. 1. Nem. 2. Tüdőbajos tanítók 
szanatóriuma még nincs. 3. Az Eötvös-alapba, 
a három & beküldésével, bármikor be lehet 
lépni, — G. A Tanítók Tanácsadója c. útmu-
tató könyv (mely a korpótlékra nézve alapos 
fölvilágosításokat tartalmaz) megrendelhető 
szerkesztőségünkben ; fűzött példány 2 K 80 f, 
kötött példányé 3 K 20 f ; ajánlott küldésért 
45 f. — L. B. Az Eötvös-alapból a tanító-tag 
bármily felekezethez, bármily nemzetiséghez tar-
tozik is s bármily jellegű iskolánál szolgál, 
egyaránt kaphat segélyt. A régibb tagok, ter-
mészetesen, előnyben részesülnek. — K. Koch. 
Ha lapunkat állandóan olvasná, nem kerülhette 
volna el a figyelmét (mert több ízben benne 
volt a lapban), hogy most a nyugdíjügyben 
beadott kérvényekre is kell bélyeget tenni. A 
Tanítók Tanácsadója előbb jelent meg, mint 
ez az újabb rendelkezés s erre a körülményre 
föl is hívtuk a tanítóság figyelmét a lapban. 
Adjon be bélyegtelen folyamodványt a kir. 
pénzügyigazgatóságnál s kérje a bírság elenge-
dését, avzal okolva meg, hogy jóhiszemüleg 
járt el s nem akarta a kincstárt megkárosí-
tani. — M. Gy. Szeatmihály. A Wechselmann-
féle alap pályázatairól annak idejében lesz szó 
lapunkban. Az alap kamatai fölött, tudtunkkal, 
a budapesti neológ hitközség fog rendelkezni. — 
K. Az ilyesmit legjobb házilag, békességesen 
elvégezni, esetleg a kir. tanfelügyelő úr tudomá-
sára juttatni. Hogy az a cikk megjelent-e: tessék 
megnézni lapunk m. évi számaiban, amelyeknek 
bekötve kell meglenniök az iskola könyvtárá-
ban. — B. I. Lippa. A szünidei rajztanfolya-
mokra vonatkozólag még nem kaptunk semmiféle 
hiv. értesítést; ha kapunk, közölni fogjuk a 
lapban. — G. A. Yaál. 1. A nyugdíjalapra 
vonatkozó összes tudnivalókat megtalálja Tanítók 
Tanácsadója c. útmutató könyvünkben. (Meg-
rendelhető lapunk szerkesztőségében.) 2. A 
működési bizonyítványra 1 K bélyeget kell 
tenni, a bélyeget mindig az adja, akinek érde-
kében áll az illető okmány kiállítása. — W. Á. 
Illava. Tanszerek dolgában forduljon Lampél 
R. (Wodiáner F. és fiai) tanszerraktárához 
(VI., Andrássy-út 21.) s kérjen árjegyzéket. — 
Torontál. Ha az iskolaszék az államosítást 
nem óhajtja, akkor önök ne is kérelmezzék. — 
A. B. C. Ha az iskolaszéki elnök úr meg-
kivánja, hát tegyék meg a legfőbb jó : a bé-
kesség kedvéért. — B. Gy. és másoknak. A 
Wechselmann-féle alapítvány kamataiért, mint 
már több ízben megírtuk, még nem lehet 
folyamodni. Annak idejében majd jelezni 
fogjuk. Egy éven bélül aligha kerül kiosztásra a 
dolog. — Szíves tudomásul. Ismételten kijelent-
jük, hogy fizetési üyyben fölvilágosítást sen-



1 9 . SZILI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13 

kinek sem adunk. — V. R. De igen, mivel 
férje után nem kaphat nyugdíjat, folya- j 
modhatik másodszor is államsegélyért, csak-
hogy erre az évre, úgy tudjuk, már kimerült 
az alap. Kézimunka - tanítónői vizsgálatra 
nem bocsájtják. Menedékháznál is csak a képe-
sítő vizsgálat letétele után alkalmazhatják; 
árvaházba tanítónői oklevél kell. — Sz. J. 
Cselii. Ha úgy érzi, hogy rászolgált: okvetet-
lenül kérjen tiszteletdíjat. Kérni mindig sza-
bad. — I). M. Brassó és P. S. Az a lap már 
azóta meg is szűnt; de különben is, az a 
kinevezés önmagában hordja az igazolását. — 
„Hallgató." Ha lesz hely, talán fölveszik, ter-
mészetesen csak a saját költségére. Próbálja 
meg s mellékelje az oklevelét. — H. L. Magyar-
hermány. Ha lehet : tudja meg az ottani adó-
hivatalnál, hogy milyen rendeletre támaszkodva 
küldi meg az adóhivatal a csendőrség fizetését 
portómentesen? Mivel abbeli óhajtását, hogy 
az adóhivatal az állami tanítóknak is bérmen-
tesen küldje meg a fizetésüket, nagyon méltá-
nyosnak tartjuk: illetékes helyen már szóvá 
tettük ezt az ügyet. — K. G. Jabuka. 1. Az 
állami tanítói állásért beadott folyamodvány 
mindig bélyegköteles. 2. Azok a kinevezések 
vagy kihallgatáson beadott kérvények, vagy az 
illető kir. tanfelügyelő urak fölterjesztései 
alapján történnek meg. — K. J. A tanító 
nem oka annak, hogy járványos betegség miatt 
a tanítás egy ideig szünetel. A tanítónak akkor 
is élnie kell, tehát jövedelemre van szüksége, 
amikor járvány van a községben; teljes, kép-
telenség volna tehát megtagadni tőle arra az 
időre a fizetést. Per útján is bizonyára meg 
fogják nyerni. — Kántor. A fölvétel ügyében 
forduljon ahhoz a képezdei igazgatósághoz, 
ahová be akar jutni ; azt hisszük, nem fognak 
nagy nehézséget okozni, majd talán csak ki-
egészítő vizsgálatot követelnek. 

K Ü L Ö N F É L É I . 
— Ifjúsági egyesületek szervezésében 

érdemet szerzett 50 tanítónak 100—100 koro-
nával való megjutalmazását rendelte el a vallás-
és közoktatásügyi miniszter. Buzdítólag hathat 
ez országszerte a tanítóságra, még pedig 
nemcsak az anyagi jutalomra, hanem főleg 
az ebben kifejezésre jutott erkölcsi elismerésre 
való tekintetből. Az ifjúsági egyesületeknek 
országszerte való szervezésére nagy szüksége 
van társadalmunknak a lapunkban több ízben 
kifejtett okoknál fogva. Az ifjúsági egyesületek 
szervezése körül érdemeket szerzett, kitüntetett 
tanítók névsorát lapunk jövő számában közöljük. 

— Az állami gyermekmenedékhelyek 
szervezésének ügye ismét nagy lépéssel haladt 
előre. A folyó évre tizenöt állami gyermek-
menedékhely állandó épületének fölépítését 
tervezik, még pedig Nagyváradon, Szegeden, 
Debrecenben, Szabadkán, Aradon, Temesvárott, 
Szombathelyen, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, 
Rima-Szombaton, Pozsonyban, Veszprémben, 
Kecskeméten és Kassán, ahol a gyermekek 
eddig bérházakban vannak elhelyezve ; eddig 
öt ily épületre adták ki az építést nyilvános 
árlejtésen és máris nagy megtakarítást tet-
tek az átlag 235.000 korona előirányzattal 
szemben, úgy hogy a megtakarítás révén új 
épületeket fognak építhetni. Az épületek terv 
szerint még ez évben tető alá kerülnének s a 
jövő évben használatba vétetnének. Nem-
sokára kinevezik az intézetek részére a gondno-
kokat és az igazgató-orvosokat is. 

— Nyugdíjazott osztálytanácsos. A király 
megengedte, hogy Kuliszeky Dezső osztály-
tanácsos, aki a közoktatásügyi minisztérium 
VI. ügyosztályának tanító képző-intézeti csoport-
jában teljesített kitűnő szolgálatokat, de már 
vagy egy év óta egészségi állapota megrendült, 
saját kérelmére ideiglenes nyugalomba helyez-
tessék. Őszintén kívánjuk, hogy Kuliszeky 
osztálytanácsos úrnak a nyugalom visszaadja 
azt, amit a túlfeszített munkának áldozott föl : 
az egészséget. 

— Magyar értelmiségi cenzus. Megemlí-
tettük, hogy Druisner György időközben már 
Gömör megye népoktatásügyének vezetésével 
megbízott kir. segédtanfelügyelő a lőcsei tudo-
mányos és irodalmi értekezletek egyikén föl-
színre vetette a magyar értelmiségi cenzus 
eszméjét s a lőcsei tudományos értekezlet 
akkor egyhangúlag magáévá tette a hazafias 
eszmét. Majd dr. Bitók János szepesolaszii fő-
orvos és megyebizottsági tag indítványt ter-
jesztett be Szepes vármegye törvényhatósági 
bizottságához, kérve, hogy a nagyhorderejű 
eszme megvalósítása érdekében a bizottság 
fölirattal járuljon az orsz. képviselőházhoz és 
átiratilag kérje föl az összes megyék törvény-
hatóságait hasonló akció kifejtésére. Szepes 
vármegye törvényhatósági bizottsága április 
hó 22-iki gyűlésén tárgyalta ezt az indítványt 
s elvben egyhangúlag elfogadta azt, oly fölté-
tellel azonban, hogy egy bizottság a jövő 
törvényhatósági ülésre kellő megokolással rész-

J o o 
letes memorandumot készítsen és az országos 
mozgalom megindítása iránt a további lépé-
seket csak akkor fogják megtenni. Addig is, 
míg a bizottság a memorandumot elkészíti, 
fölemlítjük, hogy az indítványozó a választói 
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jogok gyakorlásánál a mostani vagyoni cenzus 
helyébe átmenetileg, fokozatosan (15—20 év 
alatt) a magyar értelmiségi cenzust kívánja 
éleibe léptetni oly módon, hogy jövőben, 
amennyiben az illetők a megfelelő közép-
iskolai alsó osztályokba nem jártak, csak azok 
bírjanak szavazati joggal, kik a teljes népiskola, 
vagyis a ti elemi osztály és a gazdasági ismétlő, 
avagy az iparos- és kereskedő tanonc-iskola 
elvégzését a közoktatásügyi minisztérium által 
újabban kiadott „Értesítő könyvecskék"-hez 
hasonló bizonyítványokkal igazolják és ma-
gyarul beszélni, vagy legalább írni, olvasni és 
számolni jól tudnak. Az értelmiségi cenzus 
szerint szavazati jogot nyernének továbbá az 
okleveles és önálló nők, úgyszintén az állandó 
díjnokok és ugyanily gyári munkások is, kik 
a megkívántató értelmiségi fokon állanak. 
Eszerint az értelmiségi cenzusnak két kimagasló 
sarkpontja van; t. i. egyrészt megköveteli 
minden választótól, épp úgy, mint minden 
választott orsz. képviselőtől és állami tiszt-
viselőtől, hogy magyarul tudjon és amennyiben 
nem tud, tanuljon; másrészt pedig, hogy az 
értelmiségnek legalább azon színvonalán álljon, 
amit a teljes elemi népiskola, vagyis ennek 6 
osztálya és az ismétlő iskola együttvéve ad. 
Ez az eszme tehát a nemzettest szilárdítása 
mellett a magyar nemzeti közművelődés alapját 
képező népiskolák fölvirágzását is rohamosan 
föllendítené, mert mind a nemzetiségek, mind 
a felekezetek kényszerítve lennének oly szín-
vonalra emelt népiskolákat fönntartani, melyek 
a tanköteleseket a választói jog megszerezhe-
tése érdekében hazafias szellemben nevelnék. 
S ily módon a népiskolákat államosítani 
remélhetőleg csak ott kellene, hol a felekezeti 
vagy községi iskolai fönntartók az állam által 
kivánt kötelezettségeknek bármi okból minden-
ben meg nem felelnek. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az érdeklődés 
a mi orsz. segélyegyesületünk iránt egyre tart. 
Jellemző az, amit egy lelkes pápai fiatal 
tanító: Szabó István ír nekünk. „Fiatal vagyok 
még nagyon — írja. Mint ilyen távol állok a 
családalapítás gondjaitól, de nagyon belátom 
annak nehézségeit. Épp ezért bűnnek tartanám 
az Eötvös-alap kötelékébe való belépés elmulasz-
tását. Csekélység az, amit évi tagsági díjammal e 
nemes célt szolgáló intézmény javára tehetek, 
de ifjú szívem lelkesedésével igyekszem annak, 
amennyire lehet, kartársaim közt s a társada-
lomban igaz híveket szerezni." Ilyen lelkes 
hívekre van szüksége Eötvös - alapunknak, 
melybe egyébiránt f. év elejétől április 30.-ig 

összesen belépett 1414 új tag, 6.121 K be-
fizetéssel. Az új tagok közt 1296 évdíjas, 118 
részjegyes tag van; az előbbiek 3901 K.-t, 
az utóbbiak 2220 K-t fizettek be. Az alap 
fönnállása óta ennyi új tag még egy évben 
sem lépett be. — A nagyszombatvidéki 
róm. kath. népnevelők egyesülete a Ferenc 
József Tanítók Házában létesítendő Zelliger 
József szoba-alapítvány összegyűjtésén fára-
dozik s most tagjaihoz lelkes fölhívást intézett, 
melyet Jedlicska Pál nagyszombati érseki 
helynök, Heidler Károly világi elnök és Szuhay 
Lajos egyes, főjegyző írtak alá. A gyűjtést az 
egyesület m. évi közgyűlése határozta el Heidler 
Károly világi elnök indítványára. Heidler 
kartársunk bazgó híve az Eötvös-alapnak s 
mindent elkövet, hogy a szoba-alapítványt 
összehozza. Eddig azonban még csak 200 K 
gyűlt össze nála erre a célra. Szívesen ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy a nagyszombatvidéki 
róm. kath. népnevelők egyesülete tagjainak mi 
is szíves figyelmökbe ajánljuk azt a fölhívást, 
melyet egyesületök érdemes vezetői intéztek 
hozzájuk. Saját jól fölfogott érdekökben csele-
kesznek, ha az Eötvös-alapot, illetőleg a 
Tanítók Házát (ami egyébiránt egyremegy) 
támogatják, helyesebben, ha egyesületök tagjai 
fiainak a számára alapítványt tesznek. — Ugocsa-
vármegye kir. tanfelügyelője: Máthé Géza, aki 
mindig lelkes híve volt az Eötvös-alapnak, 
annyira meggyőzte vármegyéje tanítóit orsz. 
segélyegyesületünk szükséges voltáról ,hogy eddig 
közvetlen nála 39-en, a központban 25-en jelen-
tették be belépésüket. Ugocsa megyéből tehát 
összesen 64-en léptek be az Eötvös-alap kötelé-
kébe. Máthé Géza kir. tanfelügyelő úr arról is 
értesít minket, hogy remélhetőleg tankerülete 
többi tanítói is mind belépnek orsz. segély-
egyesületünkbe. 

— Tájékoztató a siketnémák tanítására. 
Valamennyi vármegye, városi törvényhatóság, 
község és az egyesek tájékoztatása végett, a 
siketnémák fölvételének, illetve iskoláztatásának 
módozatait, a következőkben ismertetjük: A 
siketnémák intézeteibe (iskoláiba) • vallás-, nem-
zetiség- és nemre való tekintet nélkül fölvehetők: 
oly 7 éven fölüli és 10 éven aluli korban 
levő siketnémák, akik a siketségen és az ennek 
következményeül tekinthető némaságon kívül 
más testi vagy lelki fogyatkozásban nem szen-
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vednek. Ha valamely növendéknek csak fölvé-
tele után tűnnék ki, hogy az hülyeségben, 
gyengeelméjűségben, nehézkórságban vagy más, 
az oktatást akadályozó betegségben szenved, 
eltávolíttatik. A növendékek fizetők, vagy 
ingyenesek. A tápdíj egy tanévre — további 
intézkedésig — 200—240 kor. ; mely előleges 
havi, negyed- vagy félévi részletekben fizetendő. 
Ez összeg fejében a növendékek tisztességes 
és feddhetlen hírű családoknál helyeztetnek el. 
Ennek ellenőrzése végett a szülők a növendé-
kek elhelyezése iránt az igazgatóságot a föl-
vétel előtt tájékoztatni tartoznak. Az elhelye-
zésről az igazgatóság kívánatra a saját hatás-
körében intézkedik. Az intézetbe való fölvétel 
iránti kérvények legcélszerűbben az intézeti 
igazgatóságnál nyújtandók be. Siketnémák szá-
mára ez idő szerint a következő intézetek és 
tanfolyamok állanak fönn : Budapest, Vác, 
Kecskemét, Arad, Kaposvár, Temesvár, Kolozs-
vár, Szeged, Jolsva, Eger (Székesfehérvár, 
Ungvár). A folyamodók kérvényei, hivatalból, 
a lakhelyükhöz legközelebb fekvő siketnémák 
intézete igazgatóságához utasíttatnak és első-
sorban ott kíséreljék meg fölvételüket. A föl-
vétel iránti kérvényekhez a következő mellék-
letek csatolandók : a) keresztlevél vagy születési 
bizonyítvány; b) a gyermek siketnémaságát 
igazoló tiszti orvosi bizonyítvány ; c) himlő-
oltási bizonyítvány; d) hatósági kimutatás a 
családi és birtokállapotról. A b) és d) alatti 
csatolvánv számára csakis az intézeti igazgató-
ság által díjtalanul megküldött nyomtatvány-
űrlapok használhatók. A fölvételért folyamodók 
fölszerelt kérvényei, minden évben június hóban, 
Vácott május elején tárgyaltatnak, hogy a 
fölvételt nyerő növendék hozzátartozói még a 
tanév megkezdése előtt idejekorán értesíthetők 
legyenek. Az egyszer benyújtott fölvételi kér-
vények a benyújtás napjától mindaddig nyil-
vántartatnak az intézeti igazgatóság által, míg 
a folyamodó vagy fölvétetik, avagy, míg a 10. 
életévet be nem tölti. A 10. életévet betöltött 
siketnéma gyermekek kérvényei, a kérvények 
anyakönyvéből az igazgatóság által hivatalból 
töröltetnek és a folyamodóknak visszaküldetnek. 
Úgyszintén tárgyalás nélkül hivatalból vissza-
utasíttatnak a 10. évüket már betöltött siket-
néma gyermekek fölvétele iránt benyújtott 
kérvények, mert az ilyenek az iskolákba már 
fölvételt nem nyernek. A teljesen vagyontalan 
gyermekek ellátási költségeinek megszerzéséről 
az illető iskolák felügyelő bizottsága gondos-
kodik. Tekintettel azonban a folyamodók nagy 
számára és az adományok elégtelen voltára, 
elsősorban azok kérvényei vehetők figyelembe, 
akik a gyermek ellátási költségeiről, legalább 
részben gondoskodnak. Amennyiben pedig erre 

szegénységük miatt nem lennének képesek az 
1898. évi XXI. t.-cikk 8. §-ának bj pontja 
értelmében az illetőségi község vagy a jótékony 
társadalom gyámolítja őket e részben. Miért 
is gyámolításuk ügyét ez úton is legmelegeb-
ben ajánljuk a törvényhatóságok és egyesek 
figyelmébe. Nárai Szabó Sándor dr., miniszteri 
osztálytanácsos, a gyógypedagógiai intézetek 
országos szaktanácsának elnöke. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. év április 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevöket: 
I. Hornyák György nagyleány falvai (Borsod 
vm.) tanító „Haraszti"-ra; 2. Majercsik János 
feketelehotai (Gömör és Kishont vm.) állami 
elemi iskolai igazgató-tanító „Mihály* - ra ; 
3. Sehnitzinger Lajos torontáltordai községi 
tanító „Sebestyén"-re; 4. Zatvkó János 
budapesti székesfővárosi tanító „Zoltán"-va,-, 
5. Friedmann Sámuel székesfővárosi tanító 
„Szederkényi"-re ; 6. Krenn János tanító fenyő-
fői lakos „Köves"-re ; 7. Kás Malvin székes-
fővárosi polgári iskolai tanítónő „Kende"-re ; 
8. Neubauer Emil Jenő székesfővárosi tanító 
„Nemes"-re; 9. Pazsitka Károly árvaházi tanító 
zólyomlipcsei lakos „Pártos"-ta-, 10. Ellenbaeh 
Mátyás tanító, budapesti lakos „Éltes"-re; 
I I . Olejnik (Olenyik) József péderi állami 
elemi iskolai tanító Budai-ra; 12. Caparariu 
György, budapesti lakos, tanító „Csapó"-ra; 
13. Mittelmann Selig Bernát tanító szepesó-
falui lakos „Marosi"-ra; 14. Honciszek Károly 
székesfővárosi József-fiárvaházi felügyelő-tanító 
„Huba"-va,. (T. S.) 

— Fölvétel tanító- és óvónőképzőkbe. 
A h.-m.-vásárhelyi állami óvónőképző-intézet I. 
osztályába az 1903/904-ik tanévre 40 oly 
növendék vétetik föl, kik életük 14-ik évét 
betöltötték, de a 40-et meg nem haladták és 
ép testalkatúak, jó zenei hallásúak, s a polgári 
leányiskola IV-ik, vagy felső népiskola H-ik 
osztályát sikeresen bevégezték. A fölveendő 
növendékek bejárók, vagy bentlakók. A bent-
lakók lehetnek: ingyenes, féldíjas, vagy egész 
díjas növendékek. Egész díj egy évi teljes 
ellátásért 200 korona, féldíj 100 korona. 
Ezenkívül tankönyvekért és fölszerelésért 72 
korona, mely utóbbi összeget az ingyenes 
növendékek is lefizetni tartoznak. A fölvétel 
iránt való folyamodványok a nm. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz címezve folyó 
évi május hó 31-ig az igazgatósághoz küldendők. 
Fölvehető 5 ingyenes, 8 féldíjas és 8 egész 
díjas bennlakó és 19 bejáró növendék. Az 
utóbbiak közül 4-en 100—100 korona segély-
ben részesülnek. — Az eperjesi állami tanítónő-
képző-intézet I-ső osztályába az 1903/904. 
iskolai évre 5 féldíjas, 5 egész díjas és 20 
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bejáró növendék vehető föl. A féldíjasok élel-
mezési díj címen évi 120 K-át, az egész díjasok 
240 koronát fizetnek az intézet pénztárába. 
A II., III., IV. osztályba új növendék nem 
vehető föl. mert minden hely be van töltve. 
A folyamodvány és mellékletek csak hatósági 
szegénységi bizonyítvány alapján bélyegmen-
tesek. A folyamodványok május 31-ig küldhetők 
be az igazgatósághoz. — A znióváraljai állami 
tanítóképző-intézet első osztályába fölvételért 
folyamodhatnak, felekezeti különbség nélkül, 
azon ép testű, egészséges növendékek, kik a 
magyar nyelvben, számvetésben, földrajzban és 
történelemben annyi jártassággal bírnak, amennyi 
a gimnázium, reáliskola és polgári iskola négy 
alsó osztálya, nemkülönben a felső népiskola 
3 osztálya számára elő van írva, s 14-ik élet-
évüket már betöltötték. A kérvények az in-
tézet igazgató-tanácsához címzendők és saját 
tanfelügyelőségük útján az igazgatósághoz kül-
dendők. Az intézettel kapcsolatos internátusban 
államsegélyt csakis szegénysorsú, jó magavise-
letű és szorgalmas növendékek nyerhetnek. A 
segély minősége: 1. teljes ingyenes ellátás 
(lakás, étkezés, fűtés, világítás, gyógykezelés) ; 
2. fél ingyenes ellátás (mely esetben a fölvett 
növendék az előbbiekért 12 K díjat tartozik 
fizetni). Az államsegélyben nem részesülők a 
teljes ellátásért havonként 24 K-át fizetnek. 
A folyamodványok beadásának határideje 
június 1. 

— Gyűlések. A Nagyküküllővármegyei ált. 
tanítóegyesület segesvári fiókköre május 9-én 
Sárpatakon az állami iskolában tartja ülését. 
A gyulafehérvári és fogarasi gör. kath. fő-
egyházmegyei általános tanítótestület inddli 
köre május 10.-én rendes tavaszi gyűlést tart 
Felső - Podsagán. A pestvármegyei hivatalos 
tanítótestület budafoki járásköre május 9.-én 
Tökölön rendes közgyűlést tart. Az abauj-
tornamegyei általános tanítóegyesület fűzéri 
köre f. évi gyűlését május 14.-en Zsadányban 
az áll. iskola tantermében tartja meg. A Békés-
vármegyei Általános Tanítóegyesület Szeghalmon, 
a kaszinó dísztermében május hó 14.-én köz-
gyűlést tart, előtte való este meg a Ferenc 
József Tanítók Házában levő békésmegyei 
szobaalapítvány javára táncmulatsággal egybe-
kötött hangversenyt. Az udvarhelym egyei tanító-
egyesület székelykeresztúri köre tavaszi gyűlését 
május 20.-án Szent-Erzsébeten tartja. A zemplén-
vármegyei tanítóegyesület Felső köre május 
14-én Nátafalván tartja gyűlését. A kolozs-
megyei tankerületi tanítótestület bánffhunyad-
álmásmenti köre tavaszi ülését május hó 16-án 
tartja meg Bánffyhunyadon. 

— Halálozások. Vass Mátyás, nyug. szegedi 
ig.-tanító, a vidék egyik legkiválóbb pedagógusa 

f. hó 1-én Szegeden, rövid betegség után, 
66-éves korában meghalt. Vass Mátyásnak, 
úgyis mint tanítónak és tanügyi írónak, úgyis 
mint az egyesületi élet egyik fáradhatatlan 
harcosának, elévülhetetlen érdemei vannak a 
népoktatás ügye körül. Született 1837-ben 
Kis-Kun-Dorozsmán ; 1858-ban Szegvárott volt 
tanító, 1871 óta pedig, most két éve bekövet-
kezett nyugdíjazásáig, Szegeden. í r t számos 
kitűnő tankönyvet s a pedagógiai lapoknak is 
buzgó munkatársa volt. Evekig e'nöke volt a 
Csongrádmegyei Tanítóegyesületnek s ő alapí-
totta az Eötvös-alap csongrádmegyei fiókját. 
A király 1896-ban arany érdemkereszttel 
tüntette ki. Vass Mátyást, a magyar tanító 
mintaképét, aki 42 évig tanítóskodott, folyó 
hó 3-án nagy részvét közt temették el 
Szegeden. — Ertl Heribert Krassó-Szörény 
megye kir. segédtanfelügyelője meghalt. Ez 
a korán elköltözött tanügyi férfiú 1854-ben 
születtet Zliechón (Trencsén megyében) s a 
tanítóképzőt Znióváralján végezte. Tanítói mű-
ködését a gömörmegyei helpai közs. el. iskolá-
nál kezdette meg. Számos iskolai kézikönyvet 
írt. Elnöke volt sok évig a Gömörmegyei 
Tanítóegyesületnek. Huszonegy évi érdemes 
tanítói működés után nevezték ki 1895-ben 
tanf. tollnokká, majd 1901-ben krassói segéd-
tanfelügyelővé. Lúgoson nemcsak a tanügyi, 
de más körökben is nagyon kedvelték és az 
általános részvét korai elhunyta fölött impozáns 
temetésén nyilvánult meg. — Bocz Károly 
nagy-ugróci nyug. áll. tanító 83-éves korában 
meghalt. A boldogult 54 éven át tanítóskodott 
Nagy-Ugrócon s 60 éven át mint kántor szol-
gálta az egyházat. — Csák Pál heves bekölcsei 
kántortanító élte 51., tanítói működésének 33. 
évében meghalt. — Nagy István köttsei k.-
tanító 44 évi tanítóskodás után életének 64. 
évében rövid szenvedés után április 29.-én 
meghalt. — BrunovszJcy Samu modori áll. el. 
isk. ig.-tanító ápril 24.-én, eletének 42. évében 
elhunyt. Áldás emlékökre ! 

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

Tarta lom : Res Hungarica. Hetényi Bódog. — 
A nemzeti ünnepély ékről. Bányai Jakab. — Hogyan 
támogassa a család az iskolát ? Novak Mihály. — 
Szegény tanulók gyámolítása. Knopfler Sándor. — 
A tanulók szórakozottságának megszüntetéséről. 
Szigethy Imre. — Az Eötvös-alap jótéteményei. — 
Szünóra : Rákóczy száz hársa. (Vers.) Minké Béla. — 
Tanszerkiállítás Bécsben. íU.j — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
K o v á t v e z e t ő : K E O L O P P A L F E É D . 

A birtok mezőgazdasági haszná-
latának korlátai.* 

Az embernek, hogy letét fenntarthassa, szá-
mos dologra van szüksége, melyek alkalmasak 
arra, hogy az ember szükségleteinek kielégí-
tésére szolgáljanak. Ezeket a dolgokat, melye-
ket javaknak nevezünk, különböző szem-
pontokból szokták a nemzetgazdászok csopor-
tosítani, — így kiváltkép abból a szempontból, 
hogy milyen természetű szükségletek kielégíté-
sére alkalmasak. E csoportosítások tárgyalása, 
mely különben is tisztán csak akadémikus 
értékű, semmi gyakorlati jelentőséggel nem 
bír, nem is képezi jelen cikk tárgyát. 

Az embereket az emberek számának nagy-
mérvű növekedése csakhamar meggyőzte arról, 
miszerint a természet magára hagyatva nem 
nyújtja a javak mennyiségét oly mértékben, 
mint amily mérvben az emberiség szaporodik. 
Ezen meggyőződésen alapuló kényszerűség bírta 
reá az embert arra, hogy önmaga is hozzá-
járuljon a természetnyújtotta javak számának, 
illetve a javak mennyiségének szaporításához 
munkájával és gyűjtött tőkéjének alkalmazá-
sával. — Az embernek azon gazdasági tevékeny-
ségét, mely javak előállítására irányul, nevezzük 
gazdálkodásnak. Ámde gazdasági termelést, 
értvén alatta gazdasági javak előállítását, 
másként, mint a természet erőinek : munkával 
és tőkével való gyámolításával, másként mint 
ezeknek együttes alkalmazásával elérni nem 
lehet. Itt már összeütközésbe jön az egyik 
ember gazdasági tevékenysége más ember 
gazdasági tevékenységével. Hogy az ember 
embertársával békés egyetértésben működhes-
sék, szükséges annak megállapítása, kinek-kinek 
mit áll jogában tenni, mit áll kinek-kinek 
jogában fölhasználni gazdasági tevékenységéhez, 
így keletkezik a tulajdon fogalma és annak 
szoros törvényi meghatározása az állam által, 
melynek meghatározása nélkül az emberek 
békés állami és társadalmi léte, együttélése, 
a folytonos összeütközések következtében 
lehetetlenség volna. — A tulajdon oly intéz-
mény lévén, mely az állam törvényei által 
szabályozandó, annak gazdasági előnyei annál 
nagyobbak lesznek, minél célszerűbbek az 
államnak azon törvényei, melyek a tulajdon-

* Egyszersmind részben válasz a 28. sz. kérdésre. 

jog szabályozását célozzák. Magának a tulaj-
don intézményének létet ugyan eredetileg nem 
az állam törvénye, hanem a gazdasági szükség 
és az emberi munka adott, de a tulajdon 
biztosságához és a gazdasági élet előnyére 
szolgáló fejlődéséhez mégis a törvény szente-
sítése és védelme volt szükséges. 

De mit értünk tehát tulajdon alatt? A 
tulajdon alatt a lehető legteljesebb jogi hatal-
mat értjük: valamely dolog fölött szabadon 
rendelkezni és az a fölött való rendelkezési 
hatalomból másokat kizárni. —• Birtok és 
tulajdon nem azonos egymást fedő fogalmak. 
A birtok tényleges hatalom, a tulajdon pedig 
jogi hatalom. Birtok lehet tulajdon nélkül és 
viszont tulajdon lehet birtok nélkül. Egy 
példával világosítsuk meg a dolgot. Nagy Pál 
földbirtokos elmegy Amerikába, földbirtokát 
bérbe adja, legelőilletményét, melyet később 
kap ki, egyedüli örököse : Kis Péter veszi 
mívelés alá azon szándékkal, hogy miután 
nagybátyjáról régebb idő óta hírt sem hallott, 
azt, mint őt jogszerint megillető földet, sajátja-
ként mívelje. Ebben az esetben a legelőilletmény 
tulajdonosa a távollévő Nagy Pál, birtokosa 
pedig Kis Péter, ki azt jóhiszeműleg, mint 
sajátját míveli. Itt az esete annak, midőn a 
tulajdonos nem birtokos is egyúttal. A tulaj-
don létalapjára vonatkozólag a tudósok azon 
álláspontra helyezkednek, hogy a tulajdon az 
ember ősjogában rejlik, melynélfogva az ember 
javakat szerezhet és azokat öncéljai elérésére 
fordíthatja. Legtágabb értelemben magában 
foglalja a tulajdonjog a következő jogokat : 
a rendelkezési jogot, a birtoklási jogot, jogot 
a használatra, a visszakövetelési jogot, stb. 

A tulajdonjog fogalma, amennyiben az 
abban foglaltató jogosítvány korlátozva nem 
volna, magával hozná, hogy tulajdonával bárki 
azt teheti, mi neki tetszik. Ámde ez a való-
ságban nem úgy van, inert a közérdek meg-
kívánja, hogy a tulajdon fölötti teljesen szabad 
rendelkezést a közérdek szempontjából és mások 
érdekének megóvása céljából korlátozzuk. Ezen 
korlátok fölállítását az államnak kell végeznie. 
Ily korlát pl. a kisajátítás joga, melyszerint 
az államhatalom a tulajdonost arra kénysze-
ríti, hogy teljes kárpótlás mellett tulajdonáról 
a közérdekre való tekintettel mondjon le. A 
gazdasági fejlődés, haladás szükséges volta is 
befolyással volt arra, hogy az állam a tulajdon 
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korlátlan használatának elvét, amennyiben 
jelentékeny közérdeket sérthet és a gazdasági 
fejlődésnek, haladásnak útjában áll, elvesse és 
azt okszerű korlátok közé szorítsa. Tulajdo-
nunkat, így tehát földbirtokunkat, melyről 
jelenleg szólok, a törvény korlátai között 
gazdaságilag mindenki szabadon használhatja. 

Itt csak a földbirtok mezőgazdasági kihasz-
nálásának korlátairól van szó. A magyar tör-
vényhozás 1840-ben vetette meg alapját a 
mezei rendészetünknek az 1840 : IX. t.-c.-ben. 
Ezen törvény azonban ma már nincs hatály-
ban, hanem csupán mint a magyar törvény-
alkotás egyik legszebb és legfontosabb alkotása 
bír történeti becscsel. A törvény, a jog, az 
életviszonyokra vonatkozik ; ha ezek megvál-
toznak, meg kell változniok a reájuk vonatkozó 
törvénynek is, mert a régi törvény nem alkal-
mazható a megváltozott viszonyokra. Ezekben 
a változott viszonyokban kell keresnünk okát 
annak, hogy miért kellett az 1840 : IX. tör-
vénycikket átadni a történelemnek és helyette 
egy új törvényt alkotni. Ma a földbirtok mező-
gazdasági kihasználásának minden olyan moz-
zanatáról, mely rendőri óvó vagy segítő csele-
kedetet, ténykedést felölel, az 1894 : XII. 
törvénycikk intézkedik. Ez az úgynevezett 
mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló tör-
vény. Ezen törvény rendelkezéseivel, legalább 
a főbb vonásokban, minden magyar gazdának, 
de különösen azoknak, kik a jövő magyar 
gazdáit nevelik : a néptanítóknak tisztában 
kell lenniök. 

Lássuk ezen törvény egyes fontosabb intéz-
kedéseit főbb vonásokban. A nevezett törvény 
1. §-a azt mondja, hogy: „Mezei birtokát a 
törvény korlátai között, gazdaságilag mindenki 
szabadon használhatjaTe'hát tehetem birto-
komon mindazt, ami törvénybe (rendeletbe, 
helyhatósági szabályrendeletbe, stb.) nem 
ütközik. Azon tény, hogy a tagosítás, birtok-
összesítés még nem történt meg mindenütt, 
szükségessé tette a nyomásos gazdálkodási 
rendszer fönntartását. Oly községben, hol a 
külső bírtok 1. tagosítatlan határokban vagy 
határrészekben fekszik, vagy 2. tagosított hatá-
rokban fekszik ugyan, de több dűlőben van 
kiosztva, vagy 3. réteknél oly kis parcellák-
ból áll, hogy azok egyenként alig alkalmasak 
a legeltetésre, — a birtokosság közgyűlése 
határozza meg a vetésforgókat, rét használatát, 
tarló, ugar és rét legeltetését és amennyiben 
a birtokosságnak birtokarány szerint való 2/3-ad 
többsége ezen kérdésekben egyetértőleg hatá-
rozatot hoz, a kisebbség a többség határozatának 
magát alávetni és ahhoz alkalmazkodni tartozik. 

Az, hogy a birtokossági közgyűlés ki által, 
hogyan hívandó össze, ki elnökösködik azon, 

milyen a gyűlés rendje, hogyan történik a 
szavazatok megállapítása stb. stb. nem tarto-
zik ide. Az eziránt érdeklődők az 1894 : XII. 
t.-c.-ben és annak végrehajtási utasításában 
ezen kérdésekről bővebb fölvilágosítást nyer-
hetnek. Megjegyzendő, hogy ahol a nyomásos 
gazdálkodás fönntartatott, ott a nevezett tör-
vény életbe lépte után 6 év múlva, vagyis 
1901 januárius 1. óta a terület szerint érde-
kelt birtokosság Vio-ed része a nyomásos 
gazdálkodási rendszer megszüntetését kérheti. 

Amennyiben valakinek vízmosásos és kopár 
területei vannak, azokat nem használhatja 
teljesen tetszése szerint, hanem tartozik alkal-
mazkodni az említett t.-c. 13. § és 14. §-ában 
foglalt rendelkezésekhez. A 13. § szerint: 
„Vízmosásos és vízmosás veszélyének kitett 
területeken a legeltetés egészben vagy rész-
ben eltiltható." 

„Ha a létező vagy keletkező vízmosások 
másnak birtokát is károsítanák, vagy kárral 
fenyegetnék, a szükséges óvintézkedéseket, 
esetleg ezen területeknek záros határidő alatti 
befásítását a hatóság elrendelheti s me«r nem o o 
egyezés esetén a költségek viselése tekinteté-
ből az érdekeltség arányában határoz." 

Ezen befásítás céljaira fölhasználhatók a 
községi faiskola csemetéi. A község által nem 
igényelt csemetéket az elöljáróság a község 
lakosainak mérsékelt áron eladhatja. Ily cseme-
tékre elsőbbségi igényük van azoknak, kik 
futóhomokot óhajtanak a csemetékkel meg-
kötni vagy vízmosásos helyeket beültetni és 
csak ezek csemeteszükségletének kielégítése 
után bocsáthatók szabadon árúba a fönnmaradó 
csemeték. Fölmerülhet azon kérdés, hogy ki 
van jogosítva a vízmosásos helyeken való 
legeltetést betiltani, a befásítást elrendelni? 
Elrendelheti: elsőfokban 1. a székesfőváros-
ban a kerületi előljáró ; 2. rendezett tanácsú 
városokban a polgármester, törvényhatósági 
joggal bíró városokban a tanács; 3. kis- és 
nagyközségekben a járási főszolgabíró. Másod-
fokban: 1. a vármegyékben az alispán. 2. tör-
vényhatósági joggal bíró városokban a köz-
igazgatási bizottság ; a székesfővárosban a 
tanács. Harmadfokban : a földmívelésügyi 
miniszter. 

„Ha az érdekeltek a hatóság által elrendelt 
intézkedéseket a kitűzött határidő alatt elfo-
gadható indok nélkül végre nem hajtanák, a 
hatóság által kötelezettségeik teljesítésére 
annyiszor, amennyiszer 200 koronáig terjed-
hető pénzbirsággal szoríthatók." 

Minden község elöljárósága tartozik a szóban-
forgó törvény életbe lépte után számított egy 
év alatt a határában lévő állandó vízmosásos 
helyeket bejelenteni. A főszolgabíró a bejelentés 
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alapján helyszíni szemlét tart és intézkedik. A 
legeltetést, ha ez veszélyes, vagy a vízmosásos 
terület nagyobbodását előmozdítja, betilthatja, 
a befásítást elrendelheti. 

A 14. § szerint amennyiben valakinek kor-
látolt forgalmú birtokán (pl. liitbizomány) 
kopár területek vannak, melyek befásításra 
alkalmasak és más módon okszerűbben, gazda-
ságosabban nem használhatók, záros határidő 
alatt befásítandók. 

Hogy mely területek és mely idő alatt fásít-
tassanak be, azt a közigazgatási bizottság 
állapítja meg az érdekelt meghallgatása után. 
Ha a rendelkezésnek az érdekelt eleget nem 
tenne, annyiszor, amennyiszer 200 koronáig 
büntethető. 

Tévedne az, aki azt hiimé, hogy földjén 
tetszése szerint készíthet kender- vagy lenáz-
tatót s abban áztathatja kender- vagy len-
termését. Ugyanis a törvény 17. §-a szerint 
„kendert és lent áztatni csak a hatóság által 
e célra kijelölt helyeken és megállapított módo-
zatok mellett szabad." Vármegyékben a hely 
kijelölésére a főszolgabíró van jogosítva. Váro-
sokban pedig azok, akik a vízmosásos helyekről 
intézkedni jogosítva vannak. Kendernek vagy 
lennek közvetlen a község közelében levő 
vizekben való áztatása közegészségügyi és 
halászati szempontból meg nem engedhető. 

Miután a helyes áztatás ezen termelési ágak-
nál rendkívüli fontossággal bír, ennélfogva a 
járási mezőgazdasági bizottságnak arra kell 
törekednie, hogy, ha egyes községek maguk 
erre nem képesek, esetleg több község szövet-
kezésével mesterséges áztatókat létesítsenek. 
Ha valamely községben vannak mesterséges 
áztatok, ott máshelyt mint ezekben áztatni 
tilos. A község belterületén vagy közvetlen 
közelében, azon vizekben, melyek rendesen 
ivásra vagy állatok itatására szolgálnak, továbbá 
azon vizekben, melyekben rendszeres halászat 
vagy haltenyésztés űzetik, áztatás nem enge-
délyezhető. Az áztatóhelyet minden év május 
havának végéig a községi vagy körorvos meg-
hallgatásával a járási főszolgabíró jelöli ki. A 
járási főbíró engedélye nélkül kenderáztató 
gödröt senki még saját birtokán sem áshat. 
Az áztatás tisztántartását vagy az áztatás 
befejezte után a gödör behányatását az ille-
tékes főbíró elrendelheti s annak behányatását 
foganatosíthatja. 

Bárha nem tartozik a földbirtok mezőgazda-
sági kihasználásának korlátai közé, de azért 
nem lesz fölösleges megemlíteni, hogy föld-
birtokának határait minden birtokos tartozik 
látható módon megjelölni, de abban az esetben, 
ha a földbirtok határát csatornák, folyók, 
patakok, rendesen vízzel bíró erek vagy el 

nem mozdítható (természetes) jelek övezik, 
más jelzés nem szükséges. 

A közérdeket tartja szem előtt az 50. § is. 
Mert ha saját birtokomat, tulajdonomat pusz-
tulni engedem is, azáltal másnak kárt okoznom 
nem szabad. Ha a hernyók, rovarok saját 
birtokom határain túl nem mennének, akkor 
akár rovarokat és hernyókat tenyészthetnék 
gyümölcsfáimon; de mivel ezek egy helyben 
meg nem maradnak, hanem szomszédaim fáit 
is ellepik, ennélfogva ez irányban is korlátot 
állít a törvény és kimondja, hogy: „minden 
birtokos köteles a fák rügyeinek fakadása 
előtt, legkésőbben azonban március hó végéig, 
a belsőségekben levő fáit és bokrait a kárté-
kony hernyóktól, illetőleg hernyófészkektől és 
lepketojásoktól megtisztítani s az összegyűjtött 
hernyókat, hernyófészkeket és hemyótojásokat 
elégetni." „A. később mutatkozó kártékony 
hernyók, valamint a cserebogarak tömeges 
megjelenésük alkalmával is megfelelő módon 
pusztítandók. " 

Ugyanezzel függ össze az a rendelkezés is, 
hogy a rovarok legnagyobb ellenségeinek: a 
hasznos madaraknak (különösen az éneklőknek) 
pusztítása, fészkeik és tojásaik elszedése, vala-
mint a hasznos madaraknak és tojásaiknak 
elszedése és azok forgalomba hozatala hatósági 
engedély nélkül tilos. „Ezen tilalom a lakó-
házakon levő fészkekre nem terjed ki." 

Azon veszedelem, melyet a szerbtövis és 
aranka elterjedése magában rejt, volt indító ok 
a törvény 51. § megalkotásánál. Ezen § szerint: 
„minden birtokos köteles birtoka egész terü-
letén a szerbtövist virágzása előtt, az arankát 
pedig megjelenése után azonnal alkalmas 
módon irtani." 

Ezekben számoltam be röviden a birtok 
gazdasági kihasználásának, az 1894. évi XII. 
t.-cikk által felállított korlátairól. 

(Budapest.) Dr. Szabó Béla. 

A gabonafélék legfontosabb 
gombabetegségei. 

Lapunk 11-dik számában Ígéretet tettem, 
hogy időnként a gazdasági növények leg-
fontosabb gombabetegségeit s az azok ellen 
való védekezési módokat ismertetni fogom, 
A gazdasági növénykórtan nagy terjedelme 
akár az egész lap kitöltését néhány esztendőig 
is lehetővé tenné, ami azonban nem zárja ki 
azt, hogy szüle keretben is mindazt ne lehessen 
nyújtani, amire úgy a tudomány, mint a 
gyakorlat kellő magaslatán álló gazdának, úgy-
szintén annak is, ki ilynemű ismeretek terjesz-
tésére hivatott, okvetlenül szüksége van. 

19* 
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Sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a növény-
kórtannal gazdaközönségünk nagy része hadi-
lábon áll. Olvassa el valaki pl. úgy nyár derekán 
a gazdasági lapokban megjelenő „Kérdések és 
Feleletek" rovatát; látni fogja, hogy ezeknek 
legnagyobb része növénybetegségekre vonatkozik. 
A gazda szeretne védekezni, ha már itt van a 
baj ; erre azonban képtelen, mert amíg a 
betegség mivoltáról újságok útján kérdezősködik 
s a helyes védekezési módot elsajátítja, a 
pusztító vész terményeit már úgyszólván tel-
jesen hatalmába kerítette, s így „eső után 
köpönyeggé" lesz a legjobb útmutatás is. 

A betegség helyes fölismerése a sikeres 
védekezés egyik főalapja. Igaz, hogy némely 
kártétel meghatározására a laikus még akkor 
is képtelen, ha az illető betegség leírását bírja 
is, ily esetekben azonban az illetékes állami 
intézmények (növényélet- és kórtani állomás, 
szőlészeti kisérleti állomás, rovartani állomás) 
esetleg az egyes szakközlönyök is szívesen, s 
teljesen díjmentesen állnak minden gazda 
rendelkezésére. Nem szükségtelen azonban, 
hogy az egyes betegségekkel kissé behatóan 
magunk is foglalkozzunk, különösen pedig 
azokkal, melyek nagyobb kártételeiknél fogva 
kiváló, nem egy esetben nemzetgazdasági jelen-
tőséggel bírnak. 

A sikeres gabonatermelést számos gomba-
betegség veszélyezteti. Ezek között legneveze-
tesebb az üszög, a rozsda, az anyarozs és a 
torzsgomba. 

Célom két cikk keretében ezen veszedelmes 
gombákat s az ellenük való védekezési módokat 
röviden ismertetni. 

I. A gabonafélék üszögbetegségei. 
Az érő búzában sokszor veszünk észre oly 

kalászokat, melyek— eltérőleg az egészségesek-
től —- barnás-szürke színűek, jobban ki vannak 
terjesztve, nem konyulnak le s heringre emlé-
keztető szaggal bírnak. Ha ily kalászt szét-
morzsolunk, a magban a liszt helyett a beteg-
séget jellemző feketés-bama port találjuk, mely 
a kártételt előidézi s a kalászt hasznavehetet-
lenné teszi. 

A beteg szem majdnem gömbölyű, amiért 
a kalászt kiterjeszti; a benne levő por könnyű-
sége idézi elő a kalász egyenes állását ; a 
gomba által létrehozott illó anyag (trime-
thylanin) oly erős szagot idézhet elő, hogy az 
a cséplésnél néhány lépésnyire is érezhető. 

A betegséget a Tilletia Caries Tud., vagy a 
Tilletia laevis Tűi. nevű gomba idézi elő. 
A kettő csak górcsövileg különböztethető meg 
egymástól; az előbbi azonban sokkal gyakoribb. 
A gomba támadásának leginkább csak a búza 
van kitéve, amiért ezen betegséget a gyakor-

latban „a búza kőüszögbetegségének" nevezik. 
Néha-néha előfordul azonban a rozson is. 

A betegség a fiatal vetés megtámadtatásával 
veszi kezdetét. 

Az említett por a gomba spóratömege. 
Ezen spórák, melyek a virágtalan növényeknél 
a magvakat helyettesítik, a cséplés alkalmával 
az egészséges szemre ragadnak, a vetés alkal-
mával a földbe kerülnek s ott csírázásnak 
indulnak. Ezen folyamat alatt keletkezett ú. n. 
spóridiák a fiatal növénybe furakodnak s 
ezáltal a növényt megfertőzik. 

Rövid idő alatt a gomba szervei a kalászba 
éniek, ott a fölhalmozott tápanyagokat maguk 
számára használják föl s rohamosan fejlődnek, 
míg feketés-barna spóratömeg alakjában az 
egész szemet betöltik. 

Ez a búza üszögbetegségének természetes 
fejlődésmenete. 

Hasonlóan veszedelmes kártételeket idéz elő 
a por- vagy repülő-üszög is, mely különösen 
az árpát és a zabot, ritka esetben a búzát 
támadja meg. Az árpa kalászának s a zab 
bugájának virágfüzérkéi a betegség támadása 
következtében eltorzulnak s fekete vagy feketés-
barna porral vannak befödve. A portömeget 
eleinte vékony hártya fedi ; ez későbben 
eltűnik, midőn a por szabadon látható. Ha a 
szél a port elviszi, vagy az eső lemossa, az 
üres kalásztengely marad hátra. 

A por- vagy repülő-üszögnek a gazda-
növények szerint való változatait a tudósok 
a legújabb időkig az Ustilago Carbo Tűi. név 
alá foglalták össze ; újabban a búzán élő por-
üszög az Ustilago Tritici Ilostr., az árpán élő 
az Ustilago Hordel Bref., a zabon élő pedig 
az Ustilago Avenae Bostr. nevet viseli. (A többi 
fölosztás már csak a tudományt érdekli.) 

A gomba terjedése a spórák sajátságos 
csírázása következtében óriási mértékben megy 
végbe, amiért alig találunk szántóföldet, amelyen 
ily kártételek föltalálhatók ne volnának. 

Üszögös megbetegedést a kukorica is mutat. 
Az Ustilago Maydis Tul. nevű gomba ugyanis 
a szár oldalán fekete port tartalmazó, némelykor 
gyermekfej-nagyságú hólyagokat idéz elő, melyek 
későbben a torzsát lucskos, alaktalan tömeggé 
változtatják át. 

Az infekció itt is a magra, esetleg a 
szalmára tapadt feketés porspórák által történik. 

Az üszögbetegségek terjedésének ezen módját 
ismerve, szükséges, hogy a betegség előidézőit 
még a vetés előtt megsemmisítsük. 

A védekezés a csávázásban rejlik. 
E célból egy fél kilogramm rézgálicot 100 

liter vízben kell föloldani (az arányt szem előtt 
tartva, kevesebbet is lehet) ; ezáltal félszáza-
lékos rézgálic-oldatot kapunk. 
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A kádija, melyben ezen folyadék áll, annyi 
magvat öntünk, hogy azt a folyadék teljesen 
fedje. 12— 16 óra letelte után — mely idő 
alatt azonban a magot többször össze kell 
keverni — a folyadékot leöntjük, vízzel helyet-
tesítjük, esetleg a mag mosását más edényben 
végezzük, végül pedig alkalmas helyen szárítás 
céljából kiterítjük. 

Tudományos gyakorlati úton végzett kísér-
letek kimutatták, hogy a gabonafélék ily eljárás 
által csiraképességükből némileg vesztenek — 
néhány szem nem csírázik. Ezen bajon bővebb 
vetés által segíthetünk. 

Csekély fáradsággal azonban a normális csí-
rázást úgy is érhetjük el, ha a rézgálic-oldat 
leöntése után a magot mésztejjel leöntjük, 
mely esetben 100 kilogramm mag leöntéséhez 
110 liter víz és 6 kilogramm égetett mész 
szükségeltetik. 5 perc eltelte után a mésztejet 
már leönthetjük s a magot kiteríthetjük. 

Csávázásra használhatunk ezenkívül 2—4-
százalékos hordói lét is. Készítése úgy történik, 
hogy 2—4 kilogramm rézgálicot 100 liter 
vízben föloldunk, egyidőben pedig ugyanily 
mennyiségű mész oltásáról gondoskodunk. A 
nyert mésztejet ezután a rézgálicoldathoz önt-
jük s avval jól összekeverjük. A magot ezen 
folyadékban 24—36 óráig is állni hagyhatjuk, 
anélkül, hogy evvel csiraképességét veszélyez-
tetnék. A bordói lével való kezelés tehát leg-
jobban ajánlható. 

Kiterítés és szárítás után a magot szintén 
bordói lében rövid ideig áztatott s vízben ki-
mosott zsákokba töltjük. 

Igaz, hogy ily eljárások által a betegség 
föllépését s terjedését nagy mértékben csök-
kenthetjük s így bővebb és egészségesebb ter-
mést is biztosíthatunk magunknak ; egészen 
azonban mégsem vehetjük elejét. 

Miután a gombaspórák a szalmára is tapad-
hatnak, a trágyával a szántóföldre kerülhetnek 
vissza s ott esirázhatnak is, amennyiben ezen 
képességüket akkor sem vesztik el, ha az állati 
emésztő szerveket átjárják s az ürülékbe, majd 
a trágyába kerülnek. A kalászokból már a 
szántóföldön kihulló beteg szemek is terjeszt-
hetik a ba j t ; a mag héja bizonyos idő múlva 
elkorhad, miáltal a spóra-por kiszabadul. 

Ügyeljünk tehát arra is, hogy oly szántó-
földekről, ahol a betegség erősen föllépett, a 
szalma lehetőleg ne kerüljön a trágyába; a 
kukoricaüszög által előidézett hólyagokat sem-
misítsük meg mielőbb ; a csávázási pedig 
semmi körülmények között se mulasszuk el, 
hisz a termésnek ez esetben elért nagyobb 
mennyisége és jobb minősége bőven megtéríti 
csekély kiadásainkat. 

II. A gabonafélék rozsdabetegségei. 
A rozsda valamennyi gabonafélén előfordul-

hat s megtámadhatja azok összes zöld részeit. 
A spóratelepek különösen a leveleken rozsda-
vörös por alakjában élénken szembetűnők s 
némelykor oly erősen lépnek föl, hogy átha-
ladva ily erősen megtámadott gabonaföldeken, 
ezen por czipőnket és ruhánkat láthatóan ellepi. 

A rozsda a gabonát legfiatalabb korában is 
már megtámadhatja ; a levelek rövid ideig még 
megtartják zöld színüket, majd megsárgulnak, 
s végül teljesen elszáradnak. 

Ezen említett port a gomba nyári spórái 
alkotják. 

Ezeket követik a teli spórák, melyek mái-
nem por-, hanem kéregszerűek. Kisebb-nagyobb 
csoportokat képeznek s feketék. A növény 
részeket ezek is gazdagon ellepik s vagy még 
a nyári spórák eltűnése előtt lépnek föl, vagy 
ezeket követik. 

A rozsda hatása a levelek pusztítása által a 
halász rendes kifejlődését akadályozza meg, 
néha mag egyáltalában nem is képződik. 

A rozsda is élősdi gomba, mint az üszög; 
fejlődésmenete azonban bonyolódottabb. 

A vörös nyári spórák tömegesen képződnek; 
a szél által tovább vitetve, az egészséges ga-
bonaféléket nagy mértékben s gyorsan inficiál-
ják. Míg ezek tehát a gomba terjesztését eszköz-
lik, addig a téli spórák a betegség áttelelésére 
szolgálnak. Tél elmultával ezen spórák ugyan-
azon növényen, melyen télen át voltak, csíráz-
nak s spóridiákat fejlesztenek. A spóridiákat 
a legkisebb légáramlat is tovább viszi, míg 
alkalmas gazdanövényre találnak, a hol csíráz-
hatnak. 

Ezen spóridiák azonban a gabonaféléket nem 
támadják meg s új infekciót ily úton nem 
hozhatnak létre. Ez csak egy új fejlődési 
folyamat közbeiktatásával jöhet létre, mely 
vagy a sóskabokor (Berberis vulgaris) levelein 
vagy termésén, vagy a bengeféléken (Rham-
neae) vagy egyéb, érdes levelű s más növé-
nyeken megy végbe. Az alább leírandó rozsda-
fajok mindegyike csak egy bizonyos növényen 
képezi ezen aecidium név alatt ismeretes fej-
lődési alakot ; számos rozsdafajnál ezen alakot 
egyáltalában még nem ismerjük. 

Az említett aecidiumok az illető növényeken 
tavasszal apró narancsszínű, pálmaalakú s szá-
mos kis kehelyalakú tartóból álló duzzadásokat 
idéznek elő, melyek különösen a levelek alsó 
lapján mutatkoznak. 

A gabonarozsda téli spóráiból keletkező spó-
ridiák ezen aecidiumokat hozzák létre ; az 
aecidiumokban keletkező spórák pedig előidézik 
a gabonarozsdát. 
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A gabonarozsdának tehát más, egészen idegen 
növényre is van szüksége hogy terjedhessen, a 
mely körülményről a védekezésnél nem szabad 
megfeledkeznünk. (Erickson mykoplasmatikus 
elméletével itt nem foglalkozhatom.) 

Úgy, mint az üszögnél, a rozsdánál is több 
fajt különböztetünk meg. Foglalkozzunk a leg-
fontosabbakkal — egyenként. 

A gabonaszárrozsdát a Puccinia graminis 
Pers. nevű gomba idézi elő. A nyári spórák 
az egész növényen fölléphetnek, míg a téli 
spórák inkább csak a száron s a levél-
hüvelyeken találhatók föl, ahol rövid fekete 
sávokat alkotnak. Ezen rozsda valamennyi 
gabonafélén előfordulhat s a leírt módon 
pusztíthatja azokat. Az áttelelés a téli spórák 
által történik, melyek csak tél végén válnak 
csiraképesekké. A biztos áttelelés inkább a 
szabadban megy végbe, mint védett helyen, 
tehát esetleg a kazalban fölhalmozott szalmán, 
ahol ezen spórák egyáltalában nem csíráznak. 

Ezen rozsda tavasszal a gabonaféléken tvjből 
csak akkor léphet föl, ha a téli spórák spori-
cliáiból, a sóskabokron aecidiumok keletkeztek, 
melyeknek spórái megéredés után a gabonára 
kerülve a gabonaszárrozsdát idézik elő. 

A tudósok közül számosan foglalkoznak 
azon kérdéssel, vájjon nem keletkezhetik-e 
ezen rozsda a leírt aecidiumok nélkül is, 
amire azon körülmény engedne következtetni, 
hogy pl. Ausztráliában, Indiában, Dél-Ameriká-
ban stb. is van rozsda, dacára annak, hogy 
ott a sóskabokor nem tenyészik. Ily irányban 
az összes müveit államokban, így nálunk is, 
széles alapon álló kísérletek folynak, melyek 
előbb-utóbb a kérdést valószinűleg teljesen 
tisztázni fogják. 

A gabonalevélrozsda nyári és téli spórái 
már inkább csak a leveleken fordulnak elő ; 
előbbiek szintén rozsdavörösek, utóbbiak telepei 
azonban inkább szürkés-feketék, miután állan-
dóan a gazdanövény felbőre által vannak borítva. 

Ezen rozsdafajt újabb időkig a tudósok 
Puccinia lluhigovera Wint. névvel jelölték ; 
messze vezetne, ha e helyen az Erickson és 
Henning svéd tudósok által fölállított fajok-
kal, melyek ezen faj szétválasztásából eredtek, 
bővebben foglalkoznám. Ennek eddig inkább 
csak tudományos mykopathologiai fontossága 
van s tisztán csak a szakembert érdekelheti, 
a miért ezen fölosztást itt mellőzöm. 

A közbeeső fejlődési alak ezen, Magyarország-
ban igen elterjedt rozsdafajnál, dacára annak, 
hogy a nyári spórák is áttelelhetnek, szintén 
nem hiányzik; az aecidium-alak az érdeslevü 
növények némelyikén (Anchusa etc.) fordul 
elő. A tudománynak azonban itt is még elég 
dolga akad. 

Yan egy rozsdafaj, mely csak a zabot 
támadja meg s amelyet a téli spórák különös 
alakjánál fogva koronarozsdának neveznek 
(Puccinia coronata Cord.), ennek aecidiumai 
a varjútövis-bengén (Rhamnus cathartica) 
élnek ; a kukoricán a kukoricarozsda (Puc-
cinia Sorghi) élősködik, egyáltalában pedig 
alig van fűféle, vagy egyéb növény, melyen 
valamilyen rozsdafaj ne tenyésznék. 

Mi teendőink vannak most már, hogy ezen 
veszedelmes betegség erejét — ha mindjárt 
csak némileg is — megtörjük? 

Legyen gondunk arra, hogy a szalmán és 
tarlón megmaradó spórákat ártalmatlanná 
tegyük, amit gyors fólszántás vagy a tarló 
elégetése által érhetünk el. 

Az aecidiumok fejlődését előmozdító növé-
nyek, így különösen a sóskabokor s a szántó-
föld mellett (árkokban etc.) termő érdeslevélü 
növények kiírtandók; ezen eljárás az ugyan-
ott termő egyes pázsitfüvekre is kiterjesz-
tendő, miután a rozsdát ezek is terjesztik. 

A rozsda ellem védekezésnél mellékkörül-
mények is jöhetnek tekintetbe. 

A gabonaszárrozsda tavak melletti fek-
vésekben, ligetekben s mély fekvésű szántó-
földeken inkább lép föl, mint más helyeken. 
A zabrozsda is ily helyeken inkább pusztít. 
A gabonalevélrozsdánál a szántóföld fekvése 
kevésbbé játszik szerepet. 

A talaj minemüsége, a trágyázás mikénti 
alkalmazása, a vetés idejének kiválasztása, 
időjárási viszonyok s egyéb körülmények 
szintén nagy befolyást gyakorolnak a rozsda 
keletkezésére és terjedésére ; idevágó kísérleti 
eredményeink azonban a gyakorlat részéről 
még sokszor ellentmondásra találnak, amiért 
azokat céltudatos védekezési eljárások alap-
jává tenni még nem lehet. 

A mai kísérletek azonban még más úton is 
haladnak, melyen előbb-utóbb czélhoz is fogunk 
jutni. 

Törekvéseink ugyanis arra irányulnak, hogy 
oly gabonafajtákra tegyünk szert, melyek a 
rozsdának bármily körülmények között föltét-
lenül eUentálljanak. 

Ily irányban mezőgazdaságunk minden ágát 
szívén viselő miniszterünk Darányi Ignác is 
végeztet kísérleteket, melyeknek sikerében az 
eddig közzétett munkálatok alapján nem 
kételkedhetünk. Ezen kísérletek már azért is 
érdekesek, miután az egész országra kiter-
jednek s így magyar, sajátlagos viszonyainkat 
veszik alapul. így pl. kitűnt, hogy a „somogyi 
tarbúza" a rozsdától kevesebbet szenved, 
mint más honos búzafajták, s a szemek fej-
lettsége mellett, több termést is ad. A jövő 
majd megmutatja, mely ellentálló fajtákkal 
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pótolhatjuk a kevésbbé ellentálló magyar búza-
faj tákat; ezen célt pedig akkor érhetjük el 
mielőbb, ha a gyakorlati gazdák, az íigy iránt 
lelkesedve készséggel bocsátják tapasztalataihat 
a tudomány rendelkezésére, mely esetben 
nemcsak saját érdeküket szolgálják, hanem 
gazdasági jólétünk emeléséhez s így nemzeti 
vagyonunk gyarapításához is hathatósan hozzá-
járulnak. 

(Grinád.) Pósch Károly. 
* 

Igen szívesen adunk helyet lapunk követ-
kező (juniusi) számában a gabonafélék másik 
két fontos gombabetegségét : az anyarozst 
(Claviceps purpurea) és a búza torzsgombáját 
(Ophiobolus graminis) leíró cikkének. Lapunk 
szíves olvasóit pedig ez úton is fölkérjük, 
hogy Pósch Károly kollégánkat tudományos 
munkálkodásában legalább erkölcsileg támo-
gassák. Gyűjtsünk beteg, gombák által meg-
támadott növényeket s küldjük be címére 
(Grinád, Pozsony megye). Gyűjtésünk nem jár 
fáradsággal, hisz sétaközben, erdőn-mezőn, 
könnyen szemünkbe ötlik egy - egy beteg 
növény, vagy növényi rész, amelyet lesza-
kítva, papírba csomagolva (elég néha egy 
boríték) mint érték nélküli mintát néhány 
fillérért szállít a pósta. Ezáltal és egyes 
megfigyelések rövid leírása által nagyban 
támogathatjuk érdemes kollégánkat nehéz, 
fáradságos, tudományos munkálkodásában s 
így nemcsak neki és a tudománynak teszünk 
szolgálatot, hanem hathatósan járulhatunk 
hozzá gazdasági jólétünk emeléséhez is. Pósch, 
mint tanító, oly buzgón szolgálja a tudo-
mányt, hogy őt példányképül kell elénk 
állítani. Bovatv. 

A málna termesztése és szörppé 
való földolgozása. 

A málna egyike a leghálásabb kerti bokor-
növényeknek. Bokrai kevés helyet foglalnak 
el ; helyes kezelés mellett minden évben bőven 
terem; korán (július elején) beérik, s ilyenkor 
jó két hétig minden másnap szedhető ; zama-
tos gyümölcse bő cukortartalommal bír, s így 
frissen is élvezhető ; a belőle készített ször-
pöt pedig —• hűsítő hatásánál fogva — frissítő 
gyanánt élvezheti nemcsak a lázas beteg, ha-
nem a nyári tikkasztó melegben, az egészséges 
ember is ; végre : mint kitűnő gyümölcsíz, a 
háztartásban is többféle módon nyer alkal-
mazást. Különösen e két utóbbi szempontból 
tartom érdemesnek a málna termesztéséről és 
háztartási cikké való földolgozásáról egyet-
mást elmondani. 

A málna tápdús földet és árnyékos helyet 
igényel. Szaporítása leginkább tőosztás útján 
történik. A töveket sorokba, de bokrokba is 
ültethetjük. A sorbaültetésnél mértékül 150 
cm sor- és 40—50 cm tőtávolságot vehetünk ; 
a bokrokba való ültetésnél 80—100 cm legyen 
a távolság. Ha kertecskénkben alkahnasabb 
hely nincsen, málnánk a kertkerítés árnyékos 
tövében is megél. — Ennyit a telepítésről. 

Ami a málnatövek további kezelését és 
gondozását illeti, röviden a következőkben 
foglalom össze. 

Amint kitavaszodik a málna-tövek vesszőit 
megmetszük. Ez a mívelet az előző évi kiter-
mett és elszáradt vesszőknek tőből való eltá-
volításából és a meghagyandó, jól kifejlett 
termővesszők elgémberedett hegyének meg-
kurtításából áll. Hogy hány vesszőt hagyjunk 
egy-egy tövön, az attól függ, hogy milyen 
erősek a tövek. A bokrokban való mívelésnél 
rendszerint többet, a sorban való mívelésnél 
csak 3—4-et hagyunk meg. 

A metszés iitán a bokorba ültetett töve-
ket megkarózzuk és megkötözzük, a sorban 
állókat pedig drót vagy léc közé fogjuk, s 
vesszőiket, a redélyre való mívelés módja 
szerint szétosztva, a dróthoz vagy a léchez 
kötözzük. A karózást, lécezést és a kötözést 
azért tanácsos mindjárt elvégezni, mert később 
— ha már a szemek megindultak, — kárt 
tehetünk a fakadó és gyorsan fejlődő rügyek-
ben és oldalhajtásokban. 

A tőből előtörő zöld hajtások erősbjeiből 
a nyár folyamán csupán annyit hagyunk meg, 
amennyire a jövő évben szükségünk lesz. A 
sarjúhajtások gondos ritkításával nemcsak a 
termővesszők, hanem a gyümölcs szebb kifej-
lődését is biztosítjuk. Az érést megelőző hetek-
ben pedig a hígított trágyalével való öntözést 
is nagy sikerrel alkalmazhatjuk. 

Nyáron át, különösen hosszabb szárazság 
idején, a töveket többször meg kell kapálni, 
de nein igen mélyen, mivel a gyökerek alig 
4—5 ujjnyi mélyen kúsznak szét a föld alatt. 
Épp ily fontos az évenkénti trágyázás is. E 
célra legalkalmasabb a keveréktrágya (kom-
poszt). Enélkül a talaj hamar kimerül és 
vele a termés is aláhanyatlik. De még a ren-
des trágyázás mellett is csak 6—8 évig marad-
hat meg a málna egy és ugyanazon a helyen. 
Ha azt látjuk, hogy a bokroktól vagy a sorok-
tól távolabb a földből sarjúhajtások törnek 
elő, ez már azt jelenti, hogy a málna más 
helyre kívánkozik. 

Tanácsos a töveket télire szalmával, vagy 
kukoricaszárral befödni, nehogy az erősebb 
hideg kárt tegyen a vesszőkben. Az idei fagy-
kár nálunk a málnavesszőkön is mutatkozik. 



24 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 . SZÁM. 

A málnaszörp készítésére mindig teljesen 
érett gyümölcsöt használjunk. A teljesen érett 
málna puha, s gyengéd érintés után is levá-
lik száráról ; íze édes és kitűnő zamattal bír. 
A megszedett málnát gondosan átválogatjuk, 
nehogy hernyó, kerti poloska vagy más ide-
gen anyag kerüljön közé. Most az egészet 
— mint ahogy a szőlő törkölyét szokták — 
összezöcsköljük és egy bőszájü üvegbe önt-
jük. Az üveget ritka-szövésű vászonnal leköt-
jük, s a málnatörkölyt egyenletes hőmérsék 
mellett (hűvös kamrában) erjesztjük. 

Ha a kivánt mennyiséget egyszeri szedéssel 
nem pótolhatjuk, a törkölyt más- vagy har-
madnap újabb szürettel megszaporíthatjuk. A 
mag, gyümölcshéj és minden idegen anyag a 
felszínre rakódik, a tiszta málnaié pedig az 
üveg fenekére ülepedik le. 

8—10 nap múlva a felső kierjedt részeket 
lemerjük s kidobjuk, a többit pedig szitába 
öntjük, s a leszürődő tiszta levet egy alkal-
mas edényben fölfogjuk. Ilyen módon a szörp 
egy éjtszaka leforgása alatt egy cseppig lecsu-
rog. Ez a leszűrt tiszta lé használandó föl a 
szörp készítésénél. 

A málnalevet megmérjük. 1 kg 1ère, 1 kg 
cukrot számítunk. A kimért cukorhoz csupán 
annyi vizet adunk, amennyit az magába szív-
hat. Az ekként megnedvesített cukrot felfőz-
zük, s addig keverjük, míg pépszerüvé nem 
lesz. Most a málnalevet hozzáöntjük és addig 
forraljuk, míg csak a habját el nem forrja. 
Az így készült szörpöt tisztára kimosott, jó 
száraz üvegekbe azon melegen betöltjük és 
rögtön légmentesen eldugaszoljuk és lepecsé-
teljük. 

A fölös mennyiséget, a közeli város gyógy-
szerésze vagy cukrásza szívesen megveszi. 

(Bodrogli-Momstorszeg.) 
tiubitzáné-Weisz Mariska. 

A bab meg a borsó. 
Ez már mégis különös, — mondja fej-

csóválva egyik-másik társam e cím láttára, — 
hogy a babról meg a borsóról akarjon valaki 
itt nekünk írni, amikor ezeket és termelésüket 
mindenki ismeri. 

Engedelmet kérek, de, minden fejcsóválás 
dacára, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
nagyon, de nagyon sokan vannak édes hazánk-
ban, akik ezt a két megbecsülhetetlen ter-
ményt nem ismerik, vagy ha igen, csak felü-
letesen; már pedig mind a kettő megérdemli 
fontosságánál fogva, hogy teljesen jól ismerjük. 

A bab is, meg a borsó is ugyanis nagyon 
keresett és nagyrabecsült kiviteli cikket képez 

és itthon is mint konzerv-cikkek az elsőrangú 
termények közé számíthatók. 

Keresett piaci cikk lévén, mindegyik jó 
pénzt hoz a konyhára. 

Igen, de csak a jó, a kitűnő minőségű, a 
finom bab, a finom borsó. 

Ezek mindenkor jó vevőre találnak, sőt mióta 
hazánkban — csak egy pár éve —- több 
gyümölcs- és zöldség-konzervgyár működik, 
a jó konzerv-borsót, meg a konzerv-babot 
keresve keresik. 

Nos hát ezt a borsót, ezt a babot, a mi 
népünk még nem ismeri és sajnos, nem hogy 
kivitelünk lenne ezekből — holott lehetne, — 
de még a belföldi szükségletet sem vagyunk 
képesek fedezni s a jó konzerváló borsót a 
saját gyáraink a külföldről kénytelenek hozatni. 

Ez ellen kell dolgozni, jó az a pénz mi 
magunknak is. 

Mielőtt azonban a bab és borsó konzervál-
ható fajtáit ismertetném, még egy fontos körül-
ményre kell a figyelmet kikérnem. 

Mind a két cikk, mint említém, kitűnő kivi-
teli cikket képez, óriási mennyiséget szállíta-
nak belőlük Németországba, Spanyolországba, 
továbbá Angliába és a többi északi államokba. 

És most vagy két éve, nagy panaszt olvas-
hatunk a külföldi vevők részéről: nincsenek 
megelégedve a küldött szállítmányok minőségé-
vel. A berlini gazdasági tudósító p. o. azt írja. 
hogy „a szállított hüvelyesek oly gyarló minő-
ségűek voltak, hogy a berlini nagy- és kis-
kereskedők a berlini behozatali cégtől aimak 
idején vett mintákhoz ragaszkodva, ezen silány 
árú átvételét megtagadták, minek folytán a 
behozatali cég, hogy elvállalt kötelezettségeinek 
megfelelhessen, kénytelen volt más helyről és 
rendesen sokkal magasabb árak mellett jobb 
árút hozatni". 

Halljuk azonban még tovább a panaszt. 
A szállítók nem fordítanak kellő gondot a 

csomagolásra, a hüvelyesek kövekkel, sárdara-
bokkal és babóval vannak összekeverve. 

Egyes esetekben pedig oly rossz árút szállí-
tottak, hogy az összehívott becslők visszautasí-
tásra Ítélték, miután az élelmezés céljára hasz-
nálható nem volt. Ez esetben is a veszteségek 
a berlini behozatali cégek vállain maradtak. 

A következménye ennek pedig természetes, 
a vevő elmarad s a rossz árú nemcsak a nyakán 
marad a kínálónak, hanem rontja hitelünket, 
becsületünket. 

Igaz, hogy ez a panasz nem mindig elle-
nünk szól, hanem főként a gácsországiak ellen, 
de a baj ezért csak annál nagyobb, mert a 
külföldi hamarosan kész a mi elitélésünkkel, 
mert a gácsi rossz minőségű árút is — csekély 
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részben a magyar szállítókra vonatkozó panasz 
alapján — a mi rovásunkra írja föl. 

Ez ellen pedig mindenképpen tennünk kell 
és ki tehet elsősorban, mint éppen a tanító, 
a ki fölvilágosítója, oktatója, tanácsadója legyen 
a népnek. 

Ezért tartom én szükségesnek, hogy a borsó-
ról meg a babról és termelésükről elmondjak 
olyan dolgokat, amelyek talán még nem isme-
retesek kellőképpen. 

Ezek után mondandómat három részre osz-
tom : először beszélek a hazai piacon értéke-
síthető bab- és borsófajtákról, amelyek egyúttal 
kiviteli cikket is képeznek ; másodszor ismer-
tetni fogom a konzervgyáraknak szükséges 
finom bab- és borsófajtákat és végül harmad-
szor elmondom úgy a bei-, mint a külföldi 
értékesítés körül szerzett tapasztalatokat. 

Tapasztalati tény, hogy nem minden bab 
vagy borsó jó minőségű, a talajnak és éghaj-
latnak megfelelő, a termelőnek pedig hasznot 
hozó. 

Majdnem minden vidéknek meg van a maga 
jól bevált fajtája, amelyet ezért azon a vidéken 
el kell terjeszteni és nagyban termelni. Ha 
egy-egy vidéken egy-, legföljebb kétfajta, ki-
tűnően bevált s minőségével a vevő s a fo-
gyasztó közönség meg van elégedve, akkor ez 
a fajta annak a vidéknek hírét és becsületét 
megszerzi és fönn is tartja, ha mindig egyen-
lően jól kezeljük és ápoljuk. Az ilyen fajtákat 
azután nem szabad elfajulni hagyni, hanem 
arra kell törekedni, hogy folyton egyenlő jó 
minőségben fennmaradjanak. 

A babnak számos faját két nagy csoportra 
osztjuk, ú. m. : a karóbab vagy felfutó és a 
gyalogbab, törpe vagy bokorbabok csoportjába, 
amelyekben ismét számtalan bab fajta és válto-
zat van. Ez utóbbiakat a hüvelyek alakja és 
színe, húsuk minősége, az íz és a használ-
hatóság szerint osztályozzuk és nevezzük el. 
így megkülönböztetünk viaszbabot, kardalakú 
babot, törni való babot, szalonnababot, cukor-
és salátababot, takarmány- és végül dísz-
babot is. 

A termelés célja határozza meg a fajtát. 
A karós, felfutó bab érzékenyebb a gyalog-
babnál, s mert karózni kell, a termelése költ-
ségesebb; de ha konzervgyáraknak termelünk 
s később akarjuk szedni, akkor a zöldhüvelyű 
karós babféléket választjuk, ha hozzájuk alkal-
mas védett helyünk van. Rendszerint bőven 
teremnek és zölden való eltevésre a legalkal-
masabbak, jó aprózni való és salátababok. 

A nedves talaj, hűvös időjárás és erős szél 
iránt érzékenyek, közülök tehát azokat a fajo-
kat kell választani, amelyek kedvezőtlen viszo-
nyok között, zordabb helyen is jól fejlődnek 

s fiatal, zöld korukban a legjobbak, tehát 
keresett cikket képeznek. 

A fajták közül megemlítendők a rajnai 
szalonna- és kardbab, amely igen gyönge és 
finom ízű. Az érett szemek tejfölsárgaszínüek. 
Igen korai fajta, 

A diadal cukor-viaszbab, középkorai, igen 
bőven termő, hosszú, vastaghúsú hüvelyekkel, 
kellemes ízű, érett szemei szürke-barna vagy 
sötét-barna színűek. 

Az óriás viasz 'álgiriai csatakardbáb, fekete 
szemű, igen nagy, fehéres, vastaghűsú hüve-
lyekkel. 

Az óriás cukortörő, viaszsárga hüvelyű, fehér 
szemű. Igen korán és bőven terem, gyenge, 
jóízű, különösen salátának nagyon alkalmas. 
Ennek egyik félesége a korai magyarországi 
cukortörő, igen kitűnő. 

Konzervgyárak részére különösen alkalmas 
a javított kékhüvélyű csatakardbáb, rendkívül 
hosszú, széles hüvelyekkel. Finom, gyöngehúsú 
és befőzésre kiválóan alkalmas. Csak fiatalon 
használtatnak, a vénebb már nem jó. 

Ezeken kívül hidegebb, zordabb helyekre 
fölötte ajánlhatjuk az erdélyi szalonnahabot, 
amely a külföldön is jól ismert fajta és ott 
is elterjedt, továbbá a somogyi tarka bábot, 
amely szintén nagyon jónak bizonyult. Külö-
nösen ki kell emelnünk azonban a karós babok 
közül a zölden való aszalásra legkitűnőbb faj-
ták egyikét, a francia származású fehér soissons-
babot, amelyet különösen a francia konzerv-
gyárak használnak, s miután nálunk is jól 
bevált, a mi konzervgyáraink számára is nagy-
ban lesz termelhető. 

A gyalog- vagy bokorbab a korai terme-
lésre való. Számos kitűnő fajtái közül kieme-
lendők és ajánlhatók : a flageolet viaszbab, a 
flageolet zölden maradó, Hinrich óriás, Francia-
ország csodája es a zöldék királya. A flageolet 
viaszbab a jelenleg ismert viaszbabfélék közül 
az elismert legjobb. Rendkívül bőven termő, 
hüvelyei hosszúak, sárgák, vastag húsúak, 
gyengék, finom ízűek. Sóban főzve, spárga 
módjára elkészítve kitűnőek. A zölden maradó, 
valamint a Franciaország csodája a francia 
konzervgyárak keresett babfajtái, a melyeket 
zölden eltéve és megaszalva a mi kereskedőink 
is nagyban adnak el. Különösen a nagy váro-
sok lakói nagy kedvelői ezen szépszemű bab-
féléknek. 

Konzervgyárak részére Németországban s 
nálunk is nagyban termelik a Hi/nrich óriás-
bábot. Ez egy cukortörő babféleség. Rendkívül 
gazdagon terem, hosszú, húsos hüvelyű és 
tarka szemű. Zölden való főzésre és konzervá-
lásra fölötte alkalmas. 

Annak, aki különösen házi szükségletének 
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fedezésére akar jó babot termelni az udvar-
kertben vagy a ház körül levő kertben, annak 
melegen ajánlhatjuk a zöld babok királya (Roi 
des verts) nevű gyalogbabot. Nálunk ez a ki-
tűnő babfajta még nem nagyon ismert, de 
méltó arra, hogy mindenki tegyen vele terme-
lési kísérletet. 

Állandóan és bőven terem. Hónapokon át 
virít és termi a szép hüvelyeket. Magja érett 
állapotban is szép zöld, s főzve is megtartja 
ezt a színét, s a száraz bab is olyan, ha meg-
főtt, mint a fiatal. Jóízű. A száraz babot lehet 
a zöld hüvelyekkel együtt főzni, s ekkor is 
kitűnő főzeléket képez. Fiatal hüvelyei gyöngék 
s mindennemű háztartási célra alkalmasak. Sós 
vízben főzve spárga gyanánt lehet elkészíteni, 
és salátának is éppen olyan jó, úgyszintén 
befőzésre és aszalásra is. 

A melegágyba hosszú éveken át szerzett 
gyakorlati tapasztalatok után a legjobban lehet 
ajánlani az osborn és szerecsen vagy néger 
hajtató babot. Az imént felsorolt hab- vagy 
paszulyféleségek úgy a nagybani, mint a házi 
kertekben való termelésre alkalmasak s ki-
viteli célokra a legjobbak. Valamennyiek a kül-
földön is el vannak terjedve s Európa legtöbb 
államában ismeretesek. Természetes, hogy min-
denütt vannak helyiérdekű fájták is, amelyek 
azonban csak érthetőleg szűkebb körökre szo-
rulnak s a helyi piacok kielégítésére valók. 

A bab mellett, mint említettük, a borsó 
játszik kereskedelmünkben nagy szerepet, ezért 
ennek legfontosabb fajtáit is jó lesz megismerni. 

A borsótermelésben az angolok és amerikaiak 
értek el nagy sikereket és ezért egész Európá-
ban az angolok beosztását fogadták el általában 
az európai termelők a fajták osztályozásában. 

Valamennyi borsófajtát általában három nagy 
csoportba soroljuk, ú. m.: 

1. kifejtő borsók csoportjába; a legjobban 
elterjedt borsóféleségek, magvukat zölden, zsenge 
és száraz állapotban kifejtve használjuk ; 

2. velőborsók csoportjába tartoznak a ráncos 
borsóféleségek, amelyeket zsenge állapotban 
nagyrészben konzerválásra használunk, az előb-
bieknél nagyobb szeműek, finomabb ízűek és 
édesebbek is ; 

3. a cukorborsók csoportjába valók azok a 
borsófajták, amelyeknek zsenge, fiatal hüvelyei 
zölden használhatók. Könnyen fölismerhetők 
széles, lapos, gyönge húsú hüvelyeikről. Az 
érett szemek szintén ráncosak. Az angolok 
ezeket ismét nyolc kisebb csoportba osztják. 
A csoportok : 1. korai hajtatásra való borsók, 
2. velőborsók, nagy fehér, sima, összenyomott 
magvakkal, 3. zöld velőborsók, sötétkékes zöld, 
hamvas hüvelyekkel, fehér és olajzöld magvak-
kal, 4. porosz borsók éretten kék szemekkel, 

5. császárborsók, nagy magvakkal, 6. fehér 
ráncos velőborsók, összenyomott, fehér ráncos 
magvakkal, 7. zöld ráncos velőborsók, erősen 
sötét-zöld, nagyon hamvas hüvelylyel és fehér 
és olajzöld kevert maggal, 8. kék ráncos velő-
borsók, kék magvakkal. Mindenik csoportban 
vannak korai, középkorai és késői, továbbá 
törpe, magas és felfutó fajták. 

Az egyes fajták közül mint legjobban bevált 
és ezért leginkább elterjedt faj tákat kell meg-
említenünk a De Grace törpe borsót, Bismark 
herceg, Saint Desivat, legkorábbi májusi, Dániel 
o'Rourke, zölden maradó korai Folger, Non 
plus idtra, Telefon, Daisy és Autocrat borsó-
fajtákat. A konzerválásra a legjobbnak bizo-
nyult a Petit pois, amely kisszemű ugyan, de 
nagyon finom ízű. Az eddig végzett kísérletek 
általában jól sikerültek. 

Aki arra törekszik, hogy finom, jóminőségű 
és könnyen értékesíthető horsója legyen s ki-
vitelre is dolgozik, annak ajánljuk a fönti 
borsóféléket, mint amelyeket már többször 
kipróbáltak, sőt egyik-másik fajtát évek óta 
állandóan míveljük a legjobb sikerrel. 

Ezekben elmondtam röviden mindazt, amit 
a hazai, valamint a külföldi piacon, a konzerv-
gyárakban könnyen értékesíthető bab- és borsó-
félékről mintegy emlékeztetőül elmondani jónak 
gondoltam. Az értékesítésre nézve alkalmilag 
külön fogok még visszatérni. 

Mielőtt azonban bezárnám e sorokat, meg-
jegyzem, hogy az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület (Budapest, Koronaherceg-utca 16.) 
évenkint kioszt tagjai között (de nem tagok is 
kaphatnak) kötelezettség mellett termelési kísér-
letekre bah- és borsóféléket. Ha valaki tehát 
kísérletet kivánna tenni a felsorolt fajták egyi-
kével vagy másikával, forduljon az illető egye-
sülethez. 

(Budapest.) Kardos Árpád. 

A köles termelése. 
A kölest a meleg klímájú vidékeken és 

országokban rég'időktől fogva termelik, mert 
mint emberi táplálék fontos kereskedelmi cikket 
képez. A földön Arábia bírja fölmutatni a 
legnagyobb eredményt, mert az arabok nagy 
mennyiségű folddarabokon termelik. Tekintve az 
említett állam klímáját és azt, hogy a köles 
éppen a meleg éghajlatot szereti, termelése ott 
indokolt is. 

Nálunk még az Alföldön sem termelik nagyobb 
földterületeken, inkább mint hézagpótló növény-
nek veszi elő és termeszti a gazda. Leginkább 
akkor jut a kölesnek nagyobb földterület, ha 
a repce- vagy a kukorica-vetés nem sikerült, 
vagy mikor törésekben azért kell előveteményül 
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elvetni, Hogy másik évben ezen talajban a 
kalászos növények termelése előkészíttessék. 

A kölesmagból háromféle kerül leginkább 
vetés és használatba ; u. m : a közönséges köles, 
a róka-farku vagy más néven olasz köles, és 
a vérköles. A közönséges és róka-farkú köles-
nek a bugája elágazó, míg a vérköles bugája 
sűrű és tömött, a moharhoz igen hasonló. 

Ezek után a vetés mikéntjét kell érintenem. 
Azon közmondást, „hogy a hány ház, annyi 
szokás", a köles vetésére is lehet vonatkoztatni. 
Nálunk sok helytelen, a gazdaságnál meghono-
sodott rossz szokások rontják a föld termő-
képességét, okkal-móddal a gazdákkal is meg-
lehet értetni, hogy mindenben a legjobbnak 
ismert helyes mívelési módot alkalmazzák. A 
köles vetésénél is sokféle vetési módot alkal-
maznak, de a magyaróvári akadémián, hol 
sokszor van alkalmam szakképzett egyénekkel 
gazdasági témákról értekezni, a következőket 
ajánlják a köles vetési módjára. 

Ha kapás növények után akarjuk vetni, úgy 
a talajt ősszel, középmélyen meg kell szán-
tani és tavasszal ugyancsak vetőszántást, vagy 
ha ez nem szükséges, grubberozást kell a talaj-
nak adni. Ha friss törésbe vetjük, a talajnak 
— ősszel — egy sekély szántást adunk, 
amelyet megboronálunk. Később egy középmély 
szántás, majd tavasszal a vető-szántás ajánlatos. 

Gabonanövények után nyár végén, ősz 
elején sekély tarlóbuktatást, később középmély 
szántást, tavasszal grubberozást kell a talaj-
nak adni. 

A kölest május végén, avagy junius elejétől 
ezen hó 10-ig szokták elvetni, mikor mái-
tavaszi fagyoktól nincs mit tartani. Az a nézet, 
hogy a frissen trágyázott földben jobban volna 
védve a fagyok s más bajok ellen : a kölesnél 
téves állítás, mert a trágyás földben a köles 
gyomos lesz és enélkül is jól terem, csak 
nagyon sovány talajon lesz célszerű közvetlen 
alája istállótrágyát adni. A köles nem igényes 
a talaj hánt, ami természetesen nem azt 
jelenti, hogy a legsoványabb földbe vessük. A 
laza, jó erőben levő földben fog hódolni annak 
az ismert közmondásnak : fizet mint a köles. 

A vetés történik sorba és szórva. Utóbbinál 
25—30 liter, a soros vetésnél 12—20 cmre 
12—18 liter mag kell kat. holdankint. A kölest 
sem sürün, sem pedig mélyen nem szabad vetni, 
még pedig azért, mert ha sürün vetjük, apró 
bugájtí lesz, ha pedig mélyen vetjük, nagyon 
nehezen tud előtörni a talajból. A laza, homokos 
talaj inkább tűri a mély vetést, mint a kötött, 
agyagos talaj. 

Vetésre leginkább használják a vörös és 
sárga kölest, a gyönge talajokon inkább a szürke 
köles honosodott meg. 

Gyakran megtörténik, hogy a talaj a kikelés 
után megkérgesedik. Ennek elhárítására leg-
jobban ajánlatos a fogasólás. Csak a tapaszta-
latlan, mondjuk tudatlan gazda fél attól, hogy 
a kölest a borona kitépi. Aki a kölest ismeri, 
tudja, hogy annak mélyreható gyökerei vannak, 
így a boronálás nem tesz benne kárt. 

A kölest, főleg ha az sorban van vetve, a 
gyomok ellen kapálni is szokták, nagyobb föld-
területeken pedig, ha a vetés szórva történt, 
a gyomok ellen is lehet, és pedig nagyon hat-
hatósan, a boronálást használni. 

Vetésre jól kirostált és súlyos vetőmagot 
szerezzünk be. Üszög ellen V2V0-OS kékkő-
oldatban szokták csávázni. 

A köles, ha erőteljes növésnek indult, nem 
sok vele a dolgunk, aimál több gondot kell 
reá fordítani, mikor az érési idő bekövetkezett. 
Aki az aratásával késedelmeskedik, nagy kárát 
fogja vallani halasztásának, viszont a korai 
aratás se ajánlatos. A köles teljes beérését nem 
szabad bevárni, de viszont a korai aratás se 
jó, mert akkor éretlenül vágatnék le. Tudni 
kell ugyanis, hogy a köles bugája nem egy 
időben virágzik az alsó és felső részein. Felül 
már elvirágzott, mikor az alsó részén csak 
kezd virágozni. Ha a magvak eredeti szinüket 
félig-meddig mutatják, bátran neki foghatunk 
a kaszáláshoz. Nem kell félni attól, hogy haszon-
talan és kárba menő munkát végezünk, ha 
sebtiben a kaszálásnak nekifogunk. A köles 
utánérése alkalmával kifejlődik teljesen, de 
ha akkor kaszáljuk, mikor a magvak szürkék, 
avagy vörösek, akkor nem számíthatunk haszonra, 
mert sok mag elpereg. 

A kölest renden hagyni nem szabad, mert 
ha megszárad, a fölgyüjtéskor sok kipereg és 
a madarak is sok kárt tesznek benne ; legjobb 
azt azonnal kis, 15 cm. átmérőjű kévékbe kötni, 
a midőn könnyen kiszáradhat, ami nagyon 
fontos, mert a köles hamar megdohosodiJc. 

Végül még azt kell mondanon, hogy a köles 
szalmája nagyon becses takarmány, mert sok 
tápanyag van benne. 

(Müson.J Vem er Jenő. 

A gazdasági munkások és cselédek 
segítő-pénztára. 

(Szabad, előadás az i f júsági egyesületben.) 

Kedves gyermekeim! Volt a mi falunkban 
egy jobb időt látott nyomorék ember, úgy 
hívták hogy Malatinszki Vendel. Híres és 
munkabíró ember volt ő annak idején, de 
hogy-hogynem, egy kiszáradt jegenyefa kivá-
gásakor a fa dereka mindkét lábát ott nyomta, 
hogy csak mint nyomorék ember meneküli)e-
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tett meg a biztos haláltól. Ezalatt kis gaz-o O 
dasága lassankint összezsugorodott, felesége 
bánatában meghalt, maga pedig nemsokára 
az emberek könyörületességére yolt kénytelen 
támaszkodni. I t t is, ott is nyújtottak neki 
könyörületes szívek adományt, s ő vérző szív-
vel, lehorgasztott fejjel köszönte meg, de 
sehogy sem tudta magát beletalálni szokatlan 
helyzetébe. Sőt az is megtörtént néha-néha, 
hogy adomány helyett azt mondották : „ Vendéi 
bácsi jöjjön holnap !" Ez a szó már valóság-
gal megforgatta szivében a kést s elkeseredett, 
hogy ő, a dolgos, munkás ember ily szomorú 
és szégyenletes sorsra jutott. 

Kedves gyermekeim ! Ma már, hála a jó 
Istennek, a szegény munkás ember öregségére, 
munkaképtelenségére biztosítva lehet afelől, 
hogy nem kell többé a koldusbotot kezébe 
fogni. A mi jóságos királyunk s földmívelési 
miniszterünk gondoskodásából van egy törvé-
nyünk, mely 1901 január 1-én lépett életbe. 

E törvény annyira áldásosnak bizonyult, 
hogy már alig másfél év múlva ki kellett 
egészíteni, áldásait nagyobb körre kiterjesz-
teni E kiegészítést létrehozta az 1902 : XIV. 
t.-c., mely méltán a szegény ember törvényé-
nek nevezhető. Ez a törvény azonban csak 
arra bír fontossággal, ki tagja is ezen tör-
vény által létesített országos segítő-pénztámak. 
Akarata ellen senkit sem kényszerít ezen tör-
vény arra, hogy beiratkozik-e vagy sem ezen 
üdvös egyesületbe. De kedves gyermekeim az 
az ember, kit eddig nehéz gondok gyötörtek, 
hogy mi lesz vele és családjával akkor, ha 
a kenyérkereső kasza, kapa kiesik egykoron 
kezéből; ki elgondolja, hogy mi lesz család-
jával, kis cselédeivel, ha majd munkaképte-
len lesz : bezzeg az ilyen előrelátó gondos 
munkásember nem fog késni, nem fog tana-
kodni egy napot, de egy órát sem, hanem be 
fog lépni az országos gazdasági munkás- és 
cseléd- segélypénztár tagjai sorába. 

Ez a címe annak a jóságos egyesületnek, 
mely a földmívesembert, a munkást, a cseléd-
embert, ki vagyont nem gyűjthet, biztosítja 
öregségére s munkaképtelenségére afelől, hogy 
nem fogja többé az irgalom kenyerét könnyei-
vel áztatni ; vagy ha baleset éri, akkor sem 
fog sem maga, sem családja nyomorba jutni, 
hanem ezen segítő-pénztár tagjait, vagy halá-
luk után hozzájuk tartozóit segélyezi és gyá-
molítja. 

Hogy ezen segítő-pénztár jövedelemmel bír' 
azt ti is kedves gyermekeim elgondolhatjátok, 
íme atyailag gondoskodó kormányunk 150.000 
koronát ju t ta t évről-évre ezen segítő-pénztár-
nak, hogy tagjai t megfelelően gyámolíthassa. 
A kormány buzdító tettére pedig sokan, kiket 

a jó Isten nagy vagyonnal áldott meg, ado-
mányokat adnak, alapítványokat tesznek. Fő-
pásztorok, nagybirtokosok, pénzintézetek s jó-
tékony egyesületek vetélkednek adományaikkal 
hozzájárulni e segítő-pénztár vagyonának gya-
rapítására. 

De mindez még mindig kevés arra nézve, 
hogy annyi ezer meg ezer rokkant munkás, 
cseléd gyámolíttassék; kell, hogy a tagok is 
járuljanak hozzá filléreikkel, kik ezáltal jogot 
és igényt nyernek a segítő-pénztár segítségére. 
De korántse ijedjetek meg, kedves gyermekeim ! 
Ezen hozzájárulás, ^ mint előbb is mondottam, 
csupán fillérek. így legelsősorban a gazda 
jár elől jó példával s cselédje után fejenkint 
egy évre csupán 1 K 20 f-t fizet. Ezt az 
1 K 20 f - t azonban a cseléd béréből lefogni 
büntetés terhe alatt tilos. Es lássátok, ezzel a 
pár fillérrel a gazda óriási gondot vesz le a 
maga fejéről, mert hiszen ha cselédjét bármi-
nemű baleset éri, nem az ő terhe többé a 
gyógyítás, a családjának az eltartása, hanem a 
segítő-pénztáré. Magának a cselédembernek is 
nagy megnyugvás az, hogy ha baleset, szeren-
csétlenség éri, mindaddig, míg csak újra munka-
képes nem lesz, meglesz a betevő falatja s 
ingyen gyógyíttatik. 

Ugyebár most szeretnétek tőlem kérdezni, 
hogy ki lehet ezen segítő-pénztárnak tagja? 
Röviden felelve tagja lehet minden férfi vag}' 
nő, ki gazdálkodással vagy egyéb gazdasági 
munkával foglalkozik. De értsetek meg jól, 
még az életkor is határoz a belépéskor, mert 
a törvény akkép rendelkezik, hogy mindenki, 
ki a 14-ik életévét betöltötte, de a 35-ik évét 
még túl nem haladta, tagja lehet e segítő-
pénztárnak. 

De hát azok, kik a 35.-ik életévüket meg-
haladták, kik úgyszólván a legjobb férfikor-
ban vannak azok nem vétetnek föl? 

Dehogy nem, csakhogy azok, föltéve, hogy 
50. életévöket még meg nem haladták, csupán 
1905 december 31.-ig vehetők föl a tagok 
sorába; 1906-től kezdve már csak azok lép-
hetnek be a segélypénztárba, akik még nem 
töltötték be 35. életévöket. 

Aki tehát tagja óhajt lenni ezen segítő-
pénztárnak, az legelőször is jelentkezzék köz-
sége elöljáróságánál vagy ezen pénztár helyi 
képviselőjénél. Vegye ezúttal magához az anya-
könyvi kivonatát azaz keresztlevelét, vagy ha 
ezzel nem bír, munkásigazolványát, cseléd-
könyvét. A fölvételkor, ha még a jelentkező 
nem 35-éves 2 korona, ha azt a kort túl-
haladta 4 korona fölvételi díj jár, mire a tag-
sági könyv a nevére kiadatik. Ezen tagsági 
könyvet bepiszkítani, elszaggatni, vagy talán 
összefirkálni sem nem illik, de nem is szabad, 
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hanem azt meg kell őrizni, hogy azt bármikor 
elő lehessen mutatni. 

Minden fölvett tag évenként 10 kor. 40 fillért, 
vagy akik ennyit fizetni nem képesek azok a 
felét 5 kor. 72 fillért fizetnek s ezek természe-
tesen így a segítségnek is a felét fogják élvezni. 

Mindezen fizetségek fejében az egész fize-
téses tagok, ha 10 évi tagság után munka-
képességüket elvesztenék, életfogytig, vagy 
amíg újra munkaképesek lesznek, minden 
hónapban 10 korona segélyt (nyugdíjat) kap-
nak; baleset esetén ingyen orvost, gyógyszert, 
s míg munkaképtelenségük tart 60 napon 
belül naponként 1 koronát, azontúl pedig 
havonként 10 korona segélyt nyernek, sőt 
esetleges haláluk esetén hozzátartozóik egy-
szerre 400 koronát kapnak kezeikhez. Kik 
ellenben félfizetéses tagok azok ezen segítség-
nek a felét igényelhetik. Azt kérdezhetitek 
kedves gyermekeim, hogy hát azok, akik már 
50 - évesnél öregebbek teljesen elesnek ezen 
áldások élvezetétől ? — Nem esnek el teljesen, 
mert beléphetnek a rendkívüli tagok közé, 
ahol nincsen korhatár. Rendkívüli tagnak 
beléphet még a 80-éves ember is. E rend-
kívüli tagoknak nem kell fölvételi díjat fizetni 
csak 1 korona tagsági díjat ; a tagság min-
denkor egy évre szól s évenként megújítható. 
Természetes azonban, hogy e csekély díjjal 
szemben a rendkívüli tagok csupán a baleset-
biztosítást élvezik. 

Van azonkívül a rendes tagoknak a fönt 
említettek mellett még két csoportja. A 3. 
csoportbeli rendes tag csakis halála esetére 
biztosít családja részére segélyt. A segélyösszeg 
60 koronától 200 koronáig terjedhet, s nagy-
sága attól függ, hogy hány éves volt a tag, 
mikor a pénztárba fölvétetett. A tagsági díj 
ebben a csoportban évenként 2 korona 60 fillér. 

A negyedik csoportba bárki beléphet. Ebben 
a csoportban a tagsági díj évenként 5 kor. 
20 fillér. A negyedik csoportbeli tagok maguk-
nak vagy másnak bizonyos életkor elérésének 
idejére biztosítanak segélyt. 

Kedves Gyermekeim ! Elmondottam röviden 
minden fontosabb dolgot ezen üdvös intéz-
ményről, s iparkodtam azt előttetek közelebb-
ről megvilágítani. Véssétek jól emléketekbe, s 
mondjátok el azokat otthon is kedves szülőitek-
nek. Sorakozzatok mielőbb a segítő-pénztár 
tagjai közé, hiszen jövendő sorsotok biztosí-
tásáról van ott szó. Jelentkezzetek úgy ti, 
mint kedves szülőitek mielőbb községi elől-
járóinknál ily irányban, s iratkozzatok be, 
ezen üdvös segítő-pénztárba mely a magas 
kormány fönnhatósága alatt teijeszti áldásait. 
Ez az intézmény nem bukhat meg, itt ezúttal 
nem kell félnetek attól, hogy keservesen meg-

takarított filléreitek odavesznek, mert hiszen ez 
országos intézmény s ez csak a javatokat s 
jövendő boldogságtokat óhajtja. 

Megnyugvással tekinthettek ezek után a 
jövendőbe. Nem vár már ezentúl reátok az 
irgalom keserű kenyere, hanem amidőn egy-
koron reszkető kezetekből kihull a kenyéradó 
szerszám, munkaképtelenségtek esetére bizto-
sítva vagytok. Tegyetek úgy amint mondottam, 
s áldani fogjátok ezen intézmény alkotóit. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

Szőlőtermelés a falon. 
Nincs férfi, asszony, főképpen gyerek, aki 

a szőlőt ne szeretné. Amely vidéknek nincse-
nek szőlőhelyei, oda messze földről szállítanak, 
és árulják-veszik drága pénzen a zamatos für-
töket. Szinte megrohanják a kosarakat. Éppen 
mintha valami ritka gyümölcs volna. És mintha 
valami rettenetes költségbe és fáradságba 
kerülne kmek-kinek egy kis ennivaló szőlő 
termelése. Pedig nem lehetetlen dolog legalább o O O 
csak annyinak a termelése, hogy az ember 
szőlőérés idején mindennap élvezhesse a duzzadt, 
édes, leveses gyöngyszemeket. A legegészségesebb 
gyümölcs, annyi bizonyos. De az is igaz, hogy 
a férfiak „hámozva" jobban szeretik. 

Mindenki könnyen termelhet szőlőt, ha akar. 
Sőt szüretelhet is minden gazda a háza- és 
más épületei faláról. A délre fekvő fal mind 
alkalmas a termelésére. Csak minél magasab-
ban kell a falra szétfuttatni, mert másképpen 
a termést alant le csipkedik a baromfiak. 

Egy-egy tőke nem nagy helyet foglal el a 
fal mellett. Valami nagy költségbe sem kerül, 
hiszen 15—20 darab gyökeres vesszőt kapunk 
egy-két koronáért. Sokszor ingyen is hozzá-
jut az ember a jó barátja révén. Éppen 
azon csodálkozom, hogy aztán a földmívelő 
kisgazdák még sem ültetik be a lakóházaik 
és más épületeik délre fekvő falmellékét. Hiszen 
a körülfutó, zöld venyigekoszorú amellett, 
hogy ékesebbé, díszesebbé, kedvesebbé teszi a 
lakóház külsejét, még gyümölcsöt — tehát 
hasznot — is hoz. Érés idején ingyen kínálja 
a szebbnél szebb, harmatos, hamvas fürtöket : 
feketét, fehéret, ropogósát, levesest, illatosat. 
Hát mikor virágzik a szőlő. Mily kellemes 
illat tölti be házunk környékét ! 

Hiszen valósággal élhetetlenség, hanyagság 
ennyi hasznot ki nem aknázni s föl nem hasz-
nálni minden falat, a melyre süt a nap reggel-
től estig. 

De nemcsak a falak mellé, hanem a nap-
sütötte helyekre, például a kertbe is ültethetni 
kétfelől, pl. a főút mellé. És nem éppen 
muszáj ide a költséges lugas ; lehet karó 
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mellett is nevelni a szőlőtökét. Igaz, hogy így 
olcsóbb, de lugason nevelve több termést nyer-
hetünk a tőkéből. Csak aztán fődolog a trágyá-
zás. Minden ősszel jól meg kell trágyázni 
minden tőkét. Egész télen kilugozódik és megy 
a gyökerekhez. Tavasszal megint le kell a 
trágyát a tőről húzni. Ilyen kezelés és okos 
metszés mellett nem lesz esztendő, hogy annyi 
termésünk ne legyen, hogy nemcsak házi 
fogyasztásra, eltevésre, hanem még eladásra is 
kerül. Szépen pénzelhetünk belőle, főkép váro-
sok közelében. 

Ilyesmit mind most így kora tavasszal kell 
kitervezgetni, kiokoskodni, hozzálátni a dolog-
hoz, nem kapkodva és elkésetten, hanem előre 
kiszámítottan. 

Ti, gazdas. ism. iskolai tanítók, olvastassátok 
föl ezt az iskolában és lelkesítsétek tettre a 
tanulókat. Hogy minden liáz szőlőkoszorúzott 
legyen, ennek sikere nagy részben a ti kezei-
tekbe van letéve. De elsőbben is magatok 
menjetek jó példával előre, mert: „jobb egy 
példa száz leckénél". 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

Gazdasági Tanácsadó. 
M. J. Rédova. Kérvénye föltétlenül nyer 

elintézést. Az állami méhészeti vándortanár 
mindenekelőtt meggyőződést fog szerezni arról, 
hogy a kérvény mennyiben indokolt, van-e 
már méhészete, s ha igen, miképen kezeli azt. 
Attól nem kell tartania, hogy válaszra nem 
méltatják. Egyébiránt méltóztassék Kovács 
Antal, orsz. méhészeti felügyelő úrhoz fordulni 
(Budapest, I., Krisztina-kör út 81. sz.). — P. 
R. Csákóvá. Grand Miklós: „A méhészet" c. 
könyvet ingyen kapja meg. Forduljon eziránti 
kérelmével az orsz. méhészeti felügyelő úrhoz. 
— St. J. Felsövásárd. „A sertés Magyar-
országban" c. müvet E. Dorner Béla, m. kir. 
intéző írta. Ára, bérmentes küldéssel, 5 kor. 
„A sertés javítása és hizlalása, gazdák és 
hizlalók használatára" c. müvet K. Ruffy Pál 
írta. Ára portómentes küldéssel 2 kor. 20 fill. 
Mindkét mû a „Köztelek" szerkesztőségében 
szerezhető meg. (Budapest, Üllői út.) — T. K. 
Szónta. A kérdéses rovar bizony nagyon is 
nagy kárt tehet gyümölcsösében, ha tömegesen 
lép föl. Az ellene való védekezésül ajánlhatjuk 
a Thanaton-oldat használatát. Vegyen 250 gr. 
Thanatont, készítsen belőle 20—25%-os olda-
tot, s ezzel permetezze 2—3-szor gyümölcsfáit. 
A Thanaton semmi egyéb, mint dohánylúg-
kivonat. Ezt tehát házilag is készítheti, ha 
közönséges dohányt vagy dohányport és szivar-
csutkákat (bagót) etc. vízben kifőz. Arra min-
denesetre legyen figyelemmel, hogy az oldat, 

melyet permetezésre akar fölhasználni, ne 
legyen túlerős. A permetezésnél a kellő óvatos-
sággal járjon el, mert a dohánylúgoldat a 
szembe jőve, erős fájdalmat, szemgyulladást, 
esetleg megvakulást is okozhat. — H. Ji 
Torzsa. Beküldött cikkei nem használhatók. 
Csakis olyan dologról írjon, amelyről teljes 
tájékozottsággal bír. — II, Vízkelet. A pozsonyi 
kiállításon nyert 50 koronás pályadíjának ki-
adatása végett lapunk rovatvezetője intézkedett. 
A pályadíjat a napokban kézhez kapja. — 
Sz. H. Munkács. Erdőégések megakadályozása 
végett erdőkben, s azok közelében csakis 
engedély mellett szabad tüzet rakni ; az elhagyott 
tüzet pedig el kell oltani. Aki erdőégést vesz 
észre, vagy pedig bármily módon ilyennek 
tudomására jut, azt a legközelebbi ház vagy 
község lakóinak tudtára adni tartozik, ezek 
pedig a községi előljáró rendeletére, vagy 
anélkül is a tüz eloltásához azonnal sietni és 
annál ingyen segédkezni kötelesek. (Lásd az 
erdőtörvényről 1879. évi XXXI. és 1898. évi 
XIX. t.-c.) — L. J. Nagy-Igmánd. 1. A kisbéri 
állami ménesbirtok lóállománya circa 800 drb. 
A tenyésztés két irányban űzetik, t. i. angol 
telivér és félvér, vagyis inkább magas vérű 
egyedek produkáltatnak. A tenyésztésre 15 
angol telivér és 1 angol félvér törzsmén szolgál. 
A fedeztetés végett oda küldött meddő kanca 
ellátása és ápolásaért naponként 2 koronát 
számítanak, továbbá 8 korona átalányt körmö-
zésért, vasalásért és állatorvosi gyógykezelésért. 
2. A bábolnai ménesben arab telivér és félvér 
tenyésztetik. — K. L. Mezö-Berény. A levá-
gásra és kereskedésre szánt szarvasmarhát csak 
a törvényhatóság által kijelölt marhahajtó 
útakon szabad hajtani. Útközben legeltetni tilos, 
az állatok etetése és itatása pedig csakis a 
községen kívül, az elöljáróság által kijelölendő 
helyen teljesítendő. — B. J. Szent-Lörinc. 
Egy-koronás bélyeggel fölszerelt kérvényével 
forduljon közvetlenül a m. kir. földmívelésügyi 
minisztériumhoz. Mellékletek csatolása nem 
szükséges. — J. K. Devecser. 1. Az Orsz. 
M. Gazd. Egylet tagja bárki lehet, kit két 
tag a fölvételre ajánl. Tagdíj évenként 20 
korona. Az egylet székhelye Budapest, IX., 
Ullői-út 25. sz. — 2. Nem. — N. S. Surány. 
A szórvavetés hátránya, hogy a vetés néhol 
nagyon sűrű, máshol nagyon ritka lesz, minek 
következtében nem fejlődhetik egyformán, s 
nem érik egyszerre. Az egyenetlen vetés követ-
keztében a sűrűbb részeken — kivált ha esős 
idők járnak — a vetés könnyen megdől. Azon-
kívül több vetőmagot igényel a sorbavetésnél. 
Viszont előnye a szórvavetésnek abból áll, 
hogy munkája gyorsabb, s kézzel ott is 
vethetünk, ahová géppel nehéz jutni, vagy 
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pedig oly alkalmakkor, pl. kora tavasszal 
a zabvetésnél, amikor a talaj nagyon vizenyős. 
— T. M. Hnjdu-Nánás. — V. J. Puszta-
Berény. 1. A műtrágyák közül hazánk-
ban a foszfortartalmuakai alkalmazzák legin-
kább az őszi búza és rozs alá, vagy pedig 
nedves, rossz szénát termő rétekre, míg a 
nitrogén (légeny) tartalmúak legjobban a 
takarmánynövények trágyázásánál érvényesül-
nek. 2. A vízben oldható foszforsav-tartalmat 
megadja a gyár, s a tartalomért kezeskedik. 
A műtrágyát fölhasználásáig, száraz, szellős 
helyen tartsa. — HÍ K. Piros. Békés vár-
megye orosházi járásának gazd. rovarkár-
tudósítója Czapáry Bertalan munkatársunk. 
Lakhelye Orosháza. — V. B. Kispest. A mai 
számban megjelent cikkét kibővítettük ; enélkül 
nem lett volna közölhető. — U. S. Yizkelet. 
Köszönjük a jó tanácsot, de nem volna-e kar-
társ úr hajlandó a vágatási biztosság ügyében 
gondolatait papírra tenni? Ha az illető cikk 
megfelel, szívesen közöljük, s szívesen hozzuk 
az illetékes körök figyelmébe. — M. F. Perbete. 
Nem téved? Tudomásunk szerint a pajzstetü 
nem szokta a rózsafákat tönkretenni. Itt alkal-
masint a kis zöld levéltetüről (Aphis rosae) 
lesz szó. Ez ellen pedig úgy védekezhet, hogy 
rózsafáit dohánylúgkivonattal (cirka 15—20°/o 
Thanaton - oldat) permetezi, avagy szappanos 
vízzel, gyenge kefével mossa. — P. K. Grinád. 
Cikkeit szívesen közöljük, de kérjük azokat 
lehetőleg minden hónap 15-e előtt beküldeni. 
Esetleg közlünk illusztrációkat is, ha azok nem 
okoznak nagy költséget. — D. D. Tornaszent-
miklós, K. F. Nyírbátor, M. J. Békéscsaba, 
L. J. Baja, V. S. Heves, W. Gy. Veres-
patak. Cikkeik a jövő számokban közlésre 
kerülnek. — R. J. Kevermes. Cikkét csak 
két részre osztva közölhetnők. Az ábrákat 
tussal kell átrajzolni, mert így nem lehet 
azokról kliséket (cliché) készíteni. Visszaküld-
jük-e a cikket átdolgozás végett, vagy pedig 
rábízza lapunk rovatvezetőjére e munkát ? — 
R, L. Pa.-Szt.-György. Fiatal bernáthegyi 
kutyát kaphat Csergő Ervin honvédfőhadnagy-
nál, (Bp. X., Család-u. 10. Tisztviselő-Telep). 
Ára cirka 100 korona, kora 7 hónapos. 

Y e g y e s e k . 
— A tej véressége és a nyúlós tej. 

A tej véressége két okból keletkezhetik: vagy 
a táplálkozásból, vagy pedig a tőgy apró 
véredényeinek repedéséből. Áz előbbi okból 
keletkezik, ha a takarmány között, vagy a 
legelőn nagyobb mennyiségű bütykös, szittya, 
mezei zsurló, stb. fordul elő. Ezen egyszerűen 
úgy segíthetünk, ha a teheneket a káros 

növényektől óvjuk. Az utóbbi bajnál, a tőgy 
véredényeinek repedésénél úgy segíthetünk, 
hogy a fejést pár napra abba hagyjuk, mivel 
e baj úgyis ügyetlen fejés folytán keletkezett. 
— A tej nyúlósságát emésztési zavar, vagy 
rossz táplálék okozhatja. A nyúlós tej 
nehezen, vagy éppen nem köpülhető. Az 
emberre nézve, habár nem is káros, élvez-
hetetlen ; de kárba nem megy, mert a ser-
téseknek, forralva, kedves eledelüket képezi. 
A baj elhárítható rendes táplálás, erős sózás 
által. A beteg tejet nem szabad mással össze-
önteni, mivel az egész elromlana tőle. 

— A gabonazsákok konzerválása. Gabona-
zsákjainkat tartósakká tehetjük, ha 12 liter 
vízben 1 klgr. cserfakérget főzünk és a zsá-
kokhoz szükséges vásznat 20 óra hosszáig 
áztatjuk e főzetben. Azután tiszta vízben 
kimossuk és megszárítjuk, miáltal a vászon, 
illetve az abból készült zsákok a rothadástól 
megóvatnak és tartósak lesznek. 

— A rózsafákon alkalmatlankodó levéltetvek 
ellen használt szerek közül bevált a quassia-
főzet, továbbá a Thanaton. Mindkettő keres-
kedésben kapható. A Thanaton helyett használ-
hatjuk a közönséges komisz dohányból készült 
főzetet is, s azt quassia-főzettel keverjük. Jónak 
bizonyult még a tetvek és más káros rovarok 
ellen a következő szer: 1 klgr. fekete szappan 
6 liter vízben föloldva s az oldathoz egy 
kevés petroleumot keverve. Mindezen szerek 
permetezve használandók. K. 

— Méhészeti időszaki tanfolyamok. A 
méhtenyésztés fejlesztése érdekében a gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban az 1903. év 
folyamán nyolc időszaki tanfolyam fog tartatni 
a következő beosztás mellett: Május 1-től 
20-ig kisgazdák első tanfolyama; május 21-től 
június 10-éig a kisgazdák második tanfolyama; 
június 15-étől 28-áig tanfolyam a lelkészek 
számára; július 1-től 21-éig a néptanítók első 
tanfolyama; július 21-től augusztus 14-éig a 
néptanítók második tanfolyama ; augusztus 
16-ától 30-áig tanfolyam nők részére ; szep-
tember 2-tól 15-éig tanfolyam erdészeknek és 
szeptember 17-től 30-áig tanfolyam erdőőrök 
számára. Célja ezen tanfolyamoknak a tan-
folyamra fölvetteket a méhtenyésztés elméleti 
és gyakorlati ismereteibe bevezetni s lehetőleg 
megtanítani őket a méhkap táraknak és a 
méhészeti segédeszközöknek házilag való 
elkészítésére is, hogy haszonnal méhészked-
hessenek. Mindenik tanfolyamra 20—20 
hallgató, a nyolc tanfolyamra tehát 160 
hallgató vétetik föl. A pályázóknak egykoronás 
bélyegjeggyel ellátott folyamodványaikat, mely-
ben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra 
való fölvételüket kérelmezik, a m. kir. föld-
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mívelésügyi miniszterhez címezve, fölöttes 
hatóságuk, a fölclmívesek és más foglalkozá-
súak pedig községük elöljáróságának ajánlá-
sával ellátva az illető tanfolyam kezdete előtt 
legalább 20 nappal a m. kir. földmívelésügyi 
minisztériumhoz kell benyujtaniok. A tan-
folyamok bármelyikére fölvettek közül a 
szegényebb sorsuak a tanfolyam tartama alatt 
ingyen részesülnek teljes ellátásban. 

Nyílt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

25. sz. kérdés. A kendervetésnél mi cél-
szerűbb ? a műtrágyát vetés alkalmával befor-
gatni, azaz: beszántani vetés előtt, vagy pedig 
a maggal kiszórni és a maggal együtt bebo-
ronálni ? (H. I.) 

26. sz. kérdés. A szőlő közé (új ültetés) 
veteményezett dinnye és zöldségre alkalmas-e 
a műtrágya és hogyan alkalmazandó. (H. I.) 

27. sz. kérdés. A ragadós állati betegsége-
ken kívül bejelentendők-e a községi elöljáró-
ságnál egyéb belső megbetegülések és elhul-
lások? ^ (G. I.) 

28. sz. kérdés. Községünk határát egy kis, 
számba nem vehető patak szeli át. E patak 
azon részében, amely közvetlenül földem mel-
lett folyik el, kenderáztatást óhajtottam végezni, 
azonban a község elöljárósága ettől eltiltott. 
Miután az illető kis patak azon része, a mely 
az én földemen folyik keresztül, az én tulaj-
donomat képezi, tehát mintegy földbirtokom 
kiegészítő része, tisztelettel kérdem, szabad-e 
földbirtokomat tetszésem szerint használni, vagy 
sem? (B. A.) 

Válasz a 27. sz. kérdésre. Az 1888: VII. 
t.-c. 23. §-a szerint az állatok tulajdonosai, 
továbbá mindazok, akik az állatok körüli 
teendőknél fogva azok egészségi állapotáról 
tudomással bírnak, mint : pásztorok, gyepmes-
terek, mészárosok és vágatási biztosok, arra 
köteleztetnek, hogy a birtokukban, vagy gon-
dozásuk és kezelésük alatt levő állat minden 
belső megbetegülését vagy azok elhullását a 
községi elöljárónak bejelenteni tartoznak. 

Ragadós, vagy nem ragadós állati betegsé-
gek bejelentésére nézve tehát különbség nincs. 

Ezen rendelkezés abban leli magyarázatát, 
hogy a kisgazda az állati betegségek ragadós, 
vagy nem ragadós voltát nem ismerheti min-
dig föl; esetleges tévedése egy egész vidék 
állatállományát veszélyezteti, esetleg elpusztít-
hatja. A betegség elbírálása a hatósági állat-
orvos föladata, azért kötelessége a községi 
elöljáróságnak a bejelentett megbetegülést vagy 

elhullást a közigazgatási hatóságnak azonnal 
tudomására hozm, mely a szükséges intézkedé-
seket azután megteszi. Królopp A. 

Válasz a 28-ik sz. kérdésre. Ha figye-
lemmel olvassa mai számunk első cikkét, amely 
a birtok mezőgazdasági használatának korlá-
tairól szól, úgy fölvetett kérdésére a választ 
abban meg fogja találni. Az ön által kender-
áztatási célokra fölhasználni szándékolt hely 
bizonyosan nem felel meg a törvény által 
előírt föltételeknek, amennyiben az vagy köz-
egészségügyi, vagy halászati szempontból nem 
engedhető meg; különben is valószínű, hogy 
az illető községben, föltéve, hogy ott többen 
is termelnek kendert, bizonyosan lesz mái-
mesterséges áztató hely. — Ami pedig azt 
illeti, hogy földbirtokát mindenki használhatja-e 
tetszése szerint, vagy sem, arra vonatkozólag, 
dióhéjban foglalva, következőket mondhatom: 

Az 1894. XII. t.-c. szerint mezei földbirto-
kát a törvény korlátai között gazdaságilag 
mindenki szabadon használhatja. A földbirtok 
szabad használatát a törvény mindazonáltal a 
következőkben korlátozza : 

1. A nyomásos gazdasági rendszernél; ha 
ezt a birtokosság '~/z része elfogadta, a 
kisebbség is köteles alkalmazkodni. Hat év 
letelte után azonban a birtokarány szerinti 
Vio-ed rész a rendszer megváltoztatását kérheti. 

2. Vízmosásos és kopár területeket a tulaj-
donos, amennyiben az illetékes közigazgatási 
hatóság által fölhivatik, záros határidő alatt 
köteles befásítani. 

3. Az előírt határjelzést köteles mindenki 
alkalmazni. 

4. Hernyókat és káros állatokat irtani, 
hasznos állatokat oltalmazni. 

5. Szerbtövist és arankát irtani. 
6. Hegyközségben bizonyos esetekben tagnak 

lenni és az előírt kötelességeket teljesíteni, stb. 
Egyébiránt, mint már említém, a mai szám 

első cikke behatóbban foglalkozik éppen ezen 
kérdésekkel. Ha esetleg kérdésttevő úr nincs 
tisztában egyik vagy másik ponttal, szivesen 
szolgálunk részletes fölvilágosítással. 

Królopp A. 

T a r t a l o m : A birtok mezőgazdasági használatának 
korlátai. Dr. Szabó Béla. — A gabonafélék legfonto-
sabb gombabetegségei. Pósch Károly. — A málna 
termesztése és szörppé való földolgozása. Gubitzáné 
Weisz Mariska. —- A bab meg a borsó. Kardos 
Árpád. — A köles termelése. Verner Jenö. — A 
gazdasági munkások és cselédek segítő-pénztára. 
Vörösváry Béla. — Szőlőtermelés a falon. Nóvák 

Mihály. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. — 
Nyilt levélszekrény. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. Mr. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud . - egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., Tár, i skolatér 3. sz.) 
megjelent, tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, 

továbbá a portomentes hatóságok- és hivataloknak, a uetto-strösszeg előleges beküldése mellett, 
p o r 16 ni e n t e s « ; il k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni 8 a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, ac 
u t o l s ó p o s l . í t is tudatni kérjük. 

A) Az állam talajdonát képező tankönyvek, 

aj Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75/» iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és eleini olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/i iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betilk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betilk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 91/» iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 341/« iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/i iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/< iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 Vs iv, kötve, bolti ára 40 f, nett» ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonji Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

I)r. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/i iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/< iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10V» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Énektanltó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/i iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bar talus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'/J iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalns I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/> iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8", 4VJ iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. N'agy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'/j iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'/« iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Útmutató az eleini rsjztanitásban. Vezér-
könyv, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 3 K 40 f, netto ára 3 K. 

Maszák H. Kézi riyzminták. A. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kózi rajzminták. B. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. 0. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönvve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

b) N é m e t nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. Kfpes ABC- és olvasókönyv, javított 

kiadás. 8°, 77» iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
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Gönczy F. Nyomta tásbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IY. olvasókönyv. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/. iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f-

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához^", 27'/«iv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8", 16'/« iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K, 

c) Tót nyelven. 
Gönc/.y P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a ma/yar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
48 f. netto ára 40 f. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. n . olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/> iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. U. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve,b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytál-. 8", 
l'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
iiolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23Vi iv, kötve, bolti ára 1 K20f , netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7SA iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számár v 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 1'/. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. U. olvasókönyv. 8", 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. D l . olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 

bolti ára 56 í, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30Vs iv, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-

tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 
Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 

27 •/. iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 

4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 

bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iy, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latek tanításához. 8", 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/« iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8", 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10V. iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11V* iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'Aiv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/» iv, kötvo, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9'/J iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4V» iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkuak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar láli olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5 'A _iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i ) Rutén nyelven. 
a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 11V« iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész 
ö°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'A iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

b) Sáros-zempléninegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8", 6'A iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto áru 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papírra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtutósbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/. iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
I ára 72 f, netto ára 56 f. 
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Hargitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Hargitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12Vs iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/J iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 47» 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára i K. 

Mázzák 11. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/i iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 Va iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

C'siky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7V» iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

III. Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvet. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127« iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/» 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/» 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/» iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző- intézetek számára. 

Láng-Peres. Kendszeres magyar nyelvtan. 8", 47» 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, í. oszt. sz. 8°, II1/» iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 171/» iv, 
bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8", 
121/» iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Roboz József. Olvasó- és nyclvgyakorló-könyV siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. sr. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsoltfehő 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, Is/» iv fűzve, notto ára 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz.r.) netto 26 f 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, IV* iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 21/* iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónőképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesítő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 t'. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1696. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesítő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. BZ. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasitás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIII. ás 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasitás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasitás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasitás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

UgyaDaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
azóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, IVa ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/* iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 1 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
' /. iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII . Népisk. kezel , és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Net to ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/3, minta. 1 iv b. á, 4 f, n. á. 3 f. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-
mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
szántára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimnt. 1 iv n. á. 4 £, 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- ós 

javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi* és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló. a / l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 8—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Halasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 ra., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4, minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Anyakönyv. B) minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 10 f. 
Mulasztási napló. G) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv net to ára 10 f. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. I iv 

netto ára 10 f. 
Népisk. tornatanitósúgra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. mnnkamesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanitóképző-intézetek részére ingyen. 
Kimutatás a tanítónő képző-intézet első osztályába 

való felvétel iránt jelentkezett folyamodókról (bel-
és küliv) 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb ne t to ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv net to ára 8 f. 

XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. b. a. u f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
?elsö népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Síizdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Polgári Huiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára 4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Taiiitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanitói oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- ós polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-blzonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f. 
Elemi népisk. tornatauitónői bizonyítvány. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára I K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézímunka-
tanfolyam-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

X I I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.090. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére : B o l t i á r» Netto ára 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány 10 „ 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv . 8 „ 6 „ 
6. Kimutatáséretts. vizsg., kül-v.beb'v 10 , 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 8 ;; 6 „ 

X V . Nő i keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á, 20 f. 
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X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n.á.3f. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és kűliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és kűliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és kiiliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IT-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

3. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Az emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 15 K. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 2 K. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 2 K. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 2 K. 
Baromfl tenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1 tábla 29. sz., 

netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé l e t e r m é s z e t r a j z i táblák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4V« ívre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rntén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7'/« iv, íüzve, b.ára 1 K50f ,n . á. l K 2 0 f . 

* Az I-BŐ éa ll-ik szállítmány, sajtó alá rendezés miatt ez idő 
szerint nem kapható. 

6. Gönczy P . Épüle t t ervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner A l fons - f é l e s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

B) Kath. e lemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/» iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelTen. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5>/J iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/> iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8", 10 '/»iv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 91/. iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/J iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/« iv, kötve, b.ára 96 f, n.ára80f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/« iv, kötve, bolti ára 1 K28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 171/« iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15'/» iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8', VU iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 157. iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'/> iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'/« iv, kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'/j iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 42 f, u. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/» iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9 Va iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 £ 

Izraelita iskolák számára. 

Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 9'/< iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/> iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 
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Héber ABC- 6b olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 51/« iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8", 107« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3" > iv, kötve, b. á. 22f,n. á. 20 f. 

A karlóozai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/i iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 37« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, 1 '/« iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4V» iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartam. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a ím, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá. esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi május hó 1. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 
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25.890. 
1903. 

- számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
A polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 

alapjából rendszeresített ösztöndíjállomások közül az 
1902-903. tanév kezdetétől betöltendő egy évi 240 
azaz kettőszáznegyven koronás állomás, polgári, föld-
míves, középipar, iparművészeti és felső kereskedelmi 
iskolai tanulók részére. 

Ezen ösztöndíjra első sorban a polgárosított magyar 
határőrvidék kötelékébe tartozott szegénysorsú szülők 
gyermekei, másodsorban pedig azon szegénysorsú 
tanulók tarthatnak igényt, kik a polgárosított magyar 
határőrvidéki községek valamelyikének illetőségéhez 
tartoznak, az említett tanintézetek valamelyikének 
tanulói s ott jeles, vagy legalább jó előmenetelt s jó 
erkölcsi magaviseletet tanúsítanak. 

Pályázók kötelesek a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címzett magyar nyelvű kérvényeiket 
fölszerelni a mult tanévben nyert iskolai bizonyít-
vánnyal, szegénységüket, jelen tanévi tanulmányúikat 
s azon körülményt tanúsító hatósági bizonyítvánnyal, 
hogy szüleik a polgárosított magyar határőrvidéken 
községi illetőséggel bírnak. Oly folyamodók, kiknek 
szülei egykor a magyar határőrvidék kötelékébe tar-
toztak, különösen figyelmeztetnek, hogy ezen körül-
ményt hitelesen igazolni el ne mulasszák. 

A kérvények 1903. évi május hó végéig azon 
tanintézet igazgatóságához nyújtandók be, melynél 
folyamodók tanulmányaikat folytatják. 

A nem magyar nyelvű mellékletek, hiteles magyar 
fordítással látandók el, elkésve benyújtott, vagy hiá-
nyosan fölszerelt folyamodványok figyelembe nëm 
vehetők. 

Budapesten, 1903. évi április hó 23-án. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

(13/h—I—1) minisztertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
T ó t s z e n t g y ö r g y i (Somogy) evang. ref. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Föld, termények és 
pénzből álló javadalom értéke 740 korona és tisz-
tességes lakás. — Az állás szeptember elsején elfog-
lalandó. — Okleveles pályázók fölszerelt kérvényeiket 
1903 május 15-ig nagyt. Kovács Bertalan tanügyi 
elnök úrhoz Kaposmérőbe (Somogy, postahely) küldjék. 
Fán esik János, lelkész. (387—III—3) 

O Kanizsára (Bács megye) segédkántor kerestetik. 
Havonként húsz korona és ellátás javadalmazással. 
Kék. (372—III —3) 

J á s z f a l u kántortanítói állomásra a pályázat újból 
hirdettetik május 26-ra. (Lásd Néptanítók Lapja 13. 
számát.) Tiszta magyar is jelentkezhetik. Nóvák 
András. (406—1—1) 

Nógrádmegyei T ó t h k i s f a l u evangyelmi leány-
egyház okleveles elemi tanítót keres. Kellékek : 
magyar-tót nyelv s egyházi énekek tudása. Java-
dalma : 800 korona államilag kiegészítve. Tavasszal 
építendő két szobás lakás ; kertek, szántó, rét ' s 
azok bemunkáitatása. Elfoglalandó : f. é. szeptember 
l-jén. Jelentkezés : az alsósztregovai lelkészi hivatalnál. 

(205—1—1) 
Fe l ső -Zso lcára Borsod m. rk. Öreg — beteg — 

kántortanító mellé helyettes kántortanító azonnal szük-
séges, — pályázót kérem elfogadható feltételeit posta-
fordultával velem közölni — azonnal válaszolok. 
Irányi Mihály, kántortanító. (401—1—1) 

Tyuko d i óvodába június, július, augusztus hóna-
pokra negyven korona havi fizetéssel óvónő keres-
tetik, ajánlatok május 21-ig Uray Lajos elnökhöz 
küldendők. (410—1—1) I 

Pályázat. A nagyméltóságú magyar királyi pénz-
ügyi minisztérium főigazgatása alatt álló országos 
„Gizella" kincstári fiárvaházban Zó lyom-Lipcsén 
(a várban) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
intézet alapszabályai értelmében : 20. §. A tanító 
köteles a reája bízott család növendékeit az igazgató 
fővezetése alatt és utasítása szerint nevelni s vezetni 
úgy az iskolai, mint a liázi munkában. E célból a 
tanítónak saját családbeli növendékeivel egészen 
együtt kell élnie, azaz velük együtt lakni, velük 
közösen étkezni, mindennemű mezei, kerti s egyéb 
munkát a növendékekkel közösen teljesíteni s azo-
kat a munkában saját példája s útmutatásával gya-
korlatilag oktatni, (azonbaa mindig szem előtt tartva, 
hogy az árvaházban a munka nem cél, hanem csak 
eszköze az erkölcsi nevelésnek) ; a tanórákban az 
igazgató által reája bízott osztályban és tantárgyak-
ban tanítani ; s végre az erkölcsiségre, rendre, pon-
tosságra, tisztaságra és szorgalomra szigorú őrködés 
mellett gyengéd szeretettel bánni növendékeivel. 
21. §. Egy tanító fizetése lakáson, étkezésen, mosá-

! son és szolgálaton fölül az első évben 600 korona, 
' a második és következő években évenkénti 40 korona 

növeléssel mindaddig, amíg tizedik szolgálati évé-
ben 1000 koronára emelkedik fizetése. 22. §. Tanítóul 
csak nőtlen egyén alkalmazható s köteles egész 
életmódját az intézet nevelési s házi rendjéhez 
alkalmazni. 23. §. Mindenik tanító évenként 14 napi 
szabadságidőt vehet ki az igazgatóval egyetértőleg 
megállapítandó időben. Az állás 3 havi kölcsönös 
fölmondáshoz van kötve. Tan- és nevelési nyelv ma-
gyar. Az árvaházban legalább 5 évi kifogástalan 
szolgálat után az intézettől való megválás esetén 
évi 1000 korona fizetéssel javadalmazott állami elemi 
iskolai tanítói állások betöltésénél pályázó a nagy-
méltóságú magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által előnyben részesül. Pályázni kivánó 
okleveles elemi iskolai tanítók a „Gizella" árvaház 
igazgatóságához intézett s okmányokkal (születési s 
orvosi bizonyítvánnyal is) fölszerelt 1-koronás bé-
lyeggel ellátott kérvényeiket folyó évi június hó 26-ig 
Zólyom-Lipcsére küldjék be. Vonós hangszerekre 
berendezett 10—15 tagból álló fiúi zenekart vezetni 
képes tanító előnnyel bír. Akik most júniusban képesí-
tőznek, ideiglenesen kiállított oklevelet mellékel-
hetnek. Zólyom-Lipcsén, 1903 IV/1. Csipkay Károly, 
közigazgatási bíró, felügyelő-bizottsági elnök. 

(369—III—3) 
Keresünk N a g y - M i h á l y r a (Zemplén) jól orgo-

náló, tótul is tudó orgonista segédet, teljes ellátás-, 
havi 60 korona, nagymisék és búcsúztatók díjaival 
díjazva. Ajánlatok a r. k. plébánia hivatalhoz. 

(411—II—1) 
N a g y ö s z (Torontál megye) magyar-német tan-

nyelvű községi elemi népiskolánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett III. osztályú fitanítói állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 800 korona 
készpénz, 64 korona szalmaátalány, 30 korona faáta-
lány, 400 Q -öl pótkert, 8 korona irodaátalány és 
200 korona lakáspénz. Pályázati határidő május hó 
21-e. Felhivatnak pályázó róm. kath. férfitímítók, 
hogy tanképesítést, életkort és eddigi működést 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket alul-
írotthoz nyújtsák be. Kellőkép fel nem szerelt és 
elkésve érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. 
A megválasztott tanító szeptember hó 1-én köteles 
állását elfoglalni s járandóságai is csak ezen napon 
veszik kezdetüket. Buding Károly, iskolaszéki elnök. 

(402—III—1) 
Működő okleveles tanítónő magyar, német, francia, 

román nyelvvel, zongorázik, kézimunkál nyilvános 
iskolához azonnal pályázik. Levelek : Dánielovic-s 
Margit B u d a p e s t Királypál-utca kéretnek. 

(413-1—1) 
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Alulirott oki. segédtanítót keresek. Javadalma 400 
korona készpénz és teljes ellátás. Kötelessége az 
I—II. osztály tanítása. Tannyelv: tót-magyar, lüorva-
Ueszkó . Langhoffer Károly, evang. tanító. 

( 417 -11 -1 ) 
Kajec város (vasúti állomás) ág. evang. okleveles 

»anítót vagy tanítónőt keres. Javadalmazása állami 
segéllyel 800 korona készpénz, lakás, két kert, fűtés. 
Mellékjövedelemre is számíthat. Kellően fölszerelt 
kérvények alulírotthoz Szulyóra (p. Predmér) június 
15-ig küldendők. Krizsan János szulyói ev. lelkész. 

(415—III—1) 
Az érdi, Fejér m. új falusi tanítói állomásra pályá-

zat hirdettetik. Fizetés : községtől 200 korona kész-
pénz, törvényes _ lakás vagy 100 korona korona lak-
bér, 8 m. tűzifa. Államtól 600 korona segély. Kérvények 
Főtiszt. Kereskényi Gyula esp. pleb. iskolaszéki elnök-
höz f. hó 13-ig beküldendők. A megválasztott tanító 
állását azonnal elfoglalni tartozik. (416—1—1) 

F e n y ö h á z á n , kincstári róm. kath. népiskolánál, 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom : 728 kor. 
40 fill, készpénz, 8 öl kemény tűzifa, lakás és kert. 
A tanterem fíitetésére 20 ürm3 kemény tűzifa és 
tisztítására minden tanulótól per 1 kor. 20 fillért. 
Az okleveles pályázók felhivatnak, hogy szabályszerű 
kérvényeiket a gombásfenyőházai róm. kath. iskola-
székre címezve június hó 2-ig alulírott elnökénél 
nyújtsák be. Liptó-Gombáson 1903 május hó 1-én. 
Blcha János, plébános. (418—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Brassó közelében működő tanítónő 

cserél 
felvidéki tanítónővel. Cím : „Áll. tanítónő" főposta 

restante Budapes t . (407—1—1) 

© O ©G> €>©© © ©©•© © © © © ©©•© © 
Cserél 

erdélyi tanítónő Budapest közelében működő tanító-
nővel. Cím : „Állami tanítónő" főposta restante 

Budapest . (408-1—1) 

<§>©©©©©©©©©©©©©©©©©© 

ê ê i i â â i M i â M â M 
magyar t a n s z e r k é s z i t ö - i n t é z e t F e l d m a n n 
í-ryula, B u d a p e s t , VI., Fe l ső -erdősor S. s z á m . 
Tanszerül engedélyezett, nép-, gazdasági ismétlő- és 

ipariskolák számára szerkesztett 

P h y s i k a i a l a p f e l s z e r e l é s e m , 
melyhez 6 ivre terjedő, 104 képpel ellátott „Útmutatás" 
díjtalanul jár, kizárólag és csakis közvetlenül gyá-
ramban rendelhető meg. Óvakodjunk értéktelen után-

zatoktól. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
(262—XII—8) 

W W W 1 W W W W W 

trtrtt^trHFtrtr t r t t ^ t t r t r v v v v v v v v v v v v v v v v 

38.800. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A Magyar Földhitelintézet a hazai gyümölcsfa-

tenyésztésnek a községi faiskolák útján való előmoz-
dítása céljából 1892. évtől kezdve évenként kiosztani 
szokott jutalomdíjakat 1902. évtől kezdődőleg további 
tíz évre kilátásba helyezvén, 

1 darab 600 koronás 
2 „ 400 koronás 

18 „ 200 koronás 

jutalmat tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik fa-
iskolát kezelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő 
sikert képesek felmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi fa-
iskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész 
is, ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolákban a 
gyümölcsfatenyésztést hivatásszerűen tanítja és taní-
tásának eredményeként községében és vidékén a 
nemes gyümölcs termelés terén látható sikert képes 
felmutatni. 

Különös figyelemben fognak részesülni azon taní-
tók, kik a fillokszéra által elpusztított vidékeken kezel-
nek mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly-
fog.fektettetni, a minél kevesebb és leginkább kere-
sett gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a faiskola 
rendszeres kezelésére, a faiskola kerítésének minősé-
gére, az oltás módjára, a magas és félmagas törzsű 
fák helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez évi 
július hó 1-éig adandók be az illető kir. tanfelügye-
lőséghez, mely azokat véleménye kíséretében közvet-
len a vezetésem alatt álló minisztériumhoz terjeszti 
fel és a pályázat eredményéről ugyan akkor egy-
idejűleg a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem alatt 
álló minisztérium által az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület keretéből összeállított bíráló bizottság által 
fognak tárgyaltatni, mely bizottság a pályázók fa-
iskoláit, ha azt szükségesnek tartaná — központi 
vagy vidéki megbízottja által meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskola-kezelő tanítók egy-koronás 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faiskolájuk 
vázlatos rajzát, részletes leírását, az abban található 
csemeték és oltványok kor-, nem- és fajszerinti 
kimutatását mellékelni tartoznak. 

A bíráló bizottság által a pályadíjban való részesí-
tésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló minisztérium adományozza el-
ismerő oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb juta-
lomra csak azon esetben pályázhatnak ismét, ha kész 
oltványállományuk legalább kétszer akkora, mint első 
jutalmazáskor volt. 

Budapesten, 1903. évi április hó 24-én. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 
(14/h—I—1) 
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Álláscsere. 
Melyik állami polgári leányiskolái tanítónő (mathe-
matikus) óhajt állást cserélni ? R e s i c a b á n y a , ö z v . 
P a p p Gyözőné , állami felső leánynépisk. tanítónő. 

(400-1—1) 

Új és átalakított 

templom orgonákat 
kitűnő hanggal és szerkezettel jutányos árban szállít 
az ország bármely részében S z a l a y Gyula, mű-

orgonaépítő Székes fehérvárot t . 
(403—IV—1) 

Menliázvezetőki iek 
Mindenben alapos és kimerítő útmutatást nyújt az 
Ál landó és n y á r i m e n h á z v e z e t ö k k ö n y v e . 
Megrendelhető másfél korona beküldése mellett bér-

mentve Kobány Mihály mintaóvónál Hatvan. 
(409-1—1) 

fe Mt m m « 
i? W %f W W W W '«y '/»y >»> 

p r O R G O N A , - f * 
Amennyiben budapesti vigadó termében 
nagyobb rendszerű orgona készült volt 
8-változatú pedálos előjátszó orgona, 
majdnem új a legfinomabb változatokkal 
ellátva jutányos áron eladó, továbbá 
orgonajavítások, hangolások, átalakítások 
és új orgona készítések lelkiismeretesen 
jótállás mellett bármely vidéken elké-

szíttetnek (4X4- I—1) 

M e z e y . J á n o s . 
m. kir. áll. kedvezményben részesült orgonagyárában 

B U D A F E S T , Ferenc-körűt 16. szám. 
gy,«* Sit á*tt á*°it í*& 

w w w w w w % w w "*»y °«y °«y w 

e g y e d ü l i m a g y a r z o n g o r a g y á r o s melegen ajánlja 
figyelmébe a magyar tanítói karnak hangszereit, a 
mely teljes jótállás mellett kapható a gyárban Ullöi-
út 66. vagy Kigyó-tér 3. sz. (Klotild-palota) Buda-

pesten. (1029—XII—11) 

legolcsóbban kaphatók 

I N G U S Z I . é s F I A 
könyv- és papirkereskedésében 

A R A D . 
100 drb kitűnő minőségben 1 korona (keresztkötés 
portó 100 oldalra a pénz előre küldésénél 30 fillér). 
Mindenki önmaga kötheti be vizsgalapjait „Haladás" 
vizsgalap bekötési táblánkkal. Piros vagy fekete 
színben ára 1 korona. Kiadásainkban megjelentek 
Csik János fali olv. táblák, Csik abc, II., III. és IV. 
olvasó a népisk. számára, Kún-Fülöp-Csatt Gazdasági 
ismétlő-iskolai olvasókönyv. Záray földrajz IV. osztály 
számára. Br. Hnnyady József Iskolái Helyesírás 

ára 40 fillér. (394-11—2) 

M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b réz-, fa-, f u v ó - é s 
v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület , Lánohld-utca 5. s zám, 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 

' Á r j e g y z é k : összes hangszerekről , 

Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—37) 

W 1 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrätzl gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

-as B U D A P E S T , m -
VIII., Józse f -körűt 15. sz . 

ajánlja európai szerkezetű harmo-
niumait ia. 

A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Ára ISO Uoroiiittól föl-
jebb. M koi'onrï* részle-

tekben lu. 
Képes árjegyzék ingyen ég 
bérmentve. 5 évi jótállás. 

(«5—62—38) 
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Fontos a méhészgazdának. 
Méhészeti eszközök és gépek a legjobb 

kivitelben legolcsóbban kaphatók. 
Lelkészek és tanitók 10°/o árkedvezmény-

ben részesülnek. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

M a g y a r F é n i l e i u e z i p a r 
í t é s z v é n y I á r s a s á g 

B U D A P E S T , VII., Gize l la -út 53. 
(196—X—9) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k i n g y e n é s bérmentve . 
(1747—40—29) 

P á r a t l a n u o i 

K É Z I M U N K Á K 
képes ál-jegyzékemet, mely 270 oldalon 2(í00 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kivánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 
Bérez i 1). Sándor 

kézimunka- nagyiparos 
BUDAPEST, Királj-u. 4. 

VIKTÓRIA 
elsőrendű himzögép 6 korona. 

„KOH-I-NOOR" 
elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ő s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
I sko lák á r e n g e d m é n y b e n részesülnek. 

(1028-52—33) 

m ^ m ^ m m m ^ a m 
@ÍS> <21® <áj@ <2-1® ' 

? ? <? Y T Y Y Y Y Y ? ? <? ? <? 

Előf izetés i f e lh ívás 

R I . Ő F I / i E T É S I Á B : 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz küldendők be 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám, 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Budapest, 1903 május 14. 

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

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL 
BUDAPEST, 11. KEB., 0STE0M-IITCA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., 1SK0LA-TÉB 1! 

K é z i r a t o k a t a e m a d u u k vissssa. 

Á hazai ipar és a tanítóság. 
A nagy nemzeti célokért vívott har-

cokból, amelyek nem szuronyok, hanem 
önzetlen honfiúi erények hazafias érvé-
nyesítése által vívattak, a magyar 
tanítóság mindig kivette az öt megillető 
részt. Hivatali és társadalmi állásánál 
fogva ez hazafias kötelessége. A magyar 
társadalmat nekünk áll tisztünkben 
első sorban tudatára ébresztenünk annak, 
hogy a hazai ipar pártolásában, annak 
fejlesztésében az ország olyan kincses 
bányája rejlik, amely által anyagilag 
megizmosodva az idegen nemzetiségek 
közepette megteremthetjük magunknak 
azt a pozíciót, amely egy országnak 
legbiztosabb talpköve. 

A mi missziónk fölvilágosítani a társa-
dalmat, hogy mint elsőrendű állami 
érdek lép a hasai ipar pártolása előtérbe. 

Az államkormány maga is követendő 
példaképpen jár a nemzet előtt. Eklatáns 
példa erre az új országház berendezése, 
a magyar iparvállalatok erkölcsi és 
anyagi támogatása; sőt kormányunk a 
székely akció egyik legjelentékenyebb 
rugójává is a hazai ipar kultiválását 
tűzte ki. i 

Megmozdult a magyar iparvilág is, 
amelynek mozgalma, mint a jelek mu-
tatják, valóban új korszak alapkő-leté-
telét jelenti, amelyen a magyar ipar 
égboltozata, mint közgazdasági ténye-

zőink legjelentékenyebb momentuma, 
fog hozzájárulni a nemzet anyagi meg-
izmosodásához. 

Nem kicsinylendő azonban, sőt nagy-
horderejű e munkában az iskola föl-
adata is. Mindenre nevelni kell a 
gyermekeket. A haza érdekeit célzó 
intézmények iránti érzékük épp úgy 
fejlesztendő, mint a lelki erők. Eleve 
beléjök kell oltanunk a hazai ipar iránti 
lelkesedést. Egy pár évtized múlva ők 
fogják alkotni a magyar társadalmat 
és amely társadalom rá van nevelve a 
nemzeti kötelességekre, ott a honnak 
virulnia kell. Hogy az iskolának bizonyos 
nemzeti eszmék megvalósításában meny-
nyire nagy átalakító hatása van, azt 
fényesen bizonyítja a porosz iskolák 
példája. 

Legyenek melegágyai az ilyen haza-
fias eszmék terjesztésének az ifjúsági 
egyesületek, amelyeknek valódi értékük 
éppen ilyen esetekben tűnik ki. A 
hazafias eszmékért különben is könnyen 
lelkesedő serdülő ifjúsággal értessük 
meg, hogy amikor idegen árut vesznek, 
mindannyiszor a hazát rövidítik meg, 
amidőn pedig a hazai ipart pártolják és 
terjesztik, a hazát fegyverrel védővel 
hasonló hazafias cselekedetet követ-
nek el. 

De mindenekelőtt legyen erre rá 
nevelve maga a tanító. Ez irányban 
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Deák Lajos tanfelügyelő indítványára az 
Emke igazgató-választmánya már bead-
ványban kérte Wlassies miniszter urat. 
Csak jóleső érzéssel vehetünk tudomást 
Balajthy Ilona képző-intézeti igazgató 
e téren kifejtett munkálkodásáról is, 
aki növendékeivel nemcsak elméletileg 
ismerteti meg a hazai ipar pártolásá-
nak és fejlesztésének nemzeti jelen-
tőségét, hanem a gyakorlatban is 
keresztül viszi azt, ami által bizonyára 
egy-egy apostolt nevel mindenik tanít-
ványban e mozgalomnak. Vajha utá-
noznák e követésre méltó példát a 
hazai középiskolák is! 

Minden munkánál a kezdet nehéz. 
Ez áll a mi iparmozgalmnnkra is, de 
e kezdetnél nagy előny az, hogy tér 
van elég, ahol a magot elszórhatjuk ós 
az eszmét állandóan fölszínen tarthatjuk. 
A templom, kaszinó, kávéház stb. stb. 
mindmegannyi alkalmak a cselekvésre. 

Terjedjen tehát újult erővel tovább, 
minél szélesebb körben, ez a mozgalom, 
borítson be minden idegen szigetet, 
hogy sima tükrében tisztán szülessen 
újjá a magyar ipar. 

(Kibéd.) Marikovszky Gyula. 

A tankötelezettség végrehajtása. 
Nagy Eötvösiink államférfiúi bölcseséggel, 

pedagógiai érzékkel készítette meg az általános 
tankötelezettség törvényét, mely Magyarországot 
biztos mederbe léptette a haladás útján. A 
haladó kor, a betűvetés nagy szükségének 
érzete, nyomokat hagyott már régen a nép 
lelkében is, ő maga úgy gondolkodik, hogy 
gyermekeinek szent kötelessége megtanulni az 
írás-olvasás mesterségét, mert a parasztnak is 
nagy gyönyörűsége a könyv, meg aztán szá-
molás nélkül alig teheti valahová a lábát. 

Mégis, mikor azon örvendezünk, hogy az 
örök életű törvény búsásan hozta meg a gyü-
mölcseit, azzal is számot vetünk, hogy vájjon 
mindenütt érvény szereztetik-e a tankötele-
zettség törvényének, a beiskolázást mindenütt 
végre bajtják-e ? 

Tudjuk, hogy századok el fognak múlni, 
lehet, hogy sohasem érjük el azt az időt, hogy 
minden ép eszű gyermek iskolát látogat, mert 
a geográfiai fekvések sokszor nagy akadályokat 

gördítenek ahhoz, hogy puszták, majorok, 
telepesek gyermekei 8—10 kilométer messzi-
ségről keressék meg a legközelebbi iskolát. 
Ilyen gyermekek, ha egy-egy vidéken kevesen 
vannak is, országszerte mégis sokra megy ezek 
száma, kiknek iskoláztatása felől sem az állam, 
sem a községek, sem a felekezetek nem 
gondoskodhatnak a legjobb akarat mellett sem, 
mert egy-egy pár gyermekért ezen iskolafönn-
tartók nem építtethetnek iskolát, még kevésbé 
tarthatnak egy tanítót, főleg a községek és 
felekezetek, mert az ilyen majorbeli lakosok 
amúgy is kevéssel járulnak a község fönn-
tartásához. 

Fájdalom, a fönnebb érintett lakosok gyer-
mekei sok helyütt iskolázás nélkül nőnek föl. 
így nőnek föl tudatlanul a sátoros vándorló 
cigányok is, pedig úgy vélem, hogy e külön-
ben éles eszű, élénk vérű gyermekeket hamar 
meg lehetne a betűvetés mesterségére tanítani, 
nemesítenők erkölcsüket, megtanítva az írva-
olvasás mesterségére, ipari pályákra képesí-
tenők őket és csak így lehetne valahogy 
vándorlásukról leszoktatni, a cigány-kérdést egy 
lépéssel előbbre vinni, vagy talán végleg 
rendezni. 

De persze — a mai stádiumban — eme 
kérdésnek ilyetén való rendezéséről szó sem 
lehet. 

Nálunk még mindig kicsúszik egy pár száz 
gyermek az iskoláztatás alól, mert, valljuk be, 
nem mindenütt őrködnek azon, hogy vájjon a 
tanköteles gyermekek közül ki hiányzik az 
iskolából. 

A legtöbb gyermek akkor és azért marad 
el az iskolából, ha szülői más községbe költöz-
ködnek. Új otthonukban a községi elöljáróság 
abban az évben aligha kutat az ú j lakós tan-
köteles gyermekei után, míg a régi helyen 
vagy két hónapig jártak iskolába, addig az 
új lakóhelyükön — lehet, hogy abbeli félelmük 
miatt, hogy most megint, s mégegyszer kell 
a tandíjat megfizetniük, avagy új tankönyveket 
kell venniök, a gyermeket be se íratják az 
iskolába. 

Az állami iskoláknak rendeletben adhatná a 
méltányosságot annyira pártoló miniszterünk, 
hogy oly szülők, kik tanköteles gyermekeikért 
a tandíjat abban a tanévben, amelyben más 
községbe költözködtek, valamelyik áll. iskolában 
már lefizették és erről nyugtatványt tudnak 
fölmutatni, új lakóhelyükön azon tanévben a 
tandíjfizetés kötelezettsége alól fölmentetnek. 

Hogy pedig a beiskolázás az egész ország-
ban szigorúan betartassák, jó lesz követni a 
mosonmegyei kir. tanfelügyelő eljárását. 

A mosonmegyei kir. tanfelügyelő a köv. 
értesítő lapokat adta ki: 
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szám. 

Tekintetes Királyi Tanfelügyelőségnek 

Költözködésről szóló értesítés : 

neve (atyja) 

M <v 
B M <X> 

születési éve, hava, 
napja és helye : 

bfi 
m <2 
•+3 :0 .M 
S 

vallása s az osztály 
megjelölése, melybe 

_ J á r t : _ 

bfi 
m <2 
•+3 :0 .M 
S 

eddigi előmenetele : 
a mulasztott tanítási 

félnapok száma : 

bfi 
m <2 
•+3 :0 .M 
S 

Hová költözött ? 

Fenti adatokat nevezettnek szíves beiskolá-
zása céljából van szerencsém tisztelettel közölni. 

190 évi hó n. 

(P. H.) igazgató-tanító. 
A költözködésről szóló értesítés alapján az 

illetékes tanfelügyelő intézkedett, hogy az ú j 
lakós tanköteles gyermeke haladéktalanul be-
iskoláztassék s ilyenformán kevés gyermek 
marad el az iskolából. 

Igaz, hogy e szokás osztrák mintára megy, 
de ami jó dolog, el kell azt fogadni bár-
kitől is. 

(Moson.) Verner Jenő. 

Tudomány és erkölcs. 
Előmozdítója-e a népoktatás az erkölcsi 

életnek? Erre a kérdésre a közönség köréből 
„igen" helyett nagyon gyakran tagadólagos 
választ kapunk. De a tudományos körökben is 
sokan vannak, kik a tudománynak az erkölcsi 
életre való befolyását kétségbe vonják s igen 
nagy azoknak a száma is, kik a legnagyobb 
határozottsággal állítják, hogy a folytonosan fej-
lődő szellemi kultúra éppenséggel káros hatású 
az erkölcsre. Ha azokat az indokokat vesszük 
szemügyre, melyek ilyen következtetésnek alap-
jául szolgálnak, arról győződünk meg, hogy 
azok, kik a szellemi képzésnek erkölcsnemesítő 
hatását kevésre becsülik, sőt erkölcsi romlást 
vélnek benne látni, oly művelődést értenek, 
milyet a modern pedagógia egyáltalán nem 
ismer. Népoktatás alatt nem értenek egyebet, 
mint az olvasás, írás és számolás elsajátítását 
s legfölebb az ész egyoldalú kiművelését; nem 
pedig azt, amit a pedagógia a szó legnemesebb 
értelmében véve alatta ért : az értélem, érzelem 

és alcarat, szóval az ember összes erőinek össz-
liangzatos fejlesztését. 

S csodálatos, a szellemi kultúrának erköles-
nemesítő hatalmát igen gyakran a legerősebb 
s legjelentősebb indokokkal vonták kétségbe. 
Valamennyi között Rousseau álláspontja a leg-
ismertebb. 0 1749-ben a dijoni tudományos 
akadémia pályatételére, hogy a tudományokban 
és művészetekben való előhaladás hozzá járult-e 
az erkölcsök nemesítésére ? a világ ámulására 
nem-mel felelt. S kimutatta, hogy a leg-
műveltebb nemzeteknél is, kivéve egyes 
individuális eseteket, a szellemnek gyarapodása 
párhuzamban halad az erkölcsök lazulásával. 
Megdönthetetlen érvekkel mutatott rá, hogy 
éppen a tudományok és művészetek kultiválá-
sában van kútforrása s oka az erkölcsi züllés-
nek. S a mű elnyerte az akadémia pálmáját. 

A Rousseau-féle axiómának újabban a művelt 
világ két leghíresebb pszikológusa a német 
Hartmann s az olasz Lombroso adtak kifejezést. 
Az első ekképpen nyilatkozik: „Valóban, az 
emberi gonoszság s romboló kapzsiság nem 
javult meg, csak művészileg van korlátok közé 
szorítva a törvény szigora és a polgári társa-
dalom által. A szabad működés helyett azonban 
számtalan egér-útat talál s átszivárog a gátakon. 
Az erkölcstelen érzékiségek fokmérője a régi 
maradt, bár letette a lólábat s frakkban jár." 
Lombroso meg azt bizonyítgatja, hogy a 
fegyenceknek nyújtott oktatás a visszaesettek 
számát gyarapítja. 

Ha műveletlen falusi pórnép vonja kétségbe 
a műveltség értékét s magát minden művelt-
ségi áramlattól elszigeteli, nemkülönben gyerme-
keit is távol akarja tartani a rendszeres iskolai 
nevelés áldásától, úgy az következetesen cse-
lekszik, amennyiben a szavak és cselekedetek 
fedik egymást nála. Sajnálkozhatunk ugyan 
magatartása fölött, de nincsen okunk benne 
nemtelen gondolkozást föltételezni. De más-
képpen áll a dolog a népoktatás ama becsmér-
lőivel, kik az arisztokraták osztályához tar-
toznak és saját műveltségükre nem kevésbé 
büszkék, mint előkelő születésükre és társa-
dalmi állásukra. S vájjon miért ragaszkodnak 
ők saját személyüket illetőleg annyira a tudo-
mányhoz, mely az erkölcsöket másnál annyira 
veszélyezteti ? Föltéve, hogy önmagukat a 
tudománytól már nem foszthatják meg, kér-
dem : miért nem nevelik gyermekeiket a fönnen 
hangoztatott elvek szerint? Ismeretes dolog, 
hogy az arisztokrata családok még legkorlá-
toltabb fölfogásű sarjaikat is mennyire prepa-
rálják a pedagógiai művészet minden nemével, 
hogy iskolai tanulmányaiknak legalább nemely 
része reájuk tapadjon. De ezzel szemben meg 

1 rendesen azt mondják : Igen, az igazi s teljes 

3* 
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műveltség támasza az erkölcsösségnek, csakhogy 
a nép ezt nem érheti el, legfölebb félműveltségre 
tesz szert s ez veszedelme az erkölcsöknek. 

Félműveltség a szó szoros értelmében véve 
nincsen. Az összes tudományok felét nem bírja 
senki, sőt a legképzettebb ember is csak pa-
rányi részét mondhatja magáénak. De minden-
esetre érthetetlen, hogy a tudomány egyik 
foka, mely tán valamivel nagyobb, a másiknál, 
az erkölcsnek támasza, a kisebbik pedig elron-
tója legyen. 

Utóbbi időben az ifjúságnak a törvények 
elleni kihágását használták föl arra nézve, 
hogy kimutassák, hogy a népoktatás káros 
befolyást gyakorol az erkölcsi életre. Ha az 
arra vonatkozó számadatokat futtában átnézzük, 
mintha tényleg arról győződnénk meg, hogy 
ifjuságunk ijesztő módon halad a bűn lejtőjén. 
Aki azonban ifjúságunkat elfogulatlan elmével 
szemléli s azt a 30—40 óv előttivel párhu-
zamba állítja, a statisztika dacára sem fog aggo-
dalomkeltő degenerációt konstatálni. A mai 
iskolai ifjúság kétségtelenül modorosabb és sze-
lídebb amannál. S ha az iskolai kötelezettségen 
túl lévő ifjúságnál napjainkban többször bizo-
nyos vadhajtások mutatkoznak, annak oka az 
ifjúság fölötti gondosságnak elhanyagolásában 
rejlik. Ahol hivatalos és kötelező továbbképző 
tanfolyamok vannak s ahol a fiatal iparos iva-
dék neveléséről sem feledkeznek meg, ott nincs 
s nem is lehet panasz. 

A törvények gyarapodásával természetesen 
a vétségek és kihágások száma is növekszik. 
Mennél kevesebb a törvény, annál kevesebb 
és ritkább az ellenük való vétség. Mielőtt 
példának okáért az új erdészeti törvények 
életbe léptek, a falopás nem volt jogbitorlás. 
Imerek öreg parasztokat, kik jogtalanul egy 
gombostűhöz sem nyúltak volna soha, de a 
legnagyobb lelki nyugalommal vágtak ki s 
vittek el egy-egy szép fát az erdőből s nincs az 
a jogász, ki őket cselekedetük helytelenségéről 
meggyőzni tudta volna. 

Az előrehaladó kultúra az emberiség jog-
körét szűkebb határok közé szorítja s bizony 
mostanában már meglehetősen fejlett jogi 
érzék s fölfogás kell ahhoz, hogy kihágást el 
ne kövessünk. Másrészt meg lépten-nyomon 
előttünk a csábétek. Ha a nagyváros utcáin 
végig megyünk, annyi kincs ötlik szemünkbe, 
hogy annyit az előbbi kor emberének rendes 
körülmények között egész életén át sem volt 
alkalma látni. Amit azelőtt több lakattal bíró 
vaspántos ládákban elrejtve tartottak, az ma 
úgyszólván az utcán hever. 

Ha tehát figyelembe vesszük ezeket a 
körülményeket, bizonyára nem fogunk hitelt 
adni annak a doktrínának, hogy a nép erkölcsi 

szilárdsága megítélhető kizárólag a bűnesetek 
statisztikája után. S mégsem szabad a bűn-
tények számadatai fölött könnyen elsiklanunk; 
még pedig nem annyira az azt előidéző okok, 
mint inkább a következmények miatt. Mert a 
hatósági büntetések, különösen a börtönbünte-
tések rendkívül demorálizálólag hatnak s 
következésképpen az elitélt rendesen visszakerül 
a börtönbe. Míg ha az első ballépéstől meg-
őrizték volna, valószínűleg mint becsületes 
ember halt volna meg. 

Tolstoj, a világhírű író, egyik megkapó 
regényében: a „Föltámadásban" egy elmél-
kedést közöl, mely nekem sok gondolkozásra 
adott okot. Azt mondja ugyanis: „Általános 
az a nézet, hogy a tolvajnak vagy a gyilkos-
nak szégyelnie kellene tettét s azt magának is 
rossznak kellene tartani. Míg a valóságban ez ö o 
éppen ellenkezőleg van. Azok az emberek, kik 
a sors mostohasága vagy saját tévedéseik s 
bűneik miatt lejtőre jutottak, helyzetük abnor-
mitása dacára is csakhamar oly világnézetet 
alkotnak maguknak, melynek közepette állás-
pontjuk helyesnek s jogosnak látszik. Hogy 
nézetüket fönntarthassák és megerősíthessék : 
ösztönszerűleg oly egyénekkel társulnak, kiknél 
élményeik s gondolkozásmódjuk rokonszenvre 
s visszhangra találnak. Mi pedig csodálkozunk 
afölött, hogy a tolvajok büszkén dicsekednek 
ügyességükkel s vakmerőségükkel, vagy pedig 
a gyilkosok büszkék a kegyetlenségükre. 
De mi csak azért csodálkozunk az ilyesmi 
fölött, mert azoknak a köre igen szűk s mi 
azon kívül állunk." 

A börtönök bizonyos mértékben bűnállamok, 
melyeknek az a tendenciája, hogy háborút 
szerveznek az emberi társadalom ellen. 

A bűntettek ellen a leghathatósb s úgy-
szólván az egyedüli üdvös óvintézkedés: az 
ifjúság nevelése s a fölötte való őrködés ; 
vagyis, hogy útját álljuk a bűnös cselekedetek 
elkövetésének. 

Gorkij Maxim ismert nevű morálfilozófus 
„Konovalow" című mesteri regényében, mely-
nek elolvasását minden népnevelőnek legmele-
gebben ajánlhatom, meghatóan írja le egy 
szerencsétlen ifjú sorsát, ki teljesen magára 
hagyatva, egy jelentéktelen lopás által a 
bűnök ösvényére jutott. Ez a példa jellegzetes 
ama ezer meg ezer hasonló esetre, mely évről-
évre előfordul. 

Kétségtelen tehát, hogy a hatósági bünte-
tések csökkentése által eleje vétetnék annak, 
hogy a bűnök és vétkek újra meg újra 
elözönljék a társadalmat s így ama intézke-
dések, melyek a bűntettek kevesbítését célozzák, 
a népesség erkölcsét javítanák meg. 

Hogy a magasabb szellemi képzettség a 
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törvényszegést s ennek természetes következ-
ményét : a büntetést s ennek az erkölcsre 
ható káros folyományát tetemesen csökkenti, 
az bizonyításra nem szorul. Hogy a törvé-
nyeket tiszteletben tarthassuk, azokat ismer-
nünk s értenünk kell. Ez pedig a tanulatlan 
egyénnek gyakran a legjobb és legtisztább 
szándék mellett is lehetetlen s így nem ritka 
az az eset, hogy minden ok és a leghal-
ványabb sejtelem nélkül is a bíróság sújtó 
keze elé kerül s akaratlanul is bűnössé lesz. 
Minél jobban fejlődik a törvényhozás, annál 
nagyobb és mélyebb képzettségre van szük-
sége az állampolgárnak, hogy a törvény 
követelményeinek megfelelhessen. S így a 
nemzetnek, mely törvényeket alkot, ügyelnie 
kell arra is, hogy a hon népe a törvényeket 
megértse, mert elleneseiben a törvényhozó gép 
maga produkálja a bűnösöket. 

A tudomány megtanít bennünket az erkölcs-
telen élet veszélyeit fölismerni s lehetővé 
teszi a dolgok összefüggésének áttekintését. A 
képzett s fegyelmezett értelem uralkodik a 
szenvedélyeken is, amennyiben a gondolkodó 
ember tetteinek végrehajtásánál inkább enge-
delmeskedik az ész józan tanácsának, mint 
vérmérséklete pillanatnyi hatásának. A szellemi 
műveltség növeli végre az emberi önérzetet is, 
mely szintén hathatósan állja útját a bűnös és 
vétkes cselekedeteknek. 

Mit tehet az iskola, különösen pedig a nép-
iskola a nyújtotta erkölcsi nevelésnek meg-
szilárdítására? En, kinek e kérdés folyton 
gondolkodása tárgyát képezi, nem válaszol-
hatok azzal, unit mintegy természetes fele-
letnek tartanak. Nevezetesen: az iskola kulti-
válja a vallás és etika tárgyait nagyobb 
buzgalommal, nagyobb odaadással és több 
lelkiismeretességgel, mint eddig tette ! Mindezt 
az iskola sohasem mulasztotta el nem is 
konstatálható e tekintetben hanyatlás. Állandóan 
lankadatlan lelkesedéssel oly nemesebb kultúra 
után törekedett s törekszik, mely az emberből 
az állatias ösztönöket, erőszakot kiküszöböli. 

Aki népiskolánkat azzal vádolja, hogy nem 
vallásos, illetőleg nem keresztényi, vagy el-
hanyagolja növendékeinek etikai képzését, az 
vagy nem ismeri azt, vagy pedig tudatosan 
hamis vádakat terjeszt felőle. 

Az iskola hatása annál mélyebb és üdvö-
sebb az ifjú nemzedékre, minél elfogulatla-
n a b b á volt képes az elsajátítandó ismereteket 
közkincsévé tenni. Minél teljesebb, frissebb és 
közvetlenebb az iskola hatása a gyermekre, minél 
kevésbbé tekintjük őt a holt és gépileges tudo-
mányok tárházának s minél inkább belső lényénél 
fogva képezi a gyermeket : annál nagyobb egy-
szersmind nevelő-oktatásának erkölcsi értéke is! 

Az iskolai nevelésnek legádázabb s leg-
veszedelmesebb ellensége a gyarló irodalmi 
termékek hatalmas elterjedése s az alsóbb 
néprétegnek a nemesb szórakozásban való 
hiánya. Az a tömérdek erkölcstelen szellemű 
elbeszélés, novella és regény, mely gomba-
módra sarjadzik, megmételyezi az ifjúság 
lelkületét. S manapság, fájdalom, már a napi 
sajtó nagy része is feltartózhatatlanul dolgozik 
a nép demorálizálásán. Bármennyire becsüljük 
is a sajtónak hatalmas és fontos szerepét, mely 
neki modern életünkben osztályrészül jutott, 
hadat kell ellene üzennünk, ha a szenzáció-
hajhászásnak, a pletyka és szenvedély kielé-
gítésének akar tért nyitni. Igen sok hirlapnak 
tárcája és regénye frivol dolgokkal van telve 
s minthogy minden regénynek a kezdetét ren-
desen számtalan példányban ingyen osztják 
szét a nép között, a célt nem is tévesztik el. 
Fouilleé Alfréd, kiváló francia pedagógiai író, 
állítja egyik jeles müvében, hogy egy napon 
egy bájos 12-éves leánykát látott az uteán 
egy bizonyos lapot vásárolni 5 centimeért. 
Kíváncsiságból, hogy mit vett a leányka, ő is 
megvette azt a számot. Az nemcsak szemér-
metlen illusztrációt tartalmazott, de szövege is 
oly érzékies volt, hogy csodálkozásában össze-
csapta kezeit s míg ő csak kényszerrel volt 
képes azt végig olvasni, a leányka az utolsó 
sorig mohón szívta magába. 

S eme kóros állapot orvoslása megint csak 
az iskolának válik föladatává ! Tagadhatatlan 
ugyan, hogy az ifjúsági olvasmányok meg-
választása s ifjúsági könyvtárak alapítása s 
szervezése dolgában már nálunk is sok üdvös 
intézkedés történt, ámde, hogy az olvasás a 
gyermekeknek gyönyörűségévé is váljék, annak 
módját Amerikától kellene megtanulnunk. Az 
amerikai nagyobb városok könyvtáraiban min-
denütt van külön olvasószoba gyermekek szá-
mára berendezve, pedagógus könyvtárosokkal. 
A legnagyobb ilyen olvasóterem a pittsburgi 
könyvtárban van, a melyet 1900-ban kétszázezer 
gyermek látogatott. Egy-egy vasárnapon 20.000 
gyermek is megfordul ebben a könyvtárban. 
Az olvasóterem rengeteg nagy és roppant 
díszes. Az asztalokon, a szögletekben virág, 
mindenféle tömérdek kép, szobor, az állvá-
nyokon kitömött állatok sokasága. Minden 
díszítés olyan karakterű, hogy a gyermek 
ízlését fejleszti, tanul rajta, mikor benne 
gyönyörködik. A könyv mind alacsony pol-
cokon hever, a gyermek maga elveheti és 
maga teheti vissza helyére. Van ott olvasni 
való mindenkorú gyermekeknek, van szöveg 
nélküli és írásos képeskönyv, útleírás, gyer-
meknek való regény, csaknem valamennyi 
illusztrálva. A könyves polc alján nagybetűs, 
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képes tábla magyarázza, miféle könyvet találhat 
ott a kis olvasó és hogy melyik könyv miről 
szól. Más táblákon apró versek vannak, bölcs 
mondások, hazafias és tanító költemények. 
Amikor valami nagy embernek születése vagy 
halála napja van, képét vagy szobrát a terem 
közepén lévő virágos emelvényre helyezik, 
alája egy táblát, amely életét és működését 
ismerteti. Ezenkívül reggel az iskolai előadási 
órák előtt és délután, mikor a gyermekek már 
kijöttek az iskolából, a könyvtárosok előadást 
tartanak nekik arról, akinek az emlékét 
ünneplik. Érdekes dolog, hógy az amerikai 
iskolákban, ha a diák előadást mulasztott, a 
mulasztást igazolhatja azzal, hogy azt az időt 
a könyvtárban töltötte. Beteg gyereknek a 
könyvtár, ha olvasni valót kér, házhoz küldi a 
könyvet. A legtöbb gyermek-könyvtár a gyer-
mekek oltalma alatt áll, ők vigyáznak a 
könyvre és a rendre. A milvaukeei könyvtár 
falán hatalmas tábla lóg ezzel a fölírással : 
Ezt a szobát és mindent, ami benne van, a 
milvaukeei fiuk és lányok őrzik és gondozzák. 
A gyermekek mindig méltóknak mutatták ma-
gukat a bizalomra. Természetesen ilyen ne-
velés mellett a könyvnek nincs rossz sorsa 
Amerikában. 

A nép és az ifjúság általános müvelésére 
vonatkozólag a modern pedagógia sem támaszt 
nagyobb igényeket, mint az előző századok 
nagy szellemei s mint a pedagógia atyames-
tere : Pestalozzi. Azonban önként értetődik, 
hogy az ifjú nemzedéknek csupán az iskolai 
oktatásból eredő erkölcsi érzete nem lehet oly 
mély, hogy az egyedet künn az életben is 
tántoríthatatlanul kisérje. Elkerülhetetlenül szük-
séges, hogy mellette oly tényezők is működ-
jenek közre, melyek a gyermek életét a 
családban és az azonkívül is megfelelően 
szabályozzák. Őrködjenek a felnőttek, de 
mindenekelőtt az iskolából fölszabadult ifjúság 
élete és munkásviszonya fölött. 

Ámde' még ezek az intézkedések sem lehet-
nének ifjuságunk üdvére, ha viszont a peda-
gógiai gondosságot és őrködést többre beesülnők 
ama erők kiművelésénél, melyeket a természet 
oltott az emberbe. A szellem kiművelésének 
becsmérlése ellen mindenkor erélyesen kell 
intő szavunkat fölemelni, mert csakis a haladó 
művelődés, a nemesebb világnézet honosítja 
meg majd a nemesebb erkölcsöket a társa-
dalom közéletében is. Az ész tudománya 
szabadította föl az emberiséget a barbárizmus 
igája alól s hisszük, hogy az erkölcsteleuség 
salakjától s piszkától is meg fogja tisztítani. 

De ehhez nem elég csupán a felsőbb tízezrek 
műveltsége, hanem a népréteg kiképzésének 
lépést kell tartania a felsőbb körök kultúrájával. 

Mert a megkülönböztetés a műveltség és tudo-
mány terjesztésében éppen oly reakciót szül, 
mint a vagyonban való különbség, ami a 
patrícius s a plebs nek együttélésére nézve 
állandóan veszélyes; mint azt szomorúan tapasz-
taljuk Oroszországban. 

Az erkölcsi érzék annál hathatósabban fej-
lődik bennünk, mennél inkább van alkalmunk 
embertársunkban a velünk hasonívású embert 
becsülnünk s éppen ily tekintetben mutatkozik 
a népoktatás az erkölcsiség legszilárdabb védő-
bástyájának. Az emberiség ősi egyenlőségét & 
egyenjogúságát újfent magasztos alapra helyezi 
s ezzel megvalósítja azokat a fenkölt ideálokat, 
melyek a könyvek könyvében évezredek óta 
lángszavakkal vannak hirdetve. 

(Rimaszombat.) Sclilosz Lajos. 

Az el. isk. rajztanítás reformja. 
Idézett címen e lap f. évi 9. számában 

Gröőz József dr. az elemi iskolai rajztanítás-
nak általa kidolgozott módszerét ismerteti, s  
abból bemutatóul részletet közöl. 

Uj ösvényt vágó módszerének részletes meg-
vitatására csak akkor kerül sor, ha majd 
alkalmunk nyílik azt egész terjedelmében meg-
ismerni. De már a bemutatott részlet kihívja 
a figyelmet és élénk érdeklődést érdemel. 
Egyrészt, mert a módszer az amerikai raiz-
oktatás elvei szerint van kidolgozva, más-
részt, mert a rajztanítás gyakorlati kivitelé-
nek egészen eredeti, — amily egyszerű, oly 
természetes — módjára vezet. Az előbbivel 
lélektani, az utóbbival élettani alapon oldja 
meg sikeresen a kérdést. 

Kétségbevonhatatlan ugyanis, hogy az 
amerikai rajzoktatás módszere pszichológiai 
alapon nyugszik. „Amerikában — mondja 
Göőz dr. — a tanító mindig kezében tartja a 
krétát, hogy minden újabb mondanivalóját 
egy-két vonással rajzban is szemléltesse." Ott 
tehát a rajz nem mellékcélokat — úgy 
ahogy — szolgáló sallang, hanem, akár csak 
az írás vagy a beszéd: a tanítás általános, 
nélkülözhetetlen eszköze. Hogy helyesen és 
okosan, azt az amerikai iskolákban elért ered-
mény bizonyítja, de meggyőz arról közvetet-
lenül saját lelki életünk is. Nemde, minden 
külső benyomás ingeréből, az érzékszervek 
útján érzet kél, ennek hatásában pedig a 
tudatban megalakul a képzet. E folyamattal 
a tárgyak külső érzéki jelenségei lelkünkben 
egy bizonyos állapotban megszemélyesülnek. 
Tulajdonképpen mik ezek az állapotok ? — A 
képzet az összes érintett érzékszervek műkö-
désének eredménye s mégis mit tapasztalunk ? 
hogy a hang, íz, szag érzetének képzeteink-
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ben jelentéktelen nyoma van, s szellemi élet-
működésünk táplálékát túlnyomóan azon kép-
zetek szolgáltatják, melyek a tárgyak alakja, 
színe, összetétele, egymáshoz való viszonya és 
fekvésének érzetéből támadtak, s amelyek 
nem egyebek, mint valóságos, — amint mon-
dani szoktuk: lelki szemeink előtt álló — 
képelt. E lelki képek a tudatban a fogalom 
tartalmát kifejező szóval mindig együtt, de 
mindig elkülönítve szerepelnek s csak közösen 
adják a szellemi élet anyagát. Ezen képeket 
tisztázza, rendezi, ezekhez kapcsolja az ismeret 
másik tényezőjét : a fogalom tartalmát, a taní-
tás, azokon alapul elvont, bármily magas fokú 
értelmi munkánk és minden szellemi élvezetünk. 
Vegyünk konkrét eseteket. Megtörtént ese-
ményt, látott tárgyat, személyt vagy helyet 
leírva, azok képe lelkünkben életre kél s a 
kép nyomán, mintegy arról beszélünk. Bonyolult 
mértani példa megfejtése könnyű és egyszerű, 
ha az adatokat képzeletünkben tárgyhoz, alak-
hoz fűzzük. Magasabb fokú számolási képes-
ségünk csakis a tudatba rögzíthető számképek 
által fejlődhetik ki. A természetnek a nagy 
világban szétszórt kincseit javarészben csak 
ábrából ismerhetjük és örökíthetjük meg tuda-
tunkban. A művész, író ihlete első sorban 
képzeletét termékenyíti meg: lelki szemei 
előtt látja azt a jelenetet, személyt vagy tár-
gyat, melyet fest, s a zene sem más, mint az 
alkotó fantáziáját átlebbenő képek kifejezése. 
Az olvasásban pedig nemcsak azért találunk 
élvezetet, mert az abban rejlő természeti, 
erkölcsi vagy logikai igazság többé-kevésbé 
művészi kiejtése gyönyörködtet, hanem, mert 
annak tartalma lelkünkben a képek változatos 
sorozatát kelti. 

Mindebből az tűnik ki, hogy az egyén 
értelmi munkája különböző értékű, aszerint, 
amint a tudatában levő lelki képek tiszták, 
határozottak, hívek-e vagy pedig csak fölü-
letesek, hiányosak ; amint elméje eléggé kép-
zett a tárgyról a lehető legjobb képet felfogni, 
megtartani és visszaidézni. Hogy a tanuló az 
ismeretről minél jobb képzetet szerezzen, arra 
a neveléstudomány nagy gondot fordít s  
szigorúan kötelezi a sok és alapos szemlél-
tetést. De — és itt van tanításunkban a hézag, — 
arról már nem győződhetünk meg, hogy a 
tanuló egyéni fölfogásának s a szemléltetés 
mivoltának megfelelően a legjobb képzetet sajá-
tította-e el, mert a szó, mellyel tudásáról 
beszámol, a lelkében élő kép kifejezésére nem 
elég, nem megfelelő. Az az esetleg találó 
helyes kifejezés, mellyel képzetéről beszámol, 
lehet üres szókép, melyet bemagolt, anélkül, 
hogy az annak megfelelő kép valósággal tuda-
tában lenne. Elmondja például, hogy a gólya 

csőre, lába hosszú, de bizonyos-e, hogy a 
fogalom ez esetben a madár testével arányban 
él képzeletében ? Vagy ellenkezőleg : a figyel-
mes, élénk fölfogású, de szűkszavú gyermek 
ismeretét, noha az biztos, nem tudja a meg-
felelő szóval, vagy csak hiányosan kifejezni s  
mi természetesebb, minthogy tudását vonjuk 
kétségbe s ok nélkül veszteglünk ; míg az 
előbbi alkalommal fölszínes, hézagos alapon 
nyugodtan haladunk tovább. 

Mind a két esetben a tanítás teljes eredmé-
nyét, a tanuló tényleg elsajátított ismeretét 
helyesen ítélhetjük meg, ha azt a gyermektől 
nemcsak szóban, de ábrában is számon kér-
hetjük, ha az ismeret tartalmát a szóban, 
alakját — a lelkébe fölvett kép szerint — 
ábrában, rajzban visszaadni, kifejezni tudja. 
Ezt célozta és el is érte az amerikai rajz-
oktatás, ahol, amint Göőz dr. említi „a tanuló 
hozzá van szokva ahhoz, hogy néhány jellemző 
vonással a tanult tárgyakat megrögzítse, azok 
lényegét megjelölje." 

Az amerikai irányú rajz oktatásnak tehát 
a nevelésben jövője elvitázhatatlanul van, de 
a Göőz József dr. módszerének gyakorlati 
értékét nemcsak az adja meg, hogy az amerikai 
rajzoktatás alapelveit követi, hanem mert, 
amint már említém, a rajztanítás kivitelét, 
élettani alapon: a szervezet természetes műkö-
désének megfelelően írja élő. Merészen szakít 
a régi fölfogással, mely a tanulóval gondosan 
kicirkalmazott vonalakkal tákoltat össze élet-
telen, tartalmatlan mintákat. A nagy természet-
nek a gyermek szemléleti körébe eső tárgyait 
veszi a „begyakorlási formák" anyagául s így 
a gyermek önkéntes figyelmét és érdeklődését 
fölkelti. 

(Budapest.) P—né. 

Külföldi szemle. 
Uszó-iskola. Amerika valóban minden téren 

folyton és folyton újat talál; még a nevelés 
terén is. A legutolsó újdonság ezen a téren 
egy teljes kötélzettel fölszerelt hajó, mint 
iskolaépület 250 fiu részére, kik ezen a hajón 
a világot fogják körülhajózni, hogy mindent 
szemléletből tanuljanak meg. Ez a gondolat az 
amerikai tengerészet parancsnokától, Harlow -
tól származik, aki magát Santiagónál kitün-
tette. Elavultnak tartja azt a módot, mely 
szerint iskolákat állítanak a szárazföldön, 
házakban s azon eszme gyakorlati keresztül-
vitele mellett tör lándzsát, hogy az élő világ 
fontosabb tanulmányi tér, mint minden holt 
nyelv. Hajót építtetett tehát, mely tengerre 
valósága mellett a modern pedagógiai elő-
nyöknek is megfelel. Ifju-Amerikának (Jung-
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amerika) nevezi. A fiuk természetesen külö-
nösen az amerikai tengerészetnek neveltes-
senek ; de első sorban általános kiképzésről van 
szó. „Jungamerika" 3000 tonna vitelképességü 
hajó, 262 láb hosszú, 41 láb széles ; van 
könyvtára, múzeuma, laboratóriuma, torna-
csarnoka, fotografáló szakasza, sajtója s még 
egyéb, mit ilyen jármüveken közönségesen nem 
találni. A 250 „kadét", így nevezik a tanu-
lókat, tengerészi fegyelem alatt fog állani. 
Ahelyett, hogy büntetésül 300 sort kellene 
majd Vergiliusból leírniok, szükség esetén 
elvonják majd tőlük a szárazföldre való me-
nenetel jogát. Havonkint egyszer a legszorgal-
masabbak közül osztályrendezőket neveznek ki. 
Ezek őrtisztekként szolgálnak. Minden kadét 
tanul vitorlákat megerősíteni, ezeket bevonni 
és kormányozni, de a hajó tulajdonképpeni 
szolgálatában részt nem vesznek. Reggeli fél-
nyolctól féltizenkettőig tanulmányaikkal fognak 
a kadétok foglalkozni. A többi idő tengerészeti 
tanulmányoknak, gyakorlati bemutatásoknak és 
a világ tanulmányozásának van fönntartva. 

A tanulmányi terv magában foglalja a 
közönséges tantárgyakat a számtantól a görög 
nyelvig ; hozzájárul még a hajózás tudománya. 
A tantárgyak között a szavalás is helyet 
foglal. A legközelebbi tanévekre már néhány 
nagyobb út van tervbe véve. Az első évben a 
következő pontokat f'jgják érinteni: Edinburg, 
Krisztiánia, Koppenhága, Antwerpen, London, 
Havre, Gibraltár, Marseilles, Granada, Szt.-
Vincent, Nizza, Nápoly, Tunisz, Algír, Tanger, 
Madeira, Barbados, Trinidad, St.-Lucia, St.-
Kitts, Santa Cruz, Puerto Rico, Kingston, 
Havana, Annapolis, New-York, New-Kort, 
körülbelül 16.000 mérföldnyi út 4 havi szü-
nettel. A 2., 3. és 4. esztendőben ismét más 
helyeket érintenek s ez utazások 24.000, 
36.000 és 27.000 mérföldet tesznek ki. „Jung-
Amerika" nem lesz olcsó iskola; az évi díj 
uem kevesebb, mint 5000 márka (6000 K) ; 
ezért azután a tanuló mindent kap és min-
denben részesül. 

A t'oiiomimika forrásai. 
Munkácsi Antal ismételten állította, hogy 

fonomimikai előgyakorlataiinban bizonyos betü-
hasonlatokat alkalmaztam, melyek az ő eljárá-
sához hasonlítanak, s melyeket éppen azért 
vagy egyenesen tőle vettem, vagy céljaimhoz 
képest az ő nyomdokai szerint dolgoztam át. 
Ennek bizonyítására a Néptanítók Lapja f. é. 
5. és 16. számában közreadja f,ké&m betűk 
tanítását. Ezek közül f és m tanítását teljes 
rokonéi-telemmel átvettem, a t-nál követett 
eljárást pedig a g-nél használtam volna föl. 

Mielőtt e vádra felelnék, mint már többször 
tettem, ez alkalommal is hangsúlyozom, hogy 
a betühasonlatok a fonomimikának nem lénye-
ges részei, s pl. Pape-Carpantier asszony 
„Cours d'éducation et d'instruction" című 
munkájában, mely bár már 1887-ben ötödik 
kiadását érte meg, tehát kitűnő munkának 
bizonyult, erről egy szó sincs. 

Kijelentem továbbá, hogy mint az a Nép-
tanítók Lapja 1902. évi f. 40. számában rész-
letesen föl is van sorolva, a jelek s hason-
latok egy részét magam alkottam meg, más-
részét pedig francia könyvekből vettem a 
„Société pour l'enseignement simultané des 
sourds-muets et des entendants-parlants" c. 
egyesület elnökének, Gr osselin Emil úrnak 
jóváhagyásával, mint a ki ezen munkák fölött 
a szerzői jogot gyakorolja. A nevezett három 
betű közül az f és g éppen egészen francia 
eredetű s az m is, noha én arra más jelet 
alkalmaztam, szintén a tehén hangjával van 
ott is összefüggésben. Szövegük összehason-
lítása az enyémmel a következő : 

Az f betű hangjára vonatkozólag könyvem-
ben ez áll : 

„Nincs olyan gyermek, kinek ne lett volna 
kis macskája. Nem figyelte-e meg valaki közü-
letek, mit tesz a kis macska, ha véletlenül 
egy idegen kutya jön a házhoz? Megijed tőle, 
úgy-e? A hátát meggörbíti, a szőrét fölbor-
zolja, a karmait kinyújtja, a kutya felé kap 
velük s ilyenformán tesz ft'f . . . " Pape Carpan-
tier asszony fentebb említett vezérkönyvének 
163. lapján ez áll: Le f (forte labiale souf-
flante) est le bruit que fait entendre le chat 
irrité qui lève sa griffe. Imitez ce mouvement 
en présentant les doigts courbés. Rattachez 
le geste a cette idée et prononcez : fff . . ." 
„Az f (erősen fútt ajakhang) azon hang, 
melyet a karmait kinyújtó haragvó macska 
hallat. Utánozza a tanító ezen mozdulatot 
meggörbített ujjaival. Kapcsolja a jelet ezen 
eszméhez és hangoztassa; fff . . .") 

Az f betű ismertetésére nézve könyvemben 
ez áll: 

„Féloldalt állok s éppen úgy görbítem a 
kezemet, mint a hogyan az f görbül s mon-
dom : Nézzetek csak ide ! amelyik betű úgy 
görbül, mint a maeskának a karma s keresztül 
van húzva, úgy liijják f f f . . ." 

Grosselinnek „Manuel de la phonomimie" 
című munkája 32. lapján ez áll: „Ce moyen 
consistera à rapprocher la forme de la lettre 
d'un des caractères de l'objet dont on parle 
dans le récit. Ainsi la forme de / 'pourra être 
rapprochée de celle de la patte du chat 
dressée et recourbée à l'extrémité où se trou-

! vent les griffes." (Ezen mód abban áll, hogy 
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összekössük a betű alakját azon tárgynak 
bizonyos Jegyével, melyről az elbeszélésben 
szó van. így az f alakját összeköttetésbe lehet 
hozni a macska meggörbített karmaival.) 

A g betűre vonatkozólag könyvem 2. ki-
adásában ez áll : 

„Sokszor figyelmeztették. Megmondták neki, 
hogy ne nyúljon olyan gyümölcshöz, melyet 
nem ismer, de hiába! Az a szeleburdi Ede, 
kinek a képét szintén a könyvetekben láthat-
játok, megpillantott a fán valami szép piros 
cseresznyéhez hasonló gyümölcsöt, s a figyelmez-
tetéssel nem törődve, leszakította s meg akarta 
enni. De alig harapott bele, gyorsan eldobta, 
sírva szaladt anyjához s a gégéjére mutatva, 
így tett ggg . . ., mert úgy égette a torkát, 
hogy alig tudott szólani, stb." 

Gaudon kisasszony „Récits Enfantins" című 
munkájának XIX. lapján ez áll: „On l'avait 
averti, pourtant ! On lui avait bien dit de ne 
pas toucher aux fleurs du jardin ! surtout de 
jamais porter à sa bouche les fruits qu'il ne 
connaissait pas. Mais Henry, l'étourdi, l'oublieux, 
a vu sur un arbrisseau de jolis fruits semblable 
à de petites cerises rouges et brillantes. 

— Comme ils ont l'air appétissants, pensait-il, 
ces petits fruits ! Certainement, ils doivent être 
très bons. Ils sont si jolis ! Et il a voulu y 
goûter. Mais à peine en a-t-il mis un dans 
sa bouche . . . Ah quel goût affreux ! il le 
rejette bien vite ; mais sa bouche le brûle 
comme du feu. Sa mère est accourue tout 
effrayée ; Henry lui montre du geste sa gorge 
serrée, sa respiration est comme un hoquet: 
gue . . . gue . . . stb." — Az enyim ennek 
majdnem szószerinti fordítása. 

Hátra volna még a szememre hányt dongó. 
Erre nézve kérem felütni E. Indali Péter 
abc-jét. Ennek 5. lapján ez áll : „ Virág vagy 
más tárgy körüli röptében a méh s dongó is 
ki tudja mondani." 

Ezek az én forrásaim, a szerzői jogokat 
gyakorló egyesület jóváhagyásával jogos forrá-
saim. Ezek szerint, ha valaki, úgy csak ezek a 
francia urak és hölgyek merítettek Munkácsiból, 
ami azonban igen valószínűtlen. Valószínűtlen 
többek közt azért is, mert ez a gondolat, mely 
ismétlem, a fonoinimika lényegéhez nem tar-
tozik, megvolt Munkácsi előtt Indalinál, Nagy 
Lászlónál, megvolt Forgó bácsinál, megvolt a 
németeknél, franciáknál, szóval minden müveit 
nemzetnél, s így föltalálására a XIX. század 
vége már kissé elkésett időszak.* 
(Mátyásföld.) Toincsányiné-( 'zukrász lióza. 

* Ezzel lapunkban ezt a vitatkozást végleg befejezett-
nek nyilvánítjuk ki, mivel a fonomimikán kívül még 
sok egvéb fontos kérdés vár megvitatásra. Szerk. 

— Az ifjúsági egyesületek szervezése 
körül érdemeket szerzett és jutalomban része-
sült tanítók névsorát lapunk mai számának 
Hivatalos réssében közöljük. Itt említjük meg, 
hogy a Beregmegyei közművelődési egyesület 
is megjutalmazott három beregmegyei tanítót 
ifjúsági egyesületek szervezéseért. Örömmel 
regisztráljuk ezt a hírt, mely £zt hirdeti, hogy a 
társadalmi egyesületek, értékelvén a kormánynak 
a társadalom újjáalkotására irányzott törek-
véseit, szintén támogatják a kormányzatot nemes 
célzataiban, ami annyival inkább helyesebb, 
mivel a társadalom közreműködése nélkül a 
társadalmi kérdéseket vagy egyáltalán nem, 
vagy csak üggyel-bajjal lehet megoldani. 

= A gyermektanulmányi értekezlet 
kiküldött bizottsága következőkben állapította 
meg a gyermektanulmányi értekezletek és a 
bizottság munkakörét : 1. Az értekezletek a 
gyermektanulmánynak, mint tudománynak mű-
velése, a nevelésügynek nemzeti alapon való 
építése s a nevelés és oktatás természetes rend-
szerének fejlesztése végett széles körben föl-
karolják a gyermekek rendszeres tanulmányo-
zását. 2. A gyermektanulmány művelésében 
irányadók mind az elméleti tudományos, mind 
a gyakorlati pedagógiai szempontok s e tanul-
mányok kiterjeszkednek a gyermeknek mind 
testi, mind lelki életére s gondozására, továbbá 
mind az egészséges, mind a rendellenes fejlő-
désű gyermekek tanulmányozására. 3. A gyer-
mektanulmányozás munkájába bevonandók a 
pszichológusok, orvosok, a tanítással, neveléssel 
hivatásszerűleg foglalkozó és aziránt érdeklődő 
szakegyének, továbbá szülök s általában a 
művelt magyar társadalom. 4. A gyermek-
tanulmányozásra kiküldött állandó bizottság 
föladata a következő : a) V gyermektanulmányi 
értekezleteket állandósítja. A tanulmányozás 
tervezetét megállapítja s ez alapon tételeket 
tűz ki tanulmányozás végett. A tanulmányo-
zókat munkájúkban támogatja, minden egyes 
tételre nézve az adatgyűjtést szervezi; a be-
gyűlt adatanyag tudományos földolgozásáról 
gondoskodik, b) Az értekezleteken az erdeklődő 
közönséget a gyermektanulmány egyes gyakor-
lati és tudományos tételeiről tájékoztatja; a 
hazánkban végzett vizsgálódások eredményét 
bemutatja, a külföld gyermektanulmányi moz-
galmait megismerteti s a gyermektanulmányo-
zások pedagógiai vonatkozásait megvitatja. 5. A 
bizottság magát a szükség szerint kiegészíti. 
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kántortanító-választás falun. 
„A kukutyini mestert kidobták." 
Ez a bír kellemes szenzációt keltett a kör-

nyékbeli kollégák körében. Nyoma lett ennek 
minden tanügyi lapban. Minden elégedetlen 
tanító elolvasta. A kukutyini üresedés hirdetése 
olvastára pedig ugyancsak sok tanítónak ra-
gyogott föl a szeme. Hogy is ne ! Szabad lakás, 
700 frt és sok minden egyéb ! Roppant értékű 
pénz ez a mai fillokszérás világban. A kuku-
tyini nép nagyra is van vele. Hogy is ne ! 
Hiszen a minimum fölemelésével megelőzték 
az országgyűlést is. Éppen ezért ment szárnyon 
az oltvidéki tanítóság körében ez a kelle-
metesség. Oh, te dicső kukutyini nép ! ̂  Te 
úttörő, te zászlóbontó, eszményi község ! íme, 
följegyzem tettedet soha nem múló betűkkel 
a nemzet történetkönyvébe. Fogadd kedvesen 
égnek emelkedő pipafüstömet. 

No aztán megeredt a levelezés és a sze-
mélyes találkozás az oltvidéki kollégák körében. 

— Te testvér, te bajtárs! Kukutyin üres: 
700 f r t ! Nem pályázol? 

— Nem, barátom, előbbre valók is vannak. 
Mind ezt mondták egymásnak, hanem a 

messzeföldről valókkal együtt 66-an voltak. 
(No-no ! Königgrätz ? Rückwärtsconcentrirungs-
marsch! Csak egy lesz meg közülük.) 

Mondanom sem kell, a „személyes meg-
je lenés i t megkívánta Kukutyin a 700 írtjáért. 
Válogatni akar az orgonálás és éneklés mián, 
mert ez a fő. A legtöbb pályázó ott is 
mászkált titkon egy-két héttel a választás 
előtt. Itatták erősen az embereket, cukrozták, 
simogatták az iskolaszéki tagok gyerekeit. A 
plébános előtt is kétrét hajladoztak. 

A kérvénye mellé némelyik pályázó csatolt 
egy csomó újságot is, amelyekben megjelentek 
szellemszülöttei. Másik a kiadott könyvét 
mellékelte nyomosság okáért. 

— Micsoda? Ez újságíró? — nézegeti a 
plébános a lapokat. Huh ! ez veszedelmes 
ember . . . Nézzük a másik úr könyvét! Okos 
ember l e h e t . . . „A népiskolai szakfelügyelet." 
»Fizetésemelés . . . " Fölösleges. Eh, nem kelle-
nek nekünk az ilyen okos emberek. 

Elérkezett a választás, a „próba" napja. A 
falu örege, apraja mind a templom köré gyűlt. 

Ott voltak külön csoportban a pályázók is, 
akik roppantul elcsodálkoztak egymáson. 

— Te itt vagy ? — No igen ; hát te is ? — 
Mégis csak bizalmatlan ember vagy te, 
hallod-e! — Nojszen az ám! Bagoly mondja 
a verébnek. 

— Nekünk legény-ember kell, — hallatszott 
egy hang a népből. (Bizonyosan mesternét 
akar csinálni a lányából az illető.) 

— Feleségeset akarunk ! (Az öreg paraszt-
nak alighanem fiatal a felesége.) 

— De azért fiatal legyen, öreg nem kell. 
(Persze a — korpótlék!) 

A nép körülsétálgatja a tanítók csoportját. 
Három-négy ember, asszony, lány összebújva 
mutogatnak a nekik tetsző alakokra. Csakhogy 
éppen a fogaikat meg nem nézték és meg 
nem forgatták őket, mint vásárban a szarvas-ö 7 

jószágot A formás, daliás alakokat kiválasz-
tották az asszonyok, lányok. Aztán elővették 
ékesenszólásukat s mindenképpen korteskedtek 
az illető mellett. A szemek színe, bajusz, szakái, 
termet mind argumentum. Még a ruha is. 

— Ez nem kell, igen lócsiszár formája van. 
— Ez meg tisztára marhakupecnek néz ki. 
— No, csak nézze kée apjok, e' meg éppen 

olyan mint a „kukucsverdung" korcsmáros ; 
Isten az atyám még a fülei is szintazonképpen 
kétfelé állanak. 

— De hát amott az a másik ! Akár csak a 
„cémaszabó" volna. 

— Hahaj ! Az meg de uras ! Bizonyosan 
városi. Nem közénk való. Nekünk úr nem kell. 

— De édesapám, — eseng egy csinos lány,— 
hiszen annak olyan jó formája van. Olyan . . . 
olyan — szép ember. 

— No hallja kée apjok, ha kée nem arra 
teszi le a szavazatját, akkor kée az én főztöm-
ből jóízűt nem eszik, — pattant föl az anyjok. 

Persze az apjokot rögtön megrohanta a 
sanda gyanú. 

— Asszony ! . . . Azt én éppen nem akarom. 
— No, ha nem akarja kée, akkor én kéenek 

sohase főzök, tudja kée ? 
— En meg elmegyek világgá, — könnyezett 

a virágszál. 
De mindez csak preludium. Menjünk a 

templomba. Aki ott győz, azé a 700 frt, 
évnegyedenkint a végrehajtó által utólagosan 
összeszedetve. 
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A pályázókat egyenkint szólongatja a plébános 
az orgonához. A fujtató mellé pedig odaálltak 
az érdekelt választók és marakodtak az 
orgonaszíjon. 

„Felül az orgonára" az egyik pályázó, föl-
teszi az ókuláréját, forgatja a Tárkányi-ének-
tárt. Aztán ráegyengeti a billentyűkre ujjait s 
kezd vizitelni a hangnemeken végig, meg vissza; 
útközben agyon is gázolván azok közül néhányat. 
Ennek befejeztével elővette azt az énekét, 
amelyen másutt mindig biztos volt a meg-
választása: „Mária segíts!" 

— Ez nem kell, — hangzik a templom, — 
öreg is, vak is, orgonálni sem tud. 

Megy utána a másik. (A fujtató mellett erősen 
folyik a dulakodás.) Hóna alatt egy halmaz 
kóta, aki tehát nem vakmerősködik a saját 
kezei és lábai fantáziájában bízni. Belekeve-
redett egy fugába, de a közepénél tovább nem 
tanulván meg, azért hát csak menten rákezdte : 
„Minden könnyes szem reád tekint . . ." 

Ámde a kukutyini nép kritikája szerint: 
— Ugyan nagyon jól megzörgeti az orgonát, 

de kása van a szájában : nem érteni a szavát. 
Talán a harmadik. 
— Nem kell, ebül orgonál. 
Amire a pályázó respektussal tekintett a 

közönségre, mert csakugyan e-bül akart éne-
kelni. Mégis csak zeneértő ez a kukutyini nép ! 
Hej, pedig ha engedték volna neki elfújni az 
„Édes Jézus, én s z e l l m e m "-et, biztos, hogy 
mind a vén asszony szíve megrepedt volna. 
Mivé lett volna akkor Kukutyin vén asszony 
nélkül ? Ettől a szörnyű csapástól azonban 
megmentette Kukutyint a józan kritikája. 

A negyedik „próbás" aztán elkezd nyarga-
lászni a billentyűkön, szök-rúg a lábaival is ; 
az orgona visít, jajgat, fuldokol, mint mikor az 
inasnak hajába markol a majsztram. Szinte 
kéri a kegyelmet ; de nincs irgalom, nincs 
kegyelem, megropogtatja az orgona legkisebb 
porcikáját is. Rángatja, taszigálja a regisztereket 
és produkálja a tengeri vihart, hajuknál fogva 
rángatja elő Händelt, Mozartot, Bachot, Brosigot, 
kapkodva mindegyikből s teremtett egy kép-
telen zagyvalékot és kitálalta a kukutyini 
füleknek. A műértő előtt java „nadrágszíjas 
mester" az ilyen, de hát a kukutyiniakat 
erősen ámulatba ejtette a takács mesterember. 

—- Jaj, de nagyon érti ! Áh, ah ! Meg 
kellene a kezét aranyozni. Már csak énekelne 
is valamit. 

No, csak ne busuljatok, rögtön elkezdi, csak 
előbb még egy kicsit mászkál a hanglétrákon. 

Csakugyan. Amikor aztán már a jobb keze 
nem talált billentyűt, rémséges visitással el-
ordítá magát : „Esz noty szenesig vályúban." 

Amire „a nap elsötétedett, a kősziklák meg-
repedezének, a föld megindula, a templom 
szuperlátja ketté hasada", a falakról búcsúzott 
a vakolat. A nép pedig hajlongván, ígyen 
kiáltoza : ez az valóban, ez lesz a kukutyini 
mester. 

Hát az oklevél? Minek azt vizsgálni; csak 
legyen, ha győri, ha pécsi, ha budai — mindegy. 

Amint a kritika elhangzott, hatvankét égbe-
kiáltó rögtön letakarodott a kórusról és mentek 
borral locsolgatni a haragot és irigységet a 
„kukucsverdung"-hoz. És megitták egymással 
a „brúder"-t a kukutyini választás emlékeze-
tére. Aztán pedig italközi szövetséget kötöttek 
s nyomban elhatározák, hogy stante pede 
innen a korcsmából kérvényt intéznek a 
püspökhöz a választás megsemmisítése végett. 
Az újságíró fajtájúak pedig tudósítást, később 
vezércikkeket írtak lapjaiknak, és meghur-
colták az „Esz noty szenesig vályubant". A 
„vályúban" pedig nem hagyta magán száradni 
a sarat, keményen hajigálta nekik a „ker.yér-
irígy" titulust. 

Kukutyinban pedig egy ideig szintén sok 
asszony nem főzött az urának jóízűt, mert 
nem az lett a mester, akit ők szerették volna. 
De persze, csak addig tartott ez a sztrájk, míg 
a kötél meg nem ázott. 

No ni ! Majdhogy ki nem felejtem, hogy a 
„mesterfogadás" után az ú j mester meg egyenest 
a másik korcsmába vezette választóit, csapra 
üttetvén nekik pár hektó igen jó „bicska-
nyitót". Hojje! Még a mester úr is betörül-
között és fölfeküdt az asztal alá a földre. Az 
emberei csak másnapra kelve dülöngöztek haza, 
támogatván egymást, amint illik is. 

— Adja Isten, komám uram, hogy esztendő 
ezkorra esseg ilyen jól mulassunk, — kéredzett 
ki az egyik tántorgó atyafiból a gondolat. 

— Adjék, adjék komám ! . . . Hát persze ! . . . 
Hiszen csak egy próba-évre választottuk ám! 
Ez sem hal meg nálunk, amint hogy még egy 
mesteren kívül — tudja, akit agyonvertünk — 
több még nem fekszik a kukutyini t eme tőben . . . 

* 

Vannak, akik azt gondolják, hogy ez a víggal 
vegyes szomorú életkép csak a fantázia szüle-
ménye. Nagyon szeretném, hacsak ötezer 
kántortanító mondaná ezt. De sajna, sokat kell 
addig még a tanítóságnak dolgoznia, amíg 
csak ezer is mondhatja. Kezdjük meg a tiszto-
gatást ! Először csak ki-ki maga körül talán 
és a saját birodalmában. 

Réztolli M. 
e£X^<3e 
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IRODALOM. 
A gyengeelméjúek világából. Szülők, tanítók, 

orvosok és minden emberbarát számára írta 
Ellenbach Mátyás. Ara 2 korona ; kapható 
Toldi Lajos könyvkereskedésében Budapest 
II. Fő-út 2. — A gyengeelméjűség ellen való 
védekezés, esetleg annak gyógyítása, vagy 
a baj enyhítése a legmodernebb céljai úgy a 
pedagógiai, mint az orvosi tudománynak. 
Szerző különösen pedagógiai szempontból tár-
gyalja a bajt és röviden, de világosan és ért-
hetően különbözteti meg az egyes elmebeli 
fogyatkozásokat egymástól. Leírja a módoza-
tokat is, amelyek segítségével a bajon segíteni 
lehet s amint azokat szerző a külföld jelesebb 
intézeteiben tanulmányozta. A gyengeelméjúek 
világából gyűjtött oly közhasznú ismeretek 
ezek, melyek minden tanítóra nézve csak 
hasznosak és érdekesek lehetnek. Hiszen alig 
van népiskola, ahol egy-két elmaradott gyermek 
nem volna, ezekre eddig, sajnos, kevés gon-
dot fordítottunk, pedig ezek teszik csak igazán 
próbára a tanító hivatásszeretetét és pedagógiai 
rátermettségét. Ezeket a kiválóbb^ módszereket 
írja le könyvében a szerző. És pedig az 
I. részben általánosságban foglalkozik a gyenge-
elméjűekkel hazánkban és a külföldön; a 
II. rész a gyengeelméjűség mibenlétét és föl-
osztását tárgyalja; a III. részben a baj külön-
féle okairól van szó ; a IV. és Y. rész a róluk 
való gondoskodást és nevelésük, tanításuk 
kiválóbb módjait és eszközeit, valamint a 
„segítő-iskolákat" írja le, amint azt az egyes 
kiválóbb külföldi intézetekben tanulmányozta. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
meleg részvéttel viseltetik a szerencsétlen 4 
érzékű és fogyatékos elméjű gyermekek sorsa 
iránt, amit legjobban , bebizonyított akkor, 
amikor a velük eredményesen foglalkozó nép-
tanítók fáradozásáért külön honoráriumot is 
helyezett kilátásba. E jutalmat, melyet a siket-
némák oktatása körül fáradozó tanítók közül 
már többen élvez lek, elnyerhetik azok a derék 
tanítók is, akik a szegény gyengeelméjúek 
tanítása körül érdemeket szereznek. A könyv, 
mely dr. nárai Szabó Sándor oszt.-tanácsos 
úrnak van ajánlva, s amelyhez 10 csinos 
illusztráció is van fűzve, bizonyára meg fogja 
nyerni a magyar tanítóságot a gyengeelméjúek 
ügyének. 

Megjelentek : Nagy Lajos : Ujabb költemé-
nyek. Hangulatos költemények ; melegen ajánl-
juk megszerzésre. Ara 1 K 40 f. (Maros-
vásárhely, Adi Ai-pád könyvnyomdája.) — 
Kárpáti tájak. Útirajz. Irta Romhányi Sándor; 
ára 70 fillér. Megrendelhető a szerzőnél : 

Budapest, YI. Szondy-u. 79. — Temetési szer-
tartások kézikönyve (kottákkal), ára 50 fillér; 
ugyanez kották nélkül 20 fillér. Kapható a 
szerzőnél : Belisce, Yerőce megye. — ókori 
lexikon. 25. füzete, mely a munka II. köte-
tének 25—28. íveit foglalja magában Ara 
1 K. (Franklin-Társulat.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi városi és megyei törvényhatósági köz-
igazgatási bizottságnak. — 28.857. sz.) 

Nem szükséges bővebben magyarázni azt, 
hogy a szeszes italok mértéktelen élvezete 
mily romboló hatást gyakorol az ember testi, 
lelki épségére és erkölcsi életére s ha szenve-
déllyé válik, miképpen pusztítja el az ember 
egészségét, akaratát, erkölcsi erejét és egész 
idegrendszerét s mikép dúlja föl a családok 
békéjét és mikép lesz oka annyi szerencsétlen 
család anyagi elzüllésének és nyomorának ; a 
serdülő kor pedig az alkohol élvezete által 
az iszákosság szenvedélyének legveszedelmesebb 
terjesztője. 

Minden eszközt meg kell tehát ragadni 
arra nézve, hogy az ifjúságot ezen veszede-
lemtől megóvjuk. 

A vezetésem alatt álló minisztérium már 
több évvel ezelőtt közölte a vármegyei kir. 
tanfelügyelőkkel Heves vármegye közönségének 
1893. évi július havában alkotott azon szabály-
rendeletét, mellyel a 15 éven aluli, tehát 
tanköteles korban levő mindkét nemű gyerme-
keknek a kocsmákban időzését, kocsmai 
mulatságokban, nyilvános táncvigalmakban meg-
jelenését eltiltotta ; közölte pedig ezen szabály-
rendeletet oly fölhívással, hogy a vármegyék 
közönségét hasonló szabályrendelet alkotására 
buzdítsák. 

Minthogy azonban még számos vármegyei 
éi városi törvényhatóságtól az érintett szabály-
rendelet megalkotásáról jelentés hozzám nem 
érkezett, fölhívom a bizottságot, jelentse be, 
hogy a törvényhatóság megalkotta-e és mikor 
ezen szabályrendeletet s az kormányhatósági 
jóváhagyást nyert-e ? 

Amennyiben a jelzett szabályrendelet még 
ezideig meg nem alkottatott volna, a bizott-
ságnak kötelességévé teszem, hogy a másolatban 
idecsatolt hevesmegyei hasonló szabályrendelet 
rendelkezéseit figyelembe véve a tanköteles 
korban levő gyermekeknek a kocsmáktól és 
nyilvános mulatóhelyektől távol tartására nézve 
szabályrendelet alkotására a törvényhatósági 
bizottsági közgyűlés elé javaslatot terjesszen és 
ennek megtörténtét ide annak jelzésével, hogy 
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a javaslatot a törvényhatóság elfogadta-e vagy 
sem? a f. év végéig jelentse be. 

Budapest, 1903 május hó 6-án. 
Wlassics G.vnla. 

Szabályrendele t . 
A 15 éven aluli gyermekeknek a nyilvános mulató-

helyekről való távoltartása tárgyában. 
1. §. A közrend, közerkölcsiség és közegészség 

szempontjából Hevesvármegye területén rendőrileg 
tilos az, hogy 15-ik életévét még be nem töltött 
gyermek kocsmában, sörmérési, vagy pálinkamérési 
helyiségben időzzék, vagy nyilvános táncmulatságon 
megjelenjék. 

2. §. Ezen rendőri tilalomnak megszegése az 1879. 
évi 40. t.-c. 1. §. alapján kihágásnak nyilváníttatik, 
és ennélfogva száz koronáig terjedhető s az illető köz-
ség szegényalapját megillető pénzbüntetéssel bün-
tetendő : 

a) azon kocsmáros, sör- vagy pálinkamérő, avagy 
nyilvános táncmulatságot rendező, aki 15 évet még 
be nem töltött gyermekeket a kocsmában, sör- vagy 
pálinkamérési helyiségben, avagy a nyilvános tánc-
mulatságon időzni engedi ; 

b) azon szülő vagy gyám, aki 15-ik életévét még 
be nem töltött gyermeket kocsmában, sör- vagy 
pálinkamérési helyiségben .avagy nyilvános tánc-
mulatságon időzni enged, vagy pedig most jelzett 
helyekre avagy nyilvános táncmulatságra magával visz. 

3. §. Nem képez kihágást az, ha a községben 
állandó lakással nem bíró vagy pusztán lakó szülő 
vagy gyám 15-ik életévét még be nem töltött gyer-
mekkel étkezés céljából időz kocsmában vagy sör-
mérési helyiségben, úgy szintén az sem, ha valamely 
helybeli lakos különleges viszonyainál fogva a jelzett 
helyiségekben való étkezésre van utalva. 

4. §. A községi elöljáróságok szigorú kötelességévé 
tétetik ezen szabályrendelet betartása fölött őrködni, — 
s az az ellen vétőket a járási főszolgabíróknak fbi-
jelenteni. 

5. §. Ezen szabályrendelet minden községben a szokott 
módon kihirdetendő, s minden italmérési helyiségben 
a vendégek által könnyen látható helyen kifüggesz-
tendő, olvasható állapotban tartandó. 

Azon vendéglős, kocsmáros vagy italmérő, ki 
ezen szakasz rendeletét nem teljesíti, a községi 
szegényalap javára száz koronáig teqedhető pénz-
büntetéssel fog büntettetni. 

6. §. Kihágások esetében első fokban az illető 
járás főszolgabírája, másodfokban a vármegye al-
ispánja, harmadfokban a belügyi magyar kir. minisz-
ter bíráskodik. 

Kelt Heves vármegye részéről Egerben, 1893. évi 
július hó 24- én tartott üléséből. Jegyezte: Dr. Klasánszky 
s. k., megyei aljegyző. 

A másolat hiteléül : 
Grabotsay Adolf, igazgató. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Jovián Antal marosujvári áll. el. isk. igazgató-
tanító és Terébessy István lőrinci-évei áll. el. 
isk. tanító, Gombos Antal nagy-buttyini és 
Hoffmann Emil ó-paulisi áll. el. isk. igazgató-
tanító, llgó Gabriella pokrivácsi áll. el. isk. 
tanítónő, Missik István újbányái áll. el. isk. 
igazgató-tanító, Sturavics Antal ó-radnai áll. 
el. isk. igazgató-tanító, valamint Vesztergom 

Móric radnaborbereki áll el. isk. tanító, Kocsis 
János bácsfalusi és Pajor Mihály zaizoni áll. 
el. isk. igazgató-tanító, Balzer Adolf tornyai 
állami el. isk. igazgató tanító és Buja Lajos 
csanád-palotai közs. el. isk. tanító, Almássy 
Kálmán hajdúböszörményi ev. ref. tanító, 
Vargha Tivadar és Katrics János gyöngyösi 
áll. el. isk. igazgató-tanító, ill. tanító, Szmetana 
Szaniszló korponai róm. kath. tanító, Romzsa 
János nagy-kürüi közs. el. isk. igazgató-tanító, 
Tókos Izsák héderfáji áll. el. isk. igazgató-
tanító, Elek Gyula kolozsvári közs. elemi isk. 
igazgató-tanító és Bene Lajos magyarbikali 
áll. isk. tanító, Szabó Lajos nyárádszeredai áll., 
továbbá Makai Samu koronkai ev. ref tanító, 
Mihály Ferenc volt felsővisói áll. isk. igazgató-
tanító, Gábos Dénes fehéregyházi és Nisztor 
Joakim hévízi áll. isk. igazgató-tanító, Niepel 
Lajos szobotiszti áll. isk. igazgató-tanító és 
ifj. Burró Imre berencsváraljii áll. isk. tanító, 
Marosán Kornél aranyos-megyesi és Zagyva 
József kapnikbánya-alsó-telepi áll. isk. tanító, 
Szilka Szevér szakadáti áll. isk. igazgató-tanító, 
Wittenberger József temesvári közs. és Sstojka 
István varadiai áll. el. isk. igazgató-tanító, 
Csaukó Vilmos ozsák-pusztai róm. kath. tanító, 
Komáromi Elek alsó-detrehemi és Tulogdy 
Pál alsó-járai áll. isk. tanító, Bányai Jakab 
nagybecskerek i és Takó Antal torontálszécsányi 
áll. isk. igazgató-tanító, Vajda Ferenc trencsén-
baáni áll. el isk. igazgató-tanító, llgó László 
folkusfalui áll. isk. tanító, Szász Béla udvar-
helyi és Kovács Mihály parajdi áll. el. isk. 
tanító, Piller József tiszaujlaki áll. el. iskolai 
igazgató-tanító és Horváth Endre halmii róm. 
kath., Anclrejkovics Pál gálszécsi áll. el. isk. 
igazgató-tanító, Hetser János zólyomi és 
Paczák Adolf breznóbányai áll. el. isk igazgató-
tanító, Jámbor János helvetia-telepi közs. és 
Zaboji Gusztáv kiskőrösi ág. ev. tanító, Gubitcza 
Kálmán monostorszegi közs. el. isk. igazgató-
tanító, Tóth Gyula szegedi közs. el. iskolai 
igazgató-tanító, ill. tanítónőnek az ifjúsági 
egyesületek szervezése és vezetése körül taná-
sított buzgalmuk elismeréseül egyenkint egy-
száz (100) korona jutalomdíjat engedélyezett. 

Budapesten, 1903. évi május hó 1-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : a „Borsodi 

Bányatársulat" igazgatóságának, mely a rudó-
bányai telepen levő iskolás gyermekek föl-
ruházására 1200 korona értékű ruhaneműt 
adományozott; a szatmári róm. kath. püspök-
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nek, aki Új-Lőrincfalván és Hatház pusztán 
új iskolát és tanítói lakást épített, utóbbinál 
1200 korona évi illetménnyel tanítói állást 
szervezett; a kecskeméti takarékpénztárnak, 
mely az ottani szegénysorsú népiskolai tanulók 
részére 300 koronát adományozott; gf. Wimpfen 
Siegfried úrnak, aki a máslaki pusztán a saját 
költségén népiskolát alapított s annak fönn-
tartásához évi 1160 koronával járul ; ifj.-hatvani 
Hatvany József nagybirtokosnak, aki a hatvani 
községi óvodai épületet saját költségén egy 
új második óvoda elhelyezésére szükséges 
helyiségekkel kibővítette. 

Kinevezte: Dobos Erzsébet oki. óvónőt 
a dobozi áll. óvodához óvónővé ; Tolvaly Géza 
oki. tanítót az alvinc-borbereki áll. el. nép-
iskolához tanítóvá. 

Jóváhagyta: a baranyavármegyei általános 
tanítóegyesület alapszabályait ; szolnok-doboka-
vármegyei általános tanítóegyesület alap-
szabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Özv. Mirkov 
Bozsidárné, szül. Velimirovics Eufémia nagy-
kikindai közs. munkaképtelen óvónő részére 
évi 320 koronát ; Popovits Péter zoldesi 
munkaképtelen gör. kel. tanító részére 520 
koronát ; Köles Sándor tiszaföldvári munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 760 
koronát ; Csuehran Endre podolini r. kath. 
tanító részére évi 992 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Mácza István tornai róm. kath. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Farkas Paulina részére 
450 koronát; néhai Klósz János szentantal-
tárnoki nyugdíjazva volt r. kath. tanító özv., 
szül. Heim Mária részére évi 300 koronát; 
néhai Albertfi Jenőné, szül. Kalina Emilia 
tordai áll. el. volt tanítónő Ibolyka nevű kis-
korú árvája részére 141 korona 66 fillért; 
néhai Bokor Sándor sárpataki nyug. volt ev. 
ref. tanító özvegye, szül. Vászi Borbála részére 
377 koronát; néhai Zacskó József piliscsabai 
r. k. el. isk. tanító özvegye, szül. Schuszterl 
Róza részére évi 300 koronát és 3 kiskorú 
árvája részére együtt 150 koronát; néhai 
Balkovics Endre nyugd. sálfalvai ág. h. ev. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Mito Mária részére 
350 koronát; néhai Dévai Bálint tasolyai áll. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Csűrös Vilma és 
két kiskorú árvája részére 600 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ Járásköri ülések. A „marostordamegyei 

általános tanítótestület" kiskiiküllői körének 
Szent-Istvánon tartott ülésén Erese Sándor 
olvasott föl a gyermeki jellem fejlesztéséről, 
Szekeres György pedig Szent-István község 

történetéről értekezett; az utóbbi munkát 
érdekességénél, de különösen e téren alapvető 
voltánál fogva a kör emlékkönyvileg meg-
örökíteni határozta. — „Nagy- Küküllő vár-
megye általános tanítóegyesületének" héoízi 
járásköre Alsórákoson tartotta meg gyűlését, 
melyet Zahumenszky István kőhalmi áll. iskolai 
igazgató-íanító, járásköri elnök tartalmas be-
széddel nyitott meg. Beszédében lelkes sza-
vakkal fejtegette az állami népoktatásnak 
kultúrpolitikai jelentőségét és rohamos fejlő-
dését ; méltatta a közoktatásügyi kormánynak 
a népoktatásnak a gyakorlati életre való kiha-
tása céljából újabban tett nagyfontosságú 
intézkedéseit; végre megemlékezett az állami 
tanítók illetményeiről szóló törvényjavaslatról, 
kiemelvén azon előnyöket, melyeket ez a törvény-
javaslat az állami tanítóságnak biztosít. A 
megnyitó beszéd után elnök indítványára a 
gyűlésen megjelent 28 állami tanító általános 
lelkesedéssel hozott határozata értelmében 
táviratilag fejezte ki hálás köszönetét Wlassies 
miniszternek és Halász Ferenc miniszteri 
osztálytanácsosnak az "állami tanítók illetmé-
nyeinek atyai gondoskodású szabályozásáért. 
Katona Márton alsórákosi állami tanítónak 
sikerült gyakorlati tanítása után Nisztor 
Joachim hévízi állami igazgató-tanító olvasta 
föl a népiskolai szakfelügyeletről szóló érteke-
zését. Az írva-olvasás tanításának fonomimikai 
módszeréről Sipos Mihály kóbori áll. igazgató-
tanító értekezett, aki e módszerrel már hosszabb 
idő óta gyakorlatilag is foglalkozik. Tanul-
ságos fölolvasása után a gyűlés a fonomimikai 
módszemek a járáskör összes iskoláiba való 
bevezetését ajánlotta. Kebli ügyek elintézése 
után a következő gyűlés helyéül Halmágy 
jelöltetett ki. — A „biharvármegyei tanító-
egyesület" belényesi járásköre Jánosfalván tar-
totta ez évi rendes gyűlését. Veress Károly 
gyantai állami igazgató-tanító értekezett a 
tanítóképzés hiányairól, Tóth Lajos áll. tanító 
pedig a tanítóvilágot közelebbről érdeklő azon 
kérdést fejtegette, hogy szükségesek-e a kézi-
könyvek? A kézikönyvekre vonatkozólag a 
járási körnek a nézete az, hogy oly számban 
és alakban, mint ahogy ma vannak, a kézi-
könyvek nem szükségesek : ugyanazért kívána-
tosnak tartja, hogy az új tantervhez alkalmaz-
kodva szerkesztessenek oly tankönyvek, me-
lyekben a földrajz, történet alkotmánytan, 
természetrajz és természettani olvasmányok 
tanítható alakban legyenek összefoglalva. A 
köri gyűlés örvendetes eredményeként emlí-
tésre méltó, hogy Veress Károly, Veressné-
Méray Emma, Gaál Lajos, Vidics János. 
Tamás Traján, Herman Mózes, Tinódy János, 
Fazekas Sándor, Tóth Lajos állami tanítók 
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illetve tanítónő és Boros Lajos tarkányi ev. 
ref. tanító az Eötvös-alap éves tagjai sorába 
beléptek. Rendes gyűlés után, a járáskör áll. 
tanító tagjai Tóth Lajos elnöklete alatt külön, 
rendkívüli gyűlést tartottak. E rendkívüli 
gyűlésnek tárgyát az 1902. évi november 26. 
Belényesben tartott gyűlés jegyzőkönyvének 
fölolvasása és kiigazítása képezte. Azon jegyző-
könyv ugyanis — miről a Néptanítók Lapja 
mult évi 51. és f. évi 2-ik számában is volt 
megemlékezés — oly tényeket említett a kör 
határozatául, mikről csak javaslat volt előter-
jesztve, de a kör tagjai nem járultak hozzá. 
Az izgalmat keltett jegyzőkönyvi pontot ugyanis 
a javaslattevő, mint jegyzőkönyvíró — mint-
hogy az előterjesztett javaslatra vonatkozó 
határozat hozatalakor más ügyben volt elfog-
lalva — tévesen vette föl. Jelen rendkívüli 
gyűlés tehát e tárgyban csak annyit állapít 
meg és fogad el határozatként, hogy „a belényesi 
kör csatlakozik az állami tanítók orsz. bizottsá-
gának határozatához" s a jegyzőkönyv egyéb, 
sztrájkolásnak tetsző kifejezéseit hatálytalanítja. 
(Ajánljuk szíves elolvasásra azoknak, akik a 
nagyváradi gyűlésen erősen támadták lapunkat 
a „más ügyben elfoglalt" (!) értek, jegyző 
hibája miatt. Egyébiránt mi, részünkről, a 
feledékenység leplét borítottuk ezekre a dol-
gokra! Szerk.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. J. Sárafalva. Kinevezési okmányábau 

benne kell lenni, hogy meddig tart a meg-
bízás ; abban a fizetésről is szoktak intézkedni. 
Folyamodjék, hogy továbbra is megbízzák vagy 
pedig kinevezzék. — Ii. Bálint. A szer-
ződés oly kötelezettség, mely ha jogszerűen 
köttetett, bíróság útján érvényesíthető. Az adó-
fizetést ezen szerződés értelmében az iskola-
fönntartó vállalta magára, tehát ahhoz önnek 
semmi köze. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap köréből. A kir. tanfel-

ügyelő urak támogatása általában szép ered-
ményt mutat föl. így p. Vasvármegye érdemes 
kir. tanfelügyelője arról értesíti az Eötvös-alap 
elnökét, hogy vármegyéjéből fölhívására eddig 
61 tanító lépett be orsz. tanítói segély egye-
sületünk kötelékébe és „hiszi, hogy megyéje 
többi tanítója is mihamarább be fog lépni." 
Folyó évi január elejétől május 9-ig 1600 új 
tag lépett be, akik összesen 6881 K-t fizettek 
be az alap pénztárába. A szaporulat egy hét 

alatt : 186 tag és 766 K. — Kelemen Gizella 
k. a., kismartoni tanítónő április hó 25. és 26.-án 
sikerült gyermek-színielőadást rendezett növen-
dékeivel, mely a nagy erkölcsi sikeren fölül 
még szép anyagi eredménye is volt, amennyiben 
a két előadás tiszta jövedelme 231 K 25 f volt, 
melyből az Eötvös-alapnak, a Mária Dorottya-
egyesületnek és a kismartoni községi óvodának 
egyenként 77 K 08 fillér jutott. A kisiratosi 
ifjúsági egyesület műkedvelői színielőadásából 
is 12 koronát küldtek az Eötvös-alap pénz-
tárába. — Az ugocsavármegyei g. kath. román 
tanítók, mint lapunkat Máthé Géza, a megye 
általánosan tisztelt ós nagy népszerűségű kir. 
tanfelügyelője értesíti, f. hó 4.-én tartott egye-
sületi gyűlésökön egyhangúlag elhatározták, 
hogy f. évi október 1.-től kezdve testületileg 
valamennyien belépnek az Eötvös-alap kötelé-
kébe. Örömmel adunk hírt román anyanyelvű 
kartársaink e határozatáról, mely újabb lépés 
ama cél felé, hogy Eötvös-alapunk felekezeti és 
nyelvi különbség nélkül minden magyarországi 
tanítót egyesítsen a jótékonyság szent oltára 
körül. Brassó-megyéből is azt az örvendetes 
hírt kapjuk, hogy szász kartársaink közül sokan 
szintén be fognak lépni az Eötvös-alapba. Tény 
az, hogy alapszabályokat kértek. Annak is 
örvendünk, hogy íme oszlófélben van az a 
félreértés, mely nem-magyar ajkú kartársaink 
belépésének gátja volt eddig, az t. i., hogy 
nem-magyar ajkú kartársaink abban a hitben 
éltek, hogy orsz. segélyegyesületünk jótétemé-
nyeiben ők nem részesülhetnek. Kijelentjük 
ismételten, hogy az Eötvös-alap jótéteményeihez 
minden magyarországi tanítónak joga van, ha 
tagja az alapnak. — Komárommegye érdemes 
kir. tanfelügyelőjének Lőrinczy Györgynek a 
megye összes tanítóihoz intézett buzdító föl-
hívására, mint a komárommegyei ált. tanító-
egyesület közlönyében olvassuk, 49-en léptek 
be az Eötvös-alap kötelékébe, belépésüket pedig 
közelebbre kilátásba helyezték 5-en. — A 
Csanádm. Tanítóegyesület elnöksége (Czirbusz 
István h. b. elnök) 17 rendes tag díját és 
Bóna János, Juhász György, Lélek Gáspár és 
Apró János gyűjtésének eredményét küldötte 
be az alap pénztárának, összesen 70 K 80 f-t. 

— Lapunk mai számából tárgybőség miatt 
ismét több közleményünket kellett jövő szá-
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munkra halasztanunk, így a többi közt Tanács-
adónk nagy részét. 

— Jutalomdíjak tanítóknak. A „magyar 
nyelvet és népnevelést Zemplén vármegyében 
terjesztő egyesület" elhatározta, hogy öt 
100 — 100 koronás jutalomdíjat és a Nemzeti 
Kaszinó alapítványának 1902. és 1903. évi kama-
tait oly tanítóknak fogja jutalomképen kiadni, 
akik ifjúsági egyesületekkel kapcsolatosan nép-
könyvtárakat szerveztek. Az illetékes (zemplén-
megyei) tanítók fölhívatnak, hogy ezen jutal-
mak elnyeréseért okmányokkal igazolt kérvé-
nyeiket 1903 év szeptember l - ig az egyesület 
első alelnökéhez adják be. Sátoralja-Ujhely 
1903 április 30-án. Fejes István, első alelnök. 
Syzala Béla, h. titkár. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. Az iglói m. 
kir. állami képző-intézetben a jövő tanévben 
az I. osztályra 36 új tanuló vétetik föl. Ezek 
közül 4 hely teljesen ingyenes, a többi részben 
segéllyel van összekötve. Ez utóbbi segélyek 
fokai a következők: teljes ellátás (élelem és 
lakás, fűtés, világítás, ingyenes tanítás és gyógy-
kezelés) havi 6, 10, 16 vagy 20 koronáért. A 
saját költségesek havi 26 koronát fizetnek. Az 
előírt szabályok szerint fölszerelendő kérvények 
1-koronás bélyeggel ellátva ez évi június hó 
25-éig terjesztendők az igazgatósághoz. A föl-
vételek június 30.-án lezznek. Részletes föl-
világosítást az igazgató ad. 

— Rövid h í r e k . A Mintalapok tudvalevőleg 
a keresk. minisztérium kiadásában jelentek meg ; 
most a miniszter a kiadást az iparművészeti 
társulatra ruházta s így az imént megjelent 
füzettel ez az egész mű befejezést nyert. Az 
utolsó fűzet fa-, vas-, fém-, szövő- és nőipari 
dolgokat tartalmaz. A „Mintalapok"-nak jövő-
ben nemcsak tartalma, hanem alakja és kiállítása 
is változást fog szenvedni. — Kérelem. Tiszte-
lettel kérem mindazon állami iskolák igazgató-
tanító urait, akiknek „Mementó" munkámat 
megküldtem, hogy ennek árát kiegyenlíteni, 
vagy a füzetet visszaküldeni szíveskedjenek, 
mert föltételezem, hogy a füzetet ingyen meg-
tartani egyikök sem akarja. Különben ennyi 
figyelmet, illetve előzékeny eljárást elvárhatok 
talán tisztelt kartársaimtól, akikhez állami nép-
oktatásunk egységes fejlesztését célzó munkám 
támogatásáért bizalommal fordultam. Kőhalom, 
1903 május 5.-én. Záhumenszky István, igazgató-
tanító. — 40-éves találkozásra szólítja föl Hock 
Pál főtanító (Tűrje, Zala megye) azokat, akikkel 
a tanítóképzőt együtt végezte Győrött 1863-ban; 
kéri, hogy tudassák vele hollétüket. — Nagy 
Béla tolnavárm. kir. tanf. tollnok hazafias és 
vallás-erkölcsös, valamint a tanítók, tanítónők 
és óvónők tekintélyének emelése és fizetésük 
javítása érdekében a napi-, valamint a megyei 

és tanügyi lapokban eddig megjelent cikkeit 
sajtó alá rendezte, mely néhány hét múlva 
megjelenik. — Verner Jenő mosoni állami 
iskolai tanító a lapokban megjelent szépirodalmi 
tárcáit június hóban Remény címmel kiadja. 
A könyv ára 2 korona. Előfizetéseket a szerző 
nevére kell küldeni.'— Gyűlések. A nyitram egyei 
ált. t&vátótzstxúztprivigyei járásköre május 26.-án 
Bajmóc-Fürdőben rendes tavaszi gyűlést tart. 
A nógrádmegyei tanítóegyesület losonci köre 
május 20.-án Málnapatakon tartja meg tavaszi 
rendes körgyülését. Az alsóborsódi ev. ref. 
tanítóegyesület miskolci köre tavaszi köri gyű-
lését május 20.-án Ládházán tartja. A brassó-
vármegyei ált. tanítóegyesület május hó 20.-án 
d. e. 10 órakor a zajzoni áll. elemi iskolában 
tart ja meg rendes küzgyülését. A kis küküllő-
vármegyei tanítóegyesület bonyhai járásköre 
május 18.-án Vámos-Udvarhelyen az „Emke" 
iskola helyiségében rendes évi köri gyűlését 
tartja. A zomborvidéki r. kath. tanítóegyesület 
június hó 4.-én Zomborban, a központi fiú-
iskolában tartja közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Kelemen Gizella, Kismarton (általa 
rendezett gyermek-színielőadás tiszta jövedel-
mének VÍ része) 77 K 8 f ; Káth József, 
Székesfehérvár (tagsági díja 1901 — 1903-ra) 
9 K ; Fodor Ignác, Solt (tags, díja 1902-re és 
1903-ra) 6 K ; Kovács Ferenc (Gyöngyös) 8 K ; 
Sándor Etelka tanítónő, Kis-Iratos (tags, díja 
1903-ra) 3 K : Ujváry Ilona, Budapest (tags, 
díja 1903-ra) 3 K ; kisiratosi műkedvelő elő-
adásból (bek. Tompa József ig.-tanító) 6 K. — 
2. Tanítók Házára : Káth József, Székes-
fehérvár 1 K ; kis-iratosi műkedvelő előadásból 
6 K. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozás. Vajszada Károly rappi róm. 
kath. kántortanító életének 56., tanítói működé-
sének 35. évében meghalt. Áldás emlékére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VTI., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

T a r t a l o m : A hazai ipar és a tanítóság. Mari-
kovszky Gyula. — A tankötelezettség végrehajtása. 
Verner Jenő. — Tudomány és erkölcs. Schlosz Lajos. — 
Az el. isk. rajztanítás reformja. P—né. — Külföldi 
szemle. — A fonomimika forrásai. Tomcsányiné-
Czukrász Bóza. — Szünóra : Kántortanító-választás 
falun. Béztolli M. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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\KITANÍTOK l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR ». 

K é z i r a t o k a t n e m ac imi l c v i c s z a . 

Az iskolamiilasztások elbírálása. 
A jó adminisztráció az iskola életé-

ben olyan, mint a test kellő konzer-
válása a lelki működés tekintetéből. 
Ha a test elsatnyul, erélytelen lesz a 
lélek is; ha az iskolai szervezet egyes 
tényezőit nem tar t ják össze erős ad-
minisztráció kötelékei, megsínyli azt maga 
a nevelés is. 

Az adminisztrációnak igen fontos 
alkotó elemét léptette életbe a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 1902. 
évi 4.120. ein. sz. rendeletével. 

Lényege e rendeletnek az, hogy az 
óvó- és iskolaköteleseket — falun — 
a tanítók írják össze s hogy az iga-
zolatlanul mulasztó gyermek szülőjét 
az iskola felügyelő hatósága megidézi 
s fölhívja a mulasztás esetleges iga-
zolására. 

Ezzel az Utasítással legalább részben 
megvalósítva látom, amit e lap mult 
évi 32. számában óhajtottam, hogy t. i. : 
, , . . . . először ós közvetlenül a tanítóval 
érintkezzék a szülő, ha a mulasztást 
igazolni akarja." 

A legjobb törvény, utasítás is csak 
úgy üdvös hatású, ha annak végrehaj-
tása, az életbe való beplántálása sikerül. 

Az iskolamulasztás elbírálása, nézetem 
szerint, az iskola belső életének egyik 
idegszála, s így nem az iskolaszéknek, 
hanem a tanítónak a tiszte, mert meg 

van írva, hogy „az iskola egész bei-
életét a tanító . . . . vezeti." Meg van 
írva a gondnoksági Utasítás 33. §-ban, 
hogy: vAz iskolai mulasztások igazolásának 
elbírálása az osztálytanító, kétes esetekben az 
igazgató-tanító jogában áll." 

A gondnoksági Utasításnak ezt a 
rendelkezését nem helyezte hatályon 
kívül a 4.120 — 1902. ein. számmal 
kiadott Utasítás. Sőt^llenmondás sincsen 
a két utasítás között, mert hiszen az 
utóbbinak 22. §-a csak annyit mond, 
hogy az iskolaszék (stb.) megidézi az 
igazolatlanul mulasztó gyermek szülőjét 
s ha elfogadható és kellően beigazolt 
ok forog fönn, megadja a fölmentést. 
De ki dönti el, hogy a fölhozott ok 
törvényes-e ? — arról nincs említés 
téve. Azt eldönti a gondnoksági Uta-
sítás 33. §-a értelmében a tanító . . . 
Még mindig marad joga az iskolaszék-
nek is: fölmenteni a kellően igazolt 
mulasztókat s kiróni a szükséges bír-
ságokat. 

A megidézésre vonatkozó intézkedés-
nek rendkívül örvendek, mert elég eset 
van arra, hogy a szülő nem érkezik 
gyermekének mulasztását maga szemé-
lyesen igazolni, rábízza vagy szomszédja 
fiára, vagy saját gyermekére, ki rendesen 
elmulasztja a mulasztás mentségét elő-
adni. A szülő abban a jó hiszemben 
van, hogy gyermekének mulasztása 



488 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

igazoltatott s csak akkor néz nagyot, 
mikor mégis bírságolják. Igaz, elég szülő 
makacsságból nem igazolja a mulasztást ; 
ez azután az idézésre sem fog meg-
jelenni, nem is lehet az ilyent sajnálni, 
ha viseli makacsságának következmé-
nyeit. 

A megidézés eszközlésére még kívá-
natos lenne az Utasításban levő nyom-
tatvány-minták pótlására egy idézvény-
minta is. A közigazgatási bizottságnak 
azt is meg kellene állapítania, hogy 
az idézvényeket a községi elöljáróságok 
kézbesítsék az illetőknek; az iskolaszék, 
gondnokság minden megkeresés mellőz-
tével csakis az idézvényeket és együttes 
kézbesítő-ívet tegye át az elöljáróság-
hoz azon szám alatt, mely alatt nála 
a mulasztási kimutatás be van iktatva. 
A községi elöljáróság ne is iktassa be 
még ez ügyet, hanem a kézbesítő-ívet 
ellátás után juttassa vissza az iskola 
felügyelő hatóságához. 

Tisztázva ez elvi kérdéseket, nézzük, 
miként fog az óvó- és tankötelesek 
mulasztásai körül követendő eljárás a 
gyakorlatban keresztülvitetni. Tegyük 
föl, hogy minden iskolánál félhavonként 
igazolatlanul mulaszt egy-egy gyermek. 
Az iskolaszéknek tehát havonként 
kétszer össze kellene gyűlnie, hogy a 
megidézett szülőt kihallgassa. Ez azonban 
nem fog megtörténni. Hiszen a havon-
ként egyszer tartatni szokott gyűlések 
sem mindig határozatképesek. Nem 
képzelhető tehát, hogy egy szülőnek 
megidézése miatt gyűlésezzen. Ennél-
fogva bizonyára legtöbb helyen meg-
bízzák a tanítót (tantestületet), hogy a 
megidézett szülőt hallgassa ki s a föl-
mentést jegyezze föl a mulasztási kimu-
tatáson. 

r 

így tehá t mégis csak a tanítóval 
fog a szülő a mulasztás igazolása tár-
gyában legelőbb tárgyalni s ez az első 
és közvetetlen érintkezés az, amitől az 
igazolatlan mulasztások tetemes csökke-
nését várom. 

Mi történjék a gondnokság idézésére 
meg nem jelenő szülővel? — A mulasztás 
föltétlenül igazolatlannak veendő s meg-
felelő bírsággal rovandó meg. Az iskolai 
elöljáróság által kirótt bírságokat aztán 
a községi elöljáróság minden hossza-
dalmas eljárás mellőzésével azonnal 
végrehajtja. 

Hogy ez pontosan megtörténjék, arra 
nézve Nagy Béla e lap folyó évi 5. 
számában utal t a kir. tanfelügyelőre 
és főszolgabíróra, kik a község által 
vezetendő Gr. mintájú „Iskolamulasztási 
nyilvántartó könyv"-et megvizsgálják. 
De módjában áll a bírságolás végre-
hajtását szorgalmazni a gondnokságnak, 
tanítónak is, amennyiben a gondnok-
sági Utasítás 33. §-a ekként rendelkezik : 
„Ha a községi elöljáróság az igazolat-
lanul mulasztók elleni bírságok végre-
hajtásánál (a „kiszabásánál' most már 
tárgytalan) kellő szigort nem tanúsítana, 
vagy hanyagul járna el, erről a gond-
nokság a kir. tanfelügyelőnek nyomban 
jelentést tesz." 

El kellene még dönteni azt a kérdést, 
hogy ha a gondnokság, iskolaszék tényleg 
összegyűlne minden mulasztó szülőjének 
kihallgatása végett, vezetendő-e jegyző-
könyv a tárgyalásról? Nézetem szerint 
ez — hiszen egyszerűsíteni akarjuk' a 
közigazgatást — fölösleges. Hanem 
igenis szükséges, hogy ha valamely 
mulasztás igazoltatik, ne csak az iga-
zolás ténye, hanem röviden az igazolás 
oka is jegyeztessék föl a mulasztási 
kimutatás jegyzet-rovatába, hogy átvizs-
gálás alkalmával meggyőződhessék a 
kir. tanfelügyelő arról, hogy törvényesen 
igazolták-e a mulasztásokat? 

Az utólagosan igazolt mulasztásokat 
az osztálytanítóknak is nyilván kell 
tartaniok, mert habár utólagosan, az 
iskolaszék közbejöttével történt is az 
igazolás, újabb — igazolatlan — mu-
lasztás esetén sem tekinthető a szülő 
olyannak, aki mulasztásért már meg 
volt intve. Hogy pedig ne kelljen a 
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tanítónak a már lezárt mulasztási naplót 
korrigálnia, egy-egy rovatot kellene még 
húzni a mulasztások félhavi összegezése 
alá ezzel a címmel: Utólagosan igazolva. 
E rovatba kellene bejegyezni a fél-
havonként utólagosan igazolt félnapok 
számát. 

Mindezekkel, úgyhiszem, sikerült ennek 
a fontos Utasításnak végrehajtására és 
gyümölcsöztetésére a legszükségeseb-
beket fölsorolnom. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Egészségtani oktatás az anyák 
számára. 

A gondolat nem új s hazánkban és a kül-
földön is foglalkoznak vele egyesek, hogy az 
anyáknak a gyermekneveléshez szükséges egész-
ségtani elveket megtanítsák. Szükség is van 
rá. Egyfelől a kis gyermekek nagyarányú 
pusztulása, másfelől a magyar földmíves osztály-
nak s általában a köznépnek az egészségi 
közegek iránti bizalmatlansága teszik kívána-
tossá, hogy az illetékesek foglalkozzanak vele. 
De a kérdés a tanítóságot is közelről érdekli. 
Mint a nép vezetésében részes, hivatott tényező 
van érintve általa a tanítóság. Ha ez a kér-
dés megoldásra jutna, az iskolának is nagy 
nyeresége lenne belőle, ami a család és iskola 
között lévő kapcsolatból önként következik. 

Alig 2 évvel ezelőtt történt, hogy az egész-
ségtani ismeretek egyik ágának : az életmen-
tésnek terjesztésére a tanítóság segítségével 
lépések tétettek. Néhány községnek mentési 
oktatásáról szűkebb körben is hallottunk. Az 
eredmény azonban vajmi kevés. A kolozsvári 
mentőegyesület a szabad lyceumok módjára 
vidéki előadásokat tartott s a tiszti orvosok is 
itt-ott. Az egészségtani oktatásoknak ilyen-
szerű terjesztése aztán mintha szünetelne. 
Néhány tanítóegyesületben és tanári-körben tar-
tatnak ugyan az életmentésből és a fertőző 
betegségekről előadások, de a közönség számára 
nem. Legalább sem a lapokból nem olvas-
hatunk, sem nem hallunk róluk semmit. Az 
anyák egészségtani oktatásáról pedig éppen 
nem. Ezért vettem célul egy rövid cikkecske 
keretében szólani róla. 

Mindenki tudja, hogy a beteg helyes ápo-
lása mennyire lényeges. A diagnózist biztosan 
megállapító tapasztalt orvos s a jó ápoló 
együtt sokat érnek. Az ápolás pedig a nők 
dolga, temperamentumukból folyó tehetsége, 
hivatásukból eredő kötelessége. Igen, de azért 

helyesen ápolni nem mindenki tud. Hány anya 
van, aki féltett gyermekét tudtán és akaratán 
kívül tudatlanságával kiápolja ez árnyékvilág-
ból. De nemcsak a beteg, hanem az egészséges 
gyermek gondozása- és ápolásában is leg-
nagyobb részben tapasztalatlanok s tudatlanok 
a köznépnek : a munkásosztálynak anyái. Egyéb 
körülmények mellett a nagy^ gyermekhalandó-
ságnak ez is egyik oka. Es ennek könnyű 
megadni a magyarázatát. A fiatal anya, ha 
rokonainál, vagy valahol látott s megfigyelt 
talán egyet-mást a csecsemővel való bánás-
módból, azzal a tudással áll gyermeke mel-
lett és a legtöbb esetben csak tapogatódzik 
annak ápolása- és gondozásában. Városon még 
gyakrabban találhat tapasztalt és arra illetékes 
útbaigazítást: orvost vagy mást, de falun mái-
nem annyira. így hát az idősebb nők taná-
csára és a maga erejére van hagyva. Sok 
esetben tehetetlen, sem a csecsemőnek rend-
szeres táplálását nem tudja, sem a gondozás-
nak azt a módját nem ismeri, melyet körül-
ményei közt megtehetne. De sok nem is igen 
törődik azzal, hogy vájjon mit és hogyan 
kellene tennie. No meg a dolgai miatt nincsen 
is ideje sokat foglalkozni az effélével, mert 
nincsen meg, vagy nincsen kifejlődve eléggé 
benne az ez iránti érzék. Ez a halvány érzék, 
hogy ne mondjam, több esetben érzéketlenség, 
sok szülőnél iskolás gyermekével szemben is 
megvan, amit az iskola is meg-megérez. 

Igénytelen nézetem az, hogy az iskola is 
hathat ugyan a tanítással arra, hogy az egész-
ségtani elvek lassan-lassan tért nyerjenek. A 
beszéd-értelemgyakorlat, természetrajz, ter-
mészettan tanítása és az olvasókönyvek jó 
alkalmat nyújtanak erre ; de ez nem elég. 
Ahol ifjúsági egyesületek létesülnek, azokban 
a felolvasás tárgya egészségtani oktatás is 
lehet és kell is hogy legyen. Azonban ez 
még mind kevés arra, hogy az egészségtani 
elvek megfelelő tért nyerjenek és hogy 
erészben az anyáknak kellő érzékök legyen. Az 
ifjúsági egyesületekben tartott egészségtani 
tárgyú fölolvasások különben is csak általános 
körben mozoghatnak s pl. a csecsemők gondo-
zására ki nem terjedhetnek. Szerintem az 
anyákat külön kellene úgy falun, mint városon 
egészségtani oktatásra összehívni, kiknek ért-
hetően, mennél gyakorlatibb irányban adnának 
elő egyet-mást a községi és körorvosok. Az 
általános érdekű egészségtani tanácsokat pedig 
vegyes közönség előtt nyújtanák s ezekből 
azokat, amelyek ismertetését a tanítók is el-
végezhetnék, terjesztenék ők. 

„Egészség, vagyon és intelligencia!" Egyik 
miniszterünknek ez a mondása fönnmaradt és 
érdemes rá, hogy szállóigévé emelkedjék. 

489* 
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zekből az egészség az alap. Ha ennek föl-
tételeit ismeri s körülményei között a lehető-
ség szerint megtartani törekszik a nép, akkor 
számban, erőben, vagyonban gyarapodik ; akkor 
a gyermekápolásban örvendetes javulás és a 
gyermekhalandóságban apadás áll be. 

Legouvé E. A nők erkölcsi történetének 
„nevelés" eímű fejezetében azt írta : „Azt aka-
rom, hogy az állam egészségtani tanfolyamot 
nyisson az anyák számára. Csakis így segít-
hetnének az anyák gyengélkedő gyermekeiken, 
így vehetnék hamarjában elejét nagy bajok-
nak és tehetnék jól mindazt, amit most rosszul 
tesznek." 

Mennyire illik ez igen-igen sok esetben 
még a müveit osztály anyáira is! Jellemzőbb 
s viszonyainkra ma is fölötte találóbb gondo-
lattal soraimat be sem fejezhetném. 

(Nagy-Bánya.) Székely Árpád. 

Gyakorlati oktatás és a földrajz. 
Minden művészet, így a tanítás művészete 

is folytonos változáson megy keresztül. Az a 
fölfogás, mely azt állítja, hogy az iskolában 
való kísérletezés nem helyes — nagyon téves. 
Kant tanította, hogy a neveléstudomány 
mindenekelőtt gyakorlati, experimentális tudo-
mány, s hogy oly iskolák, melyekben a neve-
lés vagy tanítás új módszereivel próbálgatnak, 
— sokkal fontosabbak, mint a tanítóképző-
intézetek. 

Ma a tanítás könnyű és gyakorlatias módo-
kat keres céljainak elérésére. Még fontosabbak 
a nevelés módszerének megváltoztatására irá-
nyuló törekvések és kísérletek, melyek nemcsak 
az iskolában, hanem a szülők és a társadalom 
szélesebb rétegeiben keresik a működés talaját. 

Mind a tanítás, mind a nevelés ügyében 
kezdett munka egyben megegyezik : a gyakor-
latiasság keresésében. 

A tanítás művészetének történetében ez az 
irány nem ismeretlen, csak a tanítóképzés 
fejletlensége volt nálunk okozója, hogy nem 
buzgólkodtunk elég erővel ebben az irányban. 
Iskolaügyi politikánk az egész vonalon nélkü-
lözte a gyakorlatiasságra való törekvést, mint 
első és legfőbb szempontot. 

Ezért készültek a célszerűtlen tanítástervek, 
melyek az értelmet tömték, a szívet parlagon 
hagyták, az életre pedig alig voltak tekintettel. 
Az elméleti oktatás dominált, mely tanítóra, 
tanulóra csak nehézséget rakott, a célszerű-
séget pedig alig ismerte. 

így nevelték a rossz tanítástervek a száraz 
mestereket, a fásult tanítványokat, az elmé-
letek görnyedő napszámosait. 

Nem okultunk eleget a multak tapasztalatain. 

Nem vésődött elég erősen az elménkbe a 
görög és római nevelés hibája, követésre méltó 
előnye. 

A görög nevelést, mely az ember belső 
életét csiszolta, mely filozófust nevelt a polgár-
ból, nem követték a rómaiak, hanem ellen-
kezőleg a másik szélsőségbe jutottak és a 
cselekvő polgárt a köz- és magánéletre idomí-
tották, — helyes erkölcsi élet nélkül. 

Azonban a gyakorlati életre való nevelés 
első példája mégis tőlük ered. Tőlük vették 
át a későbbi századok és ápolták is, de nem 
elég szerencsével, mert az idomítás meg az 
elmélet mindig dominált. Igen sok helyen 
dominál most is, azért a külső csillogó ered-
ményért, melyet mutogatni lehet, de az okta-
tás és nevelés művészete szempontjából helye-
selni nem szabadi 

Még ma sem fölösleges a Port-Royal isko-
láit fölemlegetni, melyekben az okos elren-
dezés és tanításterv hatása bámulatos ered-
ményeket teremtett. Ott nem súlyosodott 
kelletlen szigorral az oktatás a tanulóra. Ott 
nyájas tanítók azon mesterkedtek, hogy a 
tanítást kellemessé tegyék, mintha játék és 
mulatság volna, s egyúttal a gyakorlati 
használhatósága is meglegyen. 

Az olvasástanítás fonomimikai módszere is 
egészen ezeknek az elveknek hódol, azért 
előrelátható, hogy mindig több és több híve 
támad. 

Az oktatás anyagának más ágaiban is meg-
nyilatkozik a törekvés, a módszer hasonló át-
alakítására. 

A kísérletezések folynak. Az időnként meg-
jelenő cikkek, értekezések zsibonganak a bennök 
rejlő újítások lázas munkájától. 

így van ez a földrajzoktatás módjának, 
eszközeinek reformálásánál is. 

Elismerjük, hogy földrajzoktatásunk nincs 
helyes alapokra fektetve. Tudjuk, hogy az 
újságolvasó közönség nagy részének milyen 
hiányos a földrajzi tájékozottsága. Magunkon 
tapasztaltuk, hogy a földrajzért nem lelkesed-
tünk s a mai diákok sem igen lelkessdnek. 

Ennek oka bizonyosan a száraz leíró mód-
szerekben rejlik. Ennek alapján szerzett isme-
retből nem marad meg egyéb, mint a név-
és szám-halmaz, meg az az ismételgetés minden 
városnál, megyénél, országnál : hogy melyek 
a terményei ? a lakósok mivel foglalkoznak ? 
stb. Bizonyos, hogy ezek a leckeanyagok csak 
szárazan adhatók elő és hogy a tanuló fele-
leteiben összekeveri azokat. A megkülönböztető, 
jellemző vonásokra azonban kevesebb súlyt 
helyezünk. 

Gyönge lábon állunk a földrajzoktatás terén 
1 azért is, mert a sok rossz kézikönyv eltérít 
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bennünket a pedagógiai helyes belátástól és 
a sablon útjára csalogat. 

Örvendetes jelenség, hogy a földrajzoktatás 
fanyarsága ellen az elemi iskola keresi az 
enyhítő, édesítő orvosságot, mely üdítően hat 
a tanítóra és a tanulóra egyformán. 

Ilyen eszköz lehet a népiskolában, a tanító 
egyéniségében rejlő előnyökön kívül, a föld-
rajz oktatásánál az önálló rajzolgatás. 

Az előrajzolt lapok utánfestése, belerajzolás, 
kopírozás stb. mint az önálló munka ellen-
ségei — ártalmasak. 

A rajzolgatásnak hasznos voltát bizonyítja 
már Coménius, aki azt mondja, hogy a szem 
segítségére legyen a fülnek, a kéz a nyelvnek. 
„Használj képeket, mintákat, írd a falra taní-
tásodnak velejét." Locke, hogy a tanulókat a 
tunya lézengéstől megóvja, munkára szoktatja 
őket. A száraz betanulást mindketten elítélik. 
Rousseau a természetességre törekszik. Pestalozzi 
szerint minden ismeret kezdete a szemlélet; 
az érzékek fejlesztése minden oktatás alapja. 
Föl is jegyezte róla egyik tanítványa, hogy 
amit csak lehetett, vörös krétával rajzolt le. 
Kant mondja, hogy az emlékezetnek kevés 
becse van egymagában, olyan az, mint a 
teherhordó állat, viszi az árut, amit más készí-
tett. Az értélem már olyan ismeret, mely az 
ítélőképességet is magában hordja. Az elme 
legjobban művelődik, ha az ember maga végez 
valami munkát. 

Földrajztanításunk nem igen hódol ezeknek 
az elveknek, azért van kevesebb sikere, mint 
amit várunk tőle, azért nem kedvelik a tanulók, 
azért sok embernek kevés, a legtöbb ember-
nek pedig csekély a földrajzi ismerete, és 
azért van oly kevés embernek fogékonysága 
a térképolvasáshoz. 

Pedig újságolvasó ember, aki az egész 
világ eseményei iránt érdeklődik, térkép- és 
földrajzismeret nélkül olyan, mint a rövidlátó 
ember szemüveg nélkül. 

Több ügyszeretettel és helyesebb módszer-
rel az eredmény is több leszen. Amint a betű-
olvasásra, úgy a térképolvasásra is tökéletesen 
megtaníthatjuk a tanulókat. A térképismeretre 
pedig a tanuló kezdettől fogva a rajzolgatás 
segítségével juthat legbiztosabban. 

A rajzolásnál sem a cifraságra, sem a töké-
letességre nem törekszünk, hanem a forma 
iránt való érzék nevelésére és a tisztaságra. 
A tanuló önállóan dolgozzék, a vonalas, háló-
zatos papirosok gyámkodását legjobb, ha kez-
dettől fogva egészen mellőzzük. A tanuló 
utánozza a tanító által eléje rajzolt alakot, ne 
csak egyszer, hanem ugyanazt többször is, 
hogy azt emlékezetébe jól bevésse, s hogy 
így maradandó legyen a tanultak képe. 

így fejlődik a tanuló ízlése, kézügyessége ; 
a tanulás érdekes, sőt kellemes lesz; foglal-
koztatja a gondolkodást, leköti a figyelmet és 
maradandót nyújt. 

Tanításunkban előírt szemléltető módszer-
nek szükség szerint való következése, hogy a 
III. osztályban már rajzolás segítségével tanít-
sunk földrajzot. 

Es mégis kevés tanító csinálja. 
A III. osztály földrajzi anyaga a rajzolást 

megkívánja s a IV. osztály tanítástervében is 
van róla szó. 

(Győr.) Újlaki Gésa. 

Képek a 6-éves gyermek lelki-
világából. 

Mult évben lapunk segédszerkesztője ABC-éi 
számára közös nyelvkincsül, az első osztálybeli 
tanítás kiindulási pontjául összeállította a 6-éves 
magyar gyermek szókincsét, fogalomtárát átlag 
véve, mind a vidéken, mind a székesfővárosban. 
Gyűjtése ellenőrzéseül Somogy, Vas, Békés, 
Jász-Nagy-Kun, Pest-Pilis-Solt-Kiskun me-
gyékből stb. kérdőpontok alapján fölszólított 
egyes kartársakat: legyenek szívesek iskolába 
lépett 6-éves tanítványaik lelki és érzelmi 
világát megfigyelni, szókészleteit gyűjteni. Több 
érdekes adat, tanulmány jutott ekként birto-
kába. Ezekből egyet-mást közzé teszünk lapunk 
hasábjain. Célunk a gyermeki lélek beható 
tanulmányozására fölhívni kartársaink figyelmét. 
Rendkívül fontos adatok lehetnek ezek a nép-
iskolai tanításnak lélektanibb alapokra fekte-
tése végett. Irányozni kívánjuk ezt a kérdést. 
Tért nyitunk ily irányú gyűjtések közzététe-
lének, ha azok gondos formában jutnak kezünk-
höz. Kérdő pontokat is közlünk majd irány-
adásul. Egységes földolgozás végett leghelyesebb 
lesz, ha a tanulmányozók közleményeiket 
egyenesen lapunk segédszerkesztője : Göőz 
József dr. címére (Budapest II., Zárda-utca 
39. sz. a.) küldik be, 

Megnyitóul közöljük az alábbi cikkeket : 
I. 

AJ A gyermek lélektana. 
Ha van agrikultúra, talán lehet pszicho-

kultúra is. Földmívelés; lélekművelés. Mind a 
kettőnek három tényezője van. 

A földmívelés tényezői : 1. a talaj, 2. a klíma, 
melyeket a természet ad és 3. a munka, mely 
hatalmunkban áll. 

A lélekművelés tényezői: 1. az átöröklés, 
2. az élet ráhatásai és 3. a hatalmunkban álló 
formális nevelés. 

Egyiknél úgy, mint a másiknál a siker 
titka jórészt abban rejlik, hogy az adott két 
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tényezőhöz helyesen tudjuk viszonyítani a 
hatalmunkban álló harmadikat. 

Különböző talajhoz, különböző klímához, 
különböző alkalmas magvat kell választani. 
Különböző eredeti tulajdonságú léleknél külön-
böző környezeti ráhatások mellett, különböző 
nevelési eljárást kell alkalmazni. 

A tömeg-nevelés helyett, az egyedneve-
lésre is gondolnunk kell. 

Régi mondás: „senki alaptermészetét meg 
nem tagadhatja." A született rossz mindig 
megtartja az alaptermészetét. A rossz hajla-
mokat visszaszoríthatja benne külső kényszer 
is, sőt önakarata is, de csak egy időre. Nem 
megsemmisülnek, csak szunnyadnak azok a 
lélekben és nagy, válságos fordulópontokon 
kitörnek bizonyosan, talán egészen váratlanul. 
Szerencse, ha e kitörést az élet kísértései nem 
provokálják. Ámde ez a változhatlansága az 
átöröklés út ján nyert alaptermészetnek csak 
viszonylagos ; valamint viszonylagos annak meg-
változtatása is. Más szavakkal, teljesen kiirtani 
talán nem lehet, de megjavítani képesek vagyunk. 
Az ember erkölcsi tökéletesedésre alkalmas 
lény, ezért az erkölcsi állapot minden foko-
zatán, még pedig kivétel nélkül, minden em-
berre nézve, megvan a lehetősége annak, hogy 
tökéletesedjék, azaz holnap jobb legyen, mint 
aminő ma volt. 

Ez azon tétel, mely létjogosulttá és sikert 
fölmutatóvá teszi a nevelési eljárást. 

Alaposan ismernünk kell a gyermek lelkét, 
úgy általános, vagy közös, mint egyedi tulaj-
donságaiban. 

Minden egyes gyermeknek külön rajza van. 
De én most nem egy kijelölt gyermek lel-
kének individuális tulajdonságaival fogok 
foglalkozni, hanem megkisérlem, 30-éves tanítói 
tapasztalataimra támaszkodva, általánosságban — 
hogy úgy mondjam, keresztmetszetben — meg-
rajzolni egy vidékünkbeli 6-éves gyermek lel-
kének jellemzőbb vonásait. 

Eme vonások a 6-éves korban már jelleg-
zetes formában állnak a figyelő előtt. A 
léleknek mindazon tulajdonságai, melyektől az 
erkölcsi érték függ, kialakulásban mutatkoznak 
már ebben a korban. A szívjóság és kegyet-
lenség ; a szorgalom és hanyagság ; az egyenes-
lelkűség és ravaszság ; a bátorság, erős akarat 
és gyávaság stb. minden egyes alkalomadtán 
világosan a szem elé állnak. 

Csakhogy ezen tulajdonságok, bár tökéle-
tesen magukon viselik a faji jelleg ismertető 
vonásait, még csak zsenge hajtások, melyek 
megfásúdva nincsenek. Jövő fejlődésükre — 
mint a növény fejlődésére a napfény, légmér-
séklet stb. — nagy hatással lesz a nevelés. 

Ezek előre bocsátása után, rátérek a gyer-
mekrajz alapvonalaira, amint azok kidombo-
rulnak az iskolába lépés idejében. 

1. Önmaga. 
„Gyermek vagyok." 
A „vagyok" szóban kifejezésre jut a létei 

titka felől való fogalma a gyermeknek. Egysze-
rűen tudomásul veszi, hogy ő van. A honnan, 
miből, miképpen kérdései nem foglalkoztatják 
az ő lelkét. (? Szerk.) 0 van. Ez elég. A 
4—5-éves korban még így beszélt: „majd 
ha — édesanyám — én nagy leszek, maga 
meg kis leány lesz, én is ilyen szép kis piros 
szoknyát varrok magának." E fogalom-zavar 
megszűnt. Tudja, kogy minden élő test bizo-
nyos fejlődésnek van alávetve, mely fejlődéssel 
nagyobb fokú tökéletesedés van egybekap-
csolva. E fejlődést és a vele járó tökélete-
sedést élénken óhajtja s jobban ösztönét 
követve, iparkodik annak útján haladni. Ltánoz 
és apró ügyességeket elsajátít. 

Az „én" e korban is még kiválóan első 
személy. Az önzés teljes fokú. Ami reá nézve 
kellemes, annak előidézéséről — ha ez mód-
jában áll — semmiféle tekintetért le nem 
mond. A kellemetlen érzéseket másnak szánja. 
A cselekedetek, melyek itt önzetlenségre mu-
tatnak, esak látszólagosak. Megosztja talán 
almáját, de ez csak bizonyos föltételek mellett 
történik. Vagy bővében van annak a gyümölcs-
nek, amikor tulajdonképpen nem is áldozat az 
a fél alma, mivelhogy semmi kellemes érzés 
nincs kötve annak bírásához ; vagy pedig 
valaminemű viszontszolgálat ellenében nyilat-
kozik meg az a „nagylelkűség", p. o., hogy 
társa vele játszik. 

2. A szülői ház. 
„Ez a mienk." 
Az enyém-tied között az e korbeli gyermek 

a legtökéletesebben különbséget tud tenni, 
habár az ebből folyó erkölcsi törvényt nem 
igen respektálja. 

Az ő kutyájokat, csikójukat stb. senki se 
bántsa, azért se, mert az az övék, meg azért 
se, mivel az apróbb házi állatokkal ő 
bizonyos viszonyban van, amit talán baráti 
viszonynak is lehet nevezni. 0 azokat szereti, 
kivált ha némi türelmességet mutatnak vele 
szemben. 

Hasznukat is, fölhasználásuk módját is 
ismeri. 

Az állatkínzásról a 6-éves gyermekek igen 
nagy percentjét egy-két szívreható szóval le 
lehet szoktatni, sőt a legtöbb már le is szo-
kott róla. A szánakozási érzés megsemmisíti az 
állatkínzásnak kellemes voltát és a gyermek 
fölhagy vele. 
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Valami egészen különös nevelési rendszer 
uralkodik a mi vidékünkön, a családban. Egy, 
legfeljebb két gyermek levén egy családban, 
azokat meglehetős mértékben elkényeztetik. 
A helyes nevelésre ugyan aránylag csekély 
műveltségnek, tudománynak kell lennie a neve-
lésben, de egy dolog, amin az egész nevelési 
rendszer fölépül — úgy mondjuk — föltét-
lenül megkívántatik, s ez : az engedelmességre 
szoktatás. 

Ez az, ami vidékünkön nincs meg és csodá-
latosképpen semmi káros következménye ennek 
a későbbi korban nem észlelhető. 

Láttam egy 5-éves gyermeket, akit anyja az 
utcáról ölében vitt be, annak akarata ellenére. 
Hosszas ideig, vagy 30—40 lépésnyi útban 
tépte, verte és harapta anyját, anélkül, hogy 
az a passzív védekezésen kívül valamit mást 
tett volna. Nevelői tanácsokat adtam egy 
alkalommal az anyának. — Oh, kérem, szépen 
kell bánni a gyermekkel — vágta vissza — 
majd megváltozik, ha megjön az esze. 

Ugyanez a gyermek — iskolába kerülvén — 
egy exponált esetben nekem is kategorice föl-
mondta az engedelmességet. 

Gyanúba keveredett, hogy az átellenes 
kőfalkeritésre egy illetlen szót írt föl. Rábi-
zonyítani a dolgot nem lehetett s most, négy 
év múlva, hiszem i?, hogy nem ő volt a tettes. 

— Nem bizonyos tehát, hogy te írtad — 
mondám — de mindazonáltal én neked meg-
parancsolom, hogy indulj és rögtön levakard 
azt a szót, akárki írta ! 

Indult is, de egyenest haza. Délután is csak 
az anyja jött helyette, kijelentvén, hogy ő (az 
anya) letisztította az írást, fiát pedig csak azon 
föltétel alatt hajlandó iskolába küldeni, ha 
ígéretet teszek, hogy semmiféle büntetésben 
részeltetni nem fogom. 

Természetesen, én ellenkező ígéretet tettem. 
Felsőbb hatóságomnál is jelentést tett erre, 

és az én információm alapján, egy heti huza-
vona után, a fia nagyon közel állt hozzá, hogy 
az iskolából kizárassék. 

Ekkor a szülők könyörgőre fogták a dolgot, 
beleegyezvén, hogy tegyek úgy, mint jónak 
látom. A fiu feljött és engedetlenségeért szigo-
rúan megbüntettem. 

Mint említem, ennek négy éve. 
Tisztelőbb, engedelmesebb tanítványom pedig 

nincs, mint amilyen ő, Kovács Pista. Szülői 
iránt is. 

Megvallom azonban, hogy függőben tartom 
Ítéletemet. Lehet, hogy az ő viselkedése kény-
szerű és így értéktelen. Majd ha az iskolát 
elhagyja és semmi tanítói regula alatt nem 
lesz, akkor tudódik ki viselkedése őszinte volt-e ? 

Másik eset. 

Egy anya eljön hozzám, s megkér, hogy 
beszéljek 17—18-éves fiával. Az egész családot 
kommandírozni akarja. A munkában ő osztaná 
ki a szerepeket. 0 bírálná el, hogy ki mint, 
hogy tette dolgát. Föltétlen uralmat akar 
gyakorolni. Zsarnok. Szerét ejtettem, hogy talál-
kozzam vele, aki tanítványom volt. Hallgatott, 
mint egy hal és nem szólt, mint egy hal. De 
odahaza zsarnokabb lett. 

Ez a fin most 2á-éves. Most is kommandí-
rozza a családot, de mielőtt fontos munkába 
fogna, eljön hozzám és megbeszéli velem 
terveit. 

Abban a családban nincs erős akaratú ember. 
Az apa kitűnő munkás, de asszonyi gyámság 

alatt; az anya kitűnő háziasszony, de túl jó 
szívvel. Két testvére jól dolgozik, de nem 
gondolkodik. 

A teher, a felelősség ezen a zsarnok fiún 
van; aki szülőivel szemben 17—18-éves korá-
ban a megverésen kívül minden gorombaságot 
elkövetett s aki, mióta a vezetést kezébe 
adták, a legszeretőbb fiu és testvér. S jól vezet. 

Általában, akikre mérget mertem volna 
venni, hogy rosszul nevelnek, nevelésük jól 
sikerült. Tanítványaim gyermekeit tanítom 
már itt. 

A neveléshez első sorban nem műveltség, 
nem is tanultság, hanem az üggyel való 
törődés kell. 

A cél mindenütt ki van tűzve. 
Ezt a célt a műveletlenebb emberek kevésbé 

tévesztik szem elől, mint a müveitek. 
Céljukhoz mérten legjobban nevelnek a 

kolompár-cigányok, a pásztorok, meg a pa-
rasztok és azután a műveltek s legvégül a 
tanítók. 

Ennek természetes okait most elhallgatom. 
Állítom ellenben, hogy elkényeztetett, regulá-

zatlan gyermekekből is lesznek derék emberek. 
Fönntartom, hogy helyes neveléssel még dere-
kabbak lettek volna. 

De a gyermek nem annyira „neveltetik", 
mint inkább „nevelődik". 

16—20-éves korukban szertelenkednek, de a 
kugli golyó kijátsza magát s megállapodva 
90°/o-nál jól megy a dolog. 

3. A világ. 
A hat-éves korban — természetesen — a 

világról igen tökéletlen fogalma van a gyer-
meknek. Tudvágya — bármily ferde képek 
vannak is festve e tekintetben — alig terjed 
túl környezetén s a kezébe kerülő tárgyakon. 
Eléggé foglalkoztatják lelkét ezek is. 

Az égi testek közül legkevésbé érdekli a 
Nap. (? Szerk.) Hozzá van szokva, hogy minden -
nap világosság van. Ennek így kell lenni. Ez 
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megszokott dolog. A Hold és a csillagok inkább 
felköltik érdeklődését, mivelhogy azokat rit-
kábban látja. Ki vitte, ki rakta oda azokat? 

A Föld maga éppenséggel nem érdekli őt, 
százszor inkább egy mászó bogár vagy csiga. 
Lelke működésének első korszakában a földön 
találta magát s hogy ez van és ezen növények 
és állatok is vannak, az előtte egészen termé-
szetes, mert megszokott. 

Falunkon egy elefántot hajtottak végig sza-
badon. (Pellérden meg is ölt egy vasúti őrt.) 
Ennek az állatnak az I. osztályos növendékek 
is figyelemreméltó pontos leírását tudták adni 
másnap. Egész viselkedését, itt tartózkodásának 
minden percéről, pontosan elbeszélték. Kitanul-
ták, mi tetszik neki, miért haragszik, hogy 
bünteti boszantóját. Hiszem, hogy egy gyer-
meket, ki léleknyilatkozatainak első ébredése 
óta az elefánt közelében tartózkodik vala, 
kevéssé érdekelne ez az állat és kevesebb 
adatot tudna róla — hasonló lelki fejlettségi 
fokon — fölsorolni. 

A gyermek figyelmét az kapja meg különösen, 
ami előtte új, szokatlan és különös. 

Hogy a fogalomzavarok mily általánosak a 
gyermeknél, midőn iskolába lép, erre elég 
példát lehet fölhozni. 

a) „Teremte Isten az eget, földet s mind-
azt, ami az égen és a földön van." „Mi van 
az égen?" Erre a kérdésre kevés segítséggel 
bármelyik megadta a helyes feleletet. „Mi van 
a földön?" Egyetlen jelentkező akadt a fele-
lésre s ő is téves fölfogásban volt. „A földön 
szemét van," mondá. „Hát még mi más?" A 
tehén is. „Az nem." De a földön van mikor 
este lefekszik. E nyomon haladt az egész osz-
tály. Földön van az, ami egész mivoltában 
érülközik a földdel. Az élőfa nem a földön 
van; a dűlt fa igen. 

b) „Hatodik napon teremte Isten a bar-
mokat, vadakat, stb." „Ki tud nevezni vad-
állatot?" „Én is, én is." Mind. „Ki látott 
nyulat, őzet, rókát?" Mind. „Ki látott orosz-
lánt?" Mind. „No, most mind hazudtatok. En 
tudom, hogy nincs közöttetek egy sem, aki 
oroszlánt látott volna. Hazudni nagyon csúnya. 
Többet ne hazudjatok!" „Ki látott tigrist?" 
Egyetlen jelentkező akadt, a saját fiam. A sze-
méből láttam, hogy jóhiszeműleg beszél. Itt 
tehát fogalom - zavar forog fönn. „ De, fiam, 
mondám, nem képen festett tigrist értek én 
itt ám, hanem elevent, amely mozog, fut, öl. 
Olyat láttál-e?" „Olyat láttam, amely mozog, 
fut, harap." „Hol volt az?" „A papék kutyája." 
Valóban az az állat „Tigris" névre hallgatott 
és elég félelmes hírnek örvendett. 

c) Égy társaságban a különböző pályák 
kerültek szóba. 

„Hát te, Sándorka, kérdi a tiszteletes úr, 
principálisa 6-éves fiától, mi szeretnél lenni?" 

„Visnyei bika", felelt az minden gondol-
kodás nélkül. 

A visnyei bika azokban a napokban rette-
gésben tartotta 3—4 falu határát és elég sokat 
beszéltetett magéról. 

d) Hogy a reggeli vagy esthajnalpír a 
Jézuska cukorsütő kemencéjének a világa, s 
hogy a Jézuska a jó gyermekeknek kará-
csonykor ajándékokat hoz, a lehető legnagyobb 
igazságtalansággal, az csak a szülők régi 
bebeszélésének következménye a gyermeki 
lélekben. 

4. Isten. 
e) „A jó Isten adta." — „Megver az Isten." 
Az iskolába jövetelkor az Isten fogalma 

többnyire erősen be van vésve a gyermeki 
lélekbe. Az Isten ad mindent. Akárhányszor 
jelentés tétetik : „Tanító úr, a Balog Pista 
nem becsülte meg a jó Isten adományát, földre 
ejtette és nem vette föl." (Itt a kenyérről 
van szó.) 

Általában a nép Isten legfőbb adományának 
a kenyeret tartja. Ez az adományok leges-
legelsője. 

Egy alkalommal szertartást végezve, a teme-
tőről jöttem a tiszteletes urammal. Egy kis 
leány cédulát nyújt a papnak, melyen egyik 
paraszti emberünk ezeket í r t a : 

„A mult héten egy horvát koldus volt 
nálam, akinek egy darab kenyeret nyújtottam. 
Yigyázatlanul nyúlt érte és a kenyér a földre 
esett. A koldus nem mert addig hozzá nyúlni, 
míg egy imádságot nem mondott, hogy Isten 
bocsássa meg neki azt a nagy bűnét, amit a 
kenyérrel szemben elkövetett. Ugy-e, jól csele-
kedett az a koldus ? 0 pápista ember. Nálunk 
kálamistáknál is nagyobb tiszteletben részesült 
a jó Isten adománya : a kenyér hajdan, mint 
ma. Ez nem jól van így. Fölkérem, hogy szép 
beszédjével intse meg a romlott embereket, 
hogy Istennek eme drága ajándékát hogyan 
becsüljék meg." 

Ez a fölfogás kifezést nyer a nép nevelésé-
ben, s számos nyoma látszik már a 6-éves 
korban. 

A kenyér drága kincs. Az Isten adja. Isten 
tehát jó. 

Jóformán azután ez is az egyetlen fogalom, 
amelyet Istenről, az ő tökéletességeiről helyesen 
vesz a gyermek lelkébe. 

f ) „Hát az Isten hallja azt, amit mi most 
beszélünk?" Kérdé egy kis fiu a másiktól. 
„Hogyne hallaná?" „Hát amit most mondok?" 
(Félig susogott.) „Ezt is hallja." „Hát ezt?" 
(Susogott valamit, de pajtása sem érthette.) 
„Már hogy hallaná azt, amit hallani nem lehet." 
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„Megver az Isten." „Hát leér ide az ostora ?" 
„Le bizony." „No, de azért én még se félek 
tőle. Nagyon élesre köszörültetném a kis baltát, 
és olyan fönt elvágnám az ostorát, hogy nem 
érhetne el vele." 

Rövidre fogva, nálunk ez a 6-éves gyermek 
rajza : 

1. Ruha. Nyáron: egy szál ing és gatya, 
szalmakalap. Télen : csizma, nadrág, meleg 
kabát, posztó-kalap. 

2. Táplálkozás. Reggeli nyáron rántott leves, 
vagy gyümölcs. Ebéd (munkaidőben) baromfi-
leves, vagy savanyú lé füstölt hússal; vacsora 
baromfi, vagy füstölt hús, vagy főzelék és tészta. 
Nagy munkaidőben uzsonnát is esznek, ami 
többnyire füstölt szalonna, vagy különféle 
pogácsa. 

A paradicsomot, a zöldbabot (zöldborsó) és 
cukorborsót csak újabban kezdi a nép föl-
használni. 

Télen a reggeli a legtöbbször sült (pörkölt) 
káposzta, (ebéd nincs, legfeljebb egy fej vörös-
hagyma, vagy egy falat szalonna, vagy puszta 
kenyér) este pedig főzelék, vagy tészta-leves 
rántva, vagy mákos, vagy túros tészta, a bab-
és krumpli-leves füstölt hússal, vagy anélkül, 
meg a törött bab nagyon gyakori. 

Általában a nép télen nem valami jól táp-
lálkozik. Vasárnapot kivéve alig nyúl húshoz, 
ami pedig bő mértékben lóg a padlásán. 
Nyáron azonban rápótolja. 

A gyermekek nagyjában úgy táplálkoznak, 
mint a felnőttek, avval a különbséggel, hogy 
a gyümölcsben sokkal több pazarlást tesznek, 
s a télire elrakott gyümölcs — mondhatni — 
egészen őket illeti, az aszalókkal együtt. 

Fokhagymát is' sokat fogyaszt a nép külö-
nösen reggelire, télen. 

Az iskolába adással minden gyermeknek 
csökken az étvágya, vesz az arcszíne, aminek 
megvannak a természetes okai. 

3. Nevelés. Elkényeztetett, de nem rossz 
gyerekek, akiket a legszebben lehet regula alá 
fogni, szépszerivel. 

A szülői ösztönzés, a verseny, különösen a 
tanító megelégedése iránti törekvés elég arra, 
hogy úgy a kellő viselkedés, mint a tanulás-
ban való iparkodás eléressék, egyszóval, hogy 
a vágv a kötelesség hű teljesítése iránt föl-
költessék. 

Tanítványaink között nincs elsőség és utol-
sőság, csak vannak gyermekek, akikkel a tanító 
meg van elégedve, — vannak, akik nem sokat 
tudnak, de róla nem tehetnek, — és vannak, 
akik ú. n. rosszak. Ezek kevesen vannak. 

4. Képzetek. A falusi gyermek lelke talán 
több, de mindenesetre sokkal értékesebb fogal-
makkal van telítve, mint a városié. Egy falusi 

tanítónak e tekintetben 'sokkal könnyebb a 
munkája, mint a városié. 

Mikor iskolába jön, tud valamit Istenről, a 
világáról, önmaga és a teremtettség lételéről, 
van némi sejtelme a társadalmi törvényekről, 
de e törvények tiszteletben tartására alig érzi 
ő magát kötelezve. Neki különleges jogai 
vannak. 

Egy év alatt tudatai tisztulnak, fejlődnek, a 
törvények iránti tiszteletre, visszonosságra szok-
tatjuk. A méltányosság, az igazság iránti 
érzékét fejlesztjük. Az eddig ismeretlen türe-
lemben és önuralomban is tesz némi gyakor-
latra szert. Föltétlen engedelmesség, rend, 
tisztaság, s munka : ezek az első évi tanítás, 
nevelés gyümölcsei. 

A munka eredményei ezenkívül a hallási 
érzék életrekeltése egy pár dal és ének ál tal ; 
az olvasásnak és a 20-ig való számolásnak 
elsajátítása. 

(Somogy megye.) Vecsei József. 

A jótékonyság gyakorlása. 
Hazánk egyik vidékén nagy ínség volt. 
A földrajzi oktatás alkalmával elbeszéltem 

az ottani lakósok nyomorát. Elmondtam, hogy 
ott a gyermekek könnyes szemmel olvassák 
azt a szép költeményt: 

„Anyám, anyám, édesanyám, 
Adj kenyeret , széles karé j t , 
Jól neki eresszed a kést, 
Sok is legyen, jó is legyen, 
Iskolába megy kis fiad." 

Édesanyjuk még egy morzsát sem adhat 
nekik, mert nincs ; csak azzal vigasztalja, hogy 
várjanak, majd ád a jó Isten. Es a szegény 
gyermekek napról-napra várják a jó Isten 
adományát. 

Mondjátok meg, ha most onnan a mi falunkba 
olyan ínséges gyermek jönne, ki még a kenyér-
rel sem lakhatik jól, mit csinálnátok? 

„Alamizsnát adnék neki" ; — szólt az egyik. 
„Megosztanám vele kenyeremet" ; — mondta 
egy másik. Sokan meg azt suttogták : „Én 
meg az egész kenyeremet odaadnám neki." 
É s nem egy gyermek szemében könnyek, az 
öröm és szánalom könnyei csillogtak. 

— Örülök, kedves gyermekeim, hogy ti 
olyan jószívűek vagytok. Az Úristen áldása 
nem is fog rólatok elmaradni, mert amint 
minap tanultátok, Istennek ád, aki a szegényt 
megsegíti. És ha azok az éhező gyermekek 
tudnák, hogy ti megkönyörülnétek rajtok, el 
is jönnének ide, de nem tehetik, mert ahogy 
itt a térképen látjátok, nagyon messze esnek 
mitőlünk. Melyiktek tudja megmondani, hogy 
miképpen segítsünk rajtok innen távolból? 
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Sokan jelentkeztek és egyértelmüleg azt 
felelték, hogy a segítséget küldjük el a postá-
val vagy a vasúttal. Egy leányka pedig azzal 
toldotta meg válaszát, hogy kenyér helyett pénzt 
is lehet küldeni, azon majd^ vehetnek ennivalót. 

„Igaz, a pósta elviszi. Én is hozok, nekem 
is van megtakarított pénzem." — Mondogat-
ták a gyermekek, kik közül kivált egy szegény, 
napszámos-ember leánykája, asztalomhoz jött 
és két fillért tett arra, ezekkel a szavakkal : 
„Ezt adom a szegényeknek, többem nincs." 

íme áz Isten adománya! — gondoltam — 
mikor láttam, hogy a szegény szülők gyer-
meke milyen készséggel, örömmel teszi le 
egyetlen fillérjét a szeretet oltárára ; de gondo-
lataimból fölzavart egy módos leányka meg-
jegyzése, aki azt suttogta szomszédjainak, hogy 
ő olyan keveset szégyenlene adni. „Majd meg-
lássátok — mondta fönnhéjázással — hogy 
mennyit hozok !" 

Ügy tettem, mintha nem hallottam volna 
a kis fönnhéjázó megjegyzését, pedig az volt a 
célja, hanem figyelmeztettem a gyermekeket, 
hogy elbeszélem nekik a szegény özvegy két 
fillérjének történetét. Elmondtam nekik az 
ismert bibliai történetet, mikor az Üdvözítő a 
templom előcsarnokában nézte, hogy miképpen 
vetnek pénzt a gyűjtőbe ; hogy a gazdagok 
nagy büszkeséggel és bőségesen vetették be 
pénzüket, míg egy szegény özvegyasszony 
alázattal ejtette bele két fillérjét; s hogy 
Jézus ekkor tanítványaihoz fordult e szavakkal: 
„Bizony mondom nektek, hogy e szegény özvegy-
asszony többet adott, mint azok a gazdagok, 
mert míg azok abból adtak, amiből bőven 
van nekik, addig ez a szegény asszony oda-
adta mindenét." 

— Kedves gyermekeim — fejeztem be a 
tanítást — úgy mint az Üdvözítő megértette 
tanítványaival, ti is jegyezzétek meg maga-
toknak, hogy kedvesebb, hogy többet ér az 
Isten előtt egy jó szívvel adott fillér, mint a 
büszkeségből, hiúságból, csak azért, hogy mások 
lássák, ajándékozott arany. 

Másnap örömmel győződtem meg, hogy az 
elvetett mag jó földre esett, kisarjadzott belőle 
a jótékonyság, a könyörületesség nemes virága. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula, 

— Az iszákosság ellen. Eötvös Károly 
Lajos, Jász-Nagykun-Szolnok megye kir. tanfel-
ügyelője a következő köriratot intézte megyéje 
tanítóihoz: „A folyó évi április hó 17. és 18. 
napján Szolnokon tartott megyei tanítótestületi 
gyűlések többek közt az alkoholizmus ellen 
való védekezés fontos kérdését is tárgyalták. 
Az iszákosság emberirtó veszedelmére az ország 
néptanító karának figyelmét az április hó 24-én 

1.126. elnöki szám alatt kelt vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri rendelet is fölhívja, s a 
minden fokozatú népoktatási intézetek tanerőit 
az alkoholizmus elleni hadjárat megindítására 
buzdítja. Az iszákosságokozta közveszéljt a 
következő tömör jellemzéssel ismerteti a hivat-
kozott miniszteri rendelet: „Az alkoholizmus 
népünk között is egyre nagyobb mértékben 
terjed, és ahol megjelenik, mindenütt nyomon 
követi elválaszthatlan szövetséges társa, a 
nyomor, a lelki és a testi elzüllés, a munka-
kedvnek, a munkabírásnak és a keresetképes-
ségnek csökkenése, az állami lét és a társa-
dalmi read szilárd alapjait képező családi élet 
legszentebb kötelékeinek meglazulása, a hitélet 
aláhanyatlása, — egyszóval : az erkölcsi és 
anyagi pusztulás." Az iszákosság e romboló 
hatásának ellensúlyozására a nép legjobb 
barátjának, a tanítónak mindent el kell követnie. 
A néptanítók ebbeli hivatására utaló miniszteri 
rendelet alapján fölkérem a tankerület összes 
tanerőit, hogy a legtöbb tantárggyal össze-
függésbe hozható, de főleg az olvasmányok 
kapcsán tartható iszákosság-ellenző tanítást 
osztályról-osztályra ille Szék be, és már a leg-
közelebbi tanévi részletes tanítási terv és tan-
menet szerkesztésénél erre kiváló gondot for-
dítsanak. A megyei tanítótestületnek fönt 
említett közgyűlése az alkoholizmus ellen 
iskoláink útján is védekezésnek előkészítésére 
pályatételt hirdetett 100 korona pályadíjjal. 
Minthogy e tanulmány összefügg a tanítók 
föntebb vázolt hivatásos munkásságával : föl-
hívom a pályázásra összes népoktatási inté-
zeteink tanerőit. Józan munkásság mellett a 
nemes szórakozások levén a testet és lelket 
megölő alkoholizmus ellen védelmezői a nép-
nek : ifjúsági egyesületek, meg népkörök ala-
pítása és vezetése, valamint énekkarok, esetleg 
zenekarok szervezése és oktatása kiváló szép 
hivatáskört nyit a néptanítók előtt meg. Mérték-
letességi egyletek és más művelő és segítő 
szövetkezetek alkotásával szintén diadalmasan 
visszaszoríthatjuk az emberírtó alkokolizmust. 
Mindez iskolai és társadalmi munkásság első 
sorban éppen a tanítókat jelölvén az alkoho-
lizmus elleni hadjárat vezéreiül ki, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr hivatkozott rende-
letében eleve kijelenti, hogy az e téren szer-
zendő érdemeket egész értékük szerint méltá-
nyolni fogja : mi célból utasított, hogy a tanítók 
ily irányú munkásságáról és annak sikeréről 
időnként jelentést terjesszek föl. Kérem tehát, 
hogy jelen fölhívásban foglaltaknak mi módon 
és mily mérvben foganatosítása felől, valamint 
az elért eredményekről a tekintetes tanító urak 
s illetőleg tanítótestületek engem félévenként 
értesíteni szíveskedjenek." 
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Tanítók tízparancsolatja. 
Aki tanít, annak magát hivatali 

körében nem mesterembernek, de 
művésznek kell éreznie. 

-Dr. Berzeviczy Albert. 

Az iskola legyen a te mindened. Idegen 
foglalkozás ne legyen te előtted. Jelenj meg 
mindenkor pontosan az iskolában, mert az 
élénk kötelességérzet csak így ébreszthető föl 
és szilárdítható meg növendékeidben is. Külső 
megjelenésedre nézve légy rendes, tiszta ön-
magad is, hogy növendékeid már rajtad lássák 
s tanulják becsülni a tisztaságot. Egyéniségedre 
nézve külső nyugalom, méltóság, nyájasság, 
illemesség, atyai szigor és komolysággal párosult 
szeretet, türelem és szelídség legyenek fő 
tulajdonságaid. 

* 

A tanításnál rossz modort ne alkoss magad-
nak. A növendékekkel szemben a tanítói jó 
modorra kiváló gondot fordíts. Ne izegj-
mozogj ; ne lóss-fuss ; ne járkálj folytonosan 
széltében, hosszában ; ne cirógasd növendé-
keidet; ne babrálj velők; ne üsd-verd, ne 
ráncigáld őket jobbra-balra. A padhoz való 
támaszkodástól, vagy aszlalra való düllesz-
kedéstől óvakodjál. Leányokkal szemben gyen-
géd, a fiuk irányában nyájas, serdülők irányá-
ban légy komoly, de nem komor. 

* 

Megemlékezzél róla, hogy rendes órafelosztás 
és a munkanapló pontos vezetése legyen a 
te mindennapi teendőd zsinórmértéke ; mert 
csak így állapítható meg, hogy adott körül-
mények szerint a kötelezett tantárgyakat minő 
terjedelemben adtad elő, hogy hány óra jutott 
minden egyes tantárgyra, hogyan váltották föl 
egymást a tantárgyak, minden egyes évfolyam-
ban mennyire haladtál egy hét, egy hó, vagy 
az egész tanév folytán. 

* 

Tiszteljed az egyes tantárgyak szerint az 
elemző, illetőleg összekötő tanmenet alap-
szabályait. Az olvasás-oktatás előgyakorlatainál 
s a nyelvoktatásnál legyen a te tanmeneted 
elemező. A számolásnál, földrajznál és ter-
mészettudományoknál összekötő. Egyéb tár-
gyaknál elemező és összekötő. A tanítói han-
gulat is legyen az egyes tantárgyaihoz mért. 

* 

Ne öld el a rossz tanalakkal a gyermekben 
a tanulási kedvet. A bibliai, hazai és világ-
történetnél s a földrajznál használj közlő tan-
alakot, mert ezek a tárgyak a gyermek 
gondolatkörén kívül esnek. A hittan, nyelvtan, 
számvetés és természetrajznál használj inkább 
kérdező tanalakot. 

Szigorúan szem előtt tartsd a következő tan-
elveket : Ahol csak lehet, szemléltess. Mindig a 
már ismertről haladj az ismeretlenre, köze-
lebbiről a távolabbira. Már a beszéd-értelem-
gyakorlatoknál szoktasd a növendékeket az 
egész mondatban való feleléshez. Az előadás-
nál saját nyelvezetedre is gondot fordíts ; a 
nyelvtan szabályai ellen önmagad ne véts soha ; 
rossz táj szólásaidat el fogják sajátítani növen-
dékeid is. A közlő tanalaknál a közlött isme-
retek összefoglalását el ne hagyd soha. A 
fejbeli számolásnál kiváló gondod legyen arra, 
hogy a föltett kérdés mindig az illető osztály, 
vagy évfolyam összes növendékségéhez legyen 
intézve s csak akkor hívj föl, névszerint, egyes 
növendéket, ha föltételezheted, hogy a föltett 
kérdést valamennyien megértették. A föladatot 
a növendék ismételje, adja meg reá az előzetes 
feleletet s csak azután tegye meg a számítást. 

* 
ízetlen vagy aljas szólamokat, vagy tisz-

tességes társaságba nem illő tréfákat meg ne 
engedj magadnak. Csúfneveket ne alkalmazz 
soha növendékeidre. Tanításod legyen vallásos 
szellemtől áthatott, meggyőző, alapos, érdekes, 
együttmunkálkodó, vagyis soha az iskolában 
más magán - dolgozatot ne végezz, legyen 
életreható, vagyis gyakorlati. A vallás-erkölcsi 
irány aranyfonálként húzódjék végig tanításod 
egész folyamán. Ez legyen tanításod kiin-
duló és végpontja, mert ezáltal éled a hit, 
erősödik a remény s bensővé lesz az Isten 
és emberek iránt való szeretet. 

* 

Ne lopd hiába a gyermek idejét, vagyis az 
osztatlan iskolában a csendes foglalkozásra 
nagy gondot fordíts. A csendes foglalkozás 
anyaga az alsó osztályokban lehet : betütörlés, 
szókiszedés mozgatható betűkkel, betű- és 
számírás, másolás, rajzolás, emlézés és szabad-
foglalkozás; a felsőbb osztályokban: figyelés, 
szépírás, helyesírási, fogalmazási és nyelvgyakor-
latok, számvetési feladatok, rajzolás, földkép-
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rajzolás, emlézés, kézimunka és szabadfoglal-
kozás, mely utóbbinál a tanító tapasztalatokat 
szerezhet növendékei hajlamaira nézve is. 

A csendes foglalkozásnál gondod legyen a 
következőkre : A föladat a gyermekek isme-
reteihez és képességeikhez mért legyen. Világos 
és határozott szavakba legyen adva. A kitűzött 
időre elkészíthető legyen. Eljárási utasítás ne 
h'ányozzék. Végül a föladatok számonkérendők. 

* 

Hamis tanúságot soha se tégy iskolád 
mellett. Az iskolamulasztásokat mutasd ki 
lelkiismeretesen. Az eredménnyel soha szem-
fényvesztést ne gyakorolj. Ha a szükséges tan-
eszközök és tanszerek hiányoznak, add tudtára 
a tanbatóságnak, hogy azok nélkül sikeresen 
nem haladhatsz. Több tanszert azonban ön-
magad is megkészíthetsz. 

* 
Felebarátid gyermekeit ne büntetésekkel 

kívánjad rendhez szoktatni. A jutalmazást és 
büntetést csinján alkalmazd. A f egy elemtar fás-
nak fő tényezői: a szoktatás, a tanító szeretetre-
méltósága, vagyis amely tanító érdekkel visel-
tetik növendékei iránt, annak a tanítónak 
oktatása érdekelni fogja növendékeit is. Fő 
t ínyezők továbbá : a tanító ébersége, rend-
szeretete, következetessége s igazságossága. Ha 
következetesen ezeket az elveket tartod szemed 
előtt, mindenkor elegendők lesznek a fegyelem 
fönntartására a büntetés erkölcsi nemei, úgy-
mint: a rosszaló komoly pillantás, mellőzés 
és figyelmeztetés, rendreutasítás, dorgálás, fenye-
getés, iskolai tisztségtől való megfosztás, végső 
esetben a megszégyenítés s az anyagi büntetés 
nemei : a kiállítás és bezárás csak a legvégső 
esetben fognak alkalmazást nyerni. A testi 
fenyítés, a jól szoktatott iskolában, a fegyelem 
rendes eszközeinek alkalmazása mellett, teljesen 
nélkülözhetővé válik. 

* 
Se fali olvasótáblák, se szemléltető képek, 

se számolótábla, se számológép, se Magyar-
ország, se Európa, se az Öt Földrész térképe, 
se földgömb, se természetrajzi, se természet-
tani ábrák, vagy eszközök a te iskoládban ne 
hiányozzanak. 

Mindezeket, melyek itt előadattak, tartsd 
mindig szemed előtt. Amik pedig itt nem fog-
laltatnak, azokról bővebb útmutatást szerezhetsz 
egyes módszertani könyvekből. Ezeket szorgal-
masan tanulmányozd, mert nemcsak a jó pap, 
hanem a jó tanító is holtig tanul s így lész 
szép hivatalod körében művész, nem pedig — 
mesterember. Amen. 

(Esztergom.) Varyyas Endre, 
ä4*«4*  

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

Köszönetét nyilvánította : a pancsovai nép-
konyhaegyesületnek azon áldozatkészségeért, 
mellyel az ottani áll. el. iskolák szegénysorsú 
tanulói között az elmúlt télen 1880 korona 
értékben 12.093 ingyen-ebédet osztott ki. 

Kinevezte: Sztancsul Dragomir oki. tanítót 
a szefkerini közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bávyai Piroska gyulafehérvári 
és Olescher Eugénia brassói áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen ; Ertlné-Borsos Adél alvinc-
borbereki áll. el. isk. tanítónőt a gyulafehér-
vári áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Engedélyezte: Knezse vity György .Tanítók 
Háza" című új számoló eszközét és a hozzá-
tartozó fali táblákat a népiskolák I. és II. 
osztálya számára tanszerül és az engedélyezett 
tanszerek jegyzékébe fölvette. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
Ü Az „Árvavármegyei ált. tanítóegye-

sület" megalakulása. Alpáry Lajos kir. tanfel-
ügyelő lelkes hangú hívó szózatára Árva vár-
megye tanítósága Alsó-Kubinban összejött, 
hogy megalakítsa a már régen óhajtott árva-
vármegyei általános tanítóegyesületet. Az ala-
kuló közgyűlés fényét BuUti György alispán 
élén nagyszámú előkelőség is emelte, kiknek 
jelenlétében az egybehívó kir. tanfelügyelő 
magas szárnyalású megnyitóbeszédet mondott 
s a gyűlés kezdetét jutaíomkiosztási ünneppé 
avatta. Az ünnepelt tanítók, kik különféle 
címen nyertek jutalmakat, a következők: 200 
koronás fatenyésztési jutalmat és díszoklevelet 
kapott Rátskay Vendel hladovkai r. kath. tanító, 
100 koronás magyar nyelvi jutalmat és elismerő 
oklevelet nyert Omilyák János alsókubini áll. 
tanító, 100 koronás jutalmat kapott az ifjú-
sági egyesületek szervezése körüli érdemeiért 
Ilgó Gabriella pokrivácsi áll. tanítónő, 50—50 
koronás magyar nyelvi jutalmat kaptak külön-
böző forrásokból : Sztankovits Viktória alsó-
kubini állami tanítónő, Rónai P. József zázrivai 
áll., Jurek István alsókubini r. kath. és Zhorek 
János brezai róm. kath. tanítók. Ezeken kívül 
néhányan még elismerő oklevelet is kaptak. A 
jutalmak ünnepélyes kiosztása után az egye-
sület megalakulása kimondatott a kir. tanfel-
ügyelő által ismertetett alapszabálytervezet 
alapján. Ugyancsak a kir. tanfelügyelő elő-
terjesztésére elhatározta a közgyűlés egy havonta 
egyszer megjelenő folyóirat kiadását, Horto-
bágyi Ágost kir. tanfelügyelőségi tollnok szer-
kesztésében. Elhatározták még három járáskör 
alakítását a kir. járásbírósági kerületek szerint ; 
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majd megválasztották elnökké : Nagy Endre 
alsókubini állami felső kereskedelmi és polgári 
iskolai igazgatót, alelnökökké: Zsélezsnyák Ignác 
turdossini róm. kath. és Roszinszky Gusztáv 
kralováni állami tanítókat. A választás után 
közlelkesedéssel, viharos éljenek közepette 
Alp ár y Lajos kir. tanfelügyelő az egyesület 
díszelnökévé kiáltatott ki s ezzel az alakuló 
közgyűlés véget ért, melyet 80 terítékű közebéd 
követett. A közebéden a felköszöntőkből kifo-
lyólag dr. Wlassics Gyula vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter úr őnagyméltósága és Halász 
Ferenc osztálytanácsos úr őnagysága táviratilag 
üdvözöltettek, tudomásukra hozatván Árva vár-
megye tanítóságának rendületlen hűsége. 

A Járásköri ülések. A budafoki járás-
körnek Tökölön megtartott ülésén Tóth József 
kir. tanácsos tanfelügyelő lelkes szavakban 
buzdította a kör tagjait az Eötvös-alapba való 
belépésre, mire határozatilag kimondották, 
hogy a járáskör minden tagja belép az Eötvös-
alap kötelékébe s a tagsági díjakat a kör 
pénztárosánál fizetik be. Ugyanez alkalommal 
a kir. tanfelügyelő Hajdú Béláné tököli áll. 
tanítónőnek 100 K jutalmat adott át a magyar 
nyelv sikeres tanításáért. — A „nagy-küküllőm. 
ált. tanítóegyesület" bürkösi fiókköre f. hó 6-án 
Kiskapuson gyűlést tartott. Sok közérdekű 
tárgya közül kiemelendő kettő : 1. A szak-
felügyeletet népiskoláinkban járások szerint 
szervezve a népoktatás szellemi értékének 
emelése és a néptanítói állás keresettebbé 
tétele tekintetéből elodázhatatlannak tartja. 
2. A Czukrász R.-féle fonomimikai írva-
olvasási módszert a köri tagokra kötelezően 
mondotta ki. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
„Pau hisz" jelige alatt lapunk 18. számának 

ezen rovatában üzenet jelent meg, melyre 
nézve kijelentjük, hogy az álnév volt s nem 
szólt hasonnevű tudakozódónak vagy tuda-
kozódóknak. — K. J . Százd. A Széehenyi-
Kollonits - féle ösztöndíjakra pályázatot nem 
fognak hirdetni, de folyamodványt bármikor 
lehet beadni az egyházi főhatóság útján. — 
N. Sz. Választ fog kapni. — Szí Elek. Ok-
levele és nyugdíjkönyvecskéje másolatát meg-
szerezheti; mindegyiket az illető helyen, ahol 
kiállították. Igazolja, hogy tüzeset következtében 
semmisültek meg. Nem sok költségbe kerül. — 
Cs . . . i. Endre. A kérdezett ügyben az 
Eötvös-alap számtartójához forduljon ; címét 
a Néptanítók Lapja utolsó oldalán megtalálhatja. 
Elég rosszul tette, hogy eddigelé nem lépett 
be a nyugdíj-intézetbe, ha törvényes föltételei 
megvannak. Nyugdíjigényül minden esztendőben 

az utolsó beszámítható fizetést tekintik. Akár-
hová megy, az teljesen mindegy. Ha tovább 
halogatja, kára lesz belőle; mert az elveszett 
időt nem fogják beszámítani. Csak a jelentke-
zéstől számított egy éven belül veszik tekin-
tetbe a szolgálati időt. — B. Grácián. A 
„Tanítók Tanácsadójából" megtudhatja a „ratio 
educationis" intézkedéseit. Amint ott közöljük, 
szórói-szóra elfogadhatja. Ujabbat ebben nem 
mondhatunk. — B. Aranka. Az állam nem 
tart fönn pénzen ifjúsági lapot. Magánkiadók 
foglalkoznak azzal. — Eötvös László. Vala-
melyik csendőrparancsnokságnál tudhatja meg 
legbiztosabban a csendőrtisztté avatás körül-
ményeit. — V. M. Mány. Az okiratok hite-
lesítése rendszerint kir. közjegyzői úton tör-
ténik, de elfogadják szükség esetén, ha például 
a közjegyző távol van, az iskolafönntartó, ill. 
főszolgabíró hitelesítését is. — Dr. Ferenc. 
A községi adó természetével bíró terheket a 
tanító nem tartozik viselni. Ha önnek külön 
vagyona nincsen, akkor föllebbezze meg a 
kirovást. — K . . . i József. Mindenesetre a 
hiányzó gimnáziumi osztályokról le kellene 
tenni a vizsgálatot összevontan. Például, ha 
hat osztályt végzett rendes úton, akkor együt-
tesen tenne a VII. és VIII. osztályról. A 
polgári iskolai tanítói oklevél szaktárgyai nem 
fogják mentesíteni az érettségi vizsgázás alól. 
Különben ott van a kassai főgimnázium 
igazgatója ; nála a rendtartás megvan : ott 
egész aprólékos részletekig terjedő fölvilágo-
sítást nyerhet. — Gl. Győző. Az iskolaszéki 
elnök fogja pártját önnek. Követelje vissza a 
faiskola kezelését. Ha nem használ, tegyen 
panaszt a szolgabírónál. Képtelenség volna, hogy 
egy falusi kisbíróra bízzák azt, holott azelőtt 
a tanító kezelte. — F. Jenő. Ha teendőit 
pontosan, lelkiismeretesen és sikeresen végezte 
és magaviselete ellen egyébként sincs kifogás, 
jogosan kérheti, hogy véglegesítsék állásában. 
Ha mindamellett elutasítanák, föllebbezze meg 
a megyei Közigazgatási Bizottsághoz. — M. 
Lajos. A férj jövedelme arányában vetik ki 
az özvegyi nyugdíjat. A miniszteri rendelet 
gondoskodik a jogok megóvásáról. — Gy. K. 
Szabályszerűtlen dolog, hogy két vagy három 
esztendőt kössenek ki önnél, hogy azalatt 
majd megszerzi a tanítói oklevelet. Minden 
tanítói állást egy év alatt rendesen be kell 
tölteni, ha lehet. Van reá pályázó. — S. István. 
Pest megye. Nyugdíjazás alapjául elfogadott 
díjlevele minősíti az egyes jövedelmeket, neve-
zetesen vagy tisztán tanítói vagy tisztán kán-
tori vagy szét nem választható kántortanítói 
jövedelemről szólhat. Akkor az ön által említett 
adatokat már tisztázni kellett. Az egyházi 
hatóság beleegyezésével esetleg új díjlevelet 
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lehetne készíttetni és a félreértéseket eloszlatni. 
Az egyház irattárában vagy az esperesi hi va- | 
talban meg kell lenni azoknak a régi ada-
toknak, amelyek a jelzett jövedelmek forrásait 
kitüntetik. — M. V. Földmíves iskolába csak 
gazdasági képzettséggel lehet valaki tanító. — 
Néhány felvidéki tanító. Csak hivatalos 
vizsgálat és tiszti orvosi vélemény alapján 
döntik el, hogy egy öngyilkos tisztviselő vagy 
tanító családja, özvegyei nem esnek-e el az 
özvegyi díj élvezetétől. A férj öngyilkossága meg-
fosztja az özvegyet ettől a jogtól. Tudomásun 
szerint csak az az egy eset lehetséges, hogy ha 
kétségtelenül bebizonyítják, hogy öntudatlanul, 
elmezavarban követte el az öngyilkosságot 
az illető. — T. József. Nem következik 
hogy az idősebb tanító legyen tagja az iskola-
széknek. Ha több tanító van, hát választás 
útján küldenek képviselőt. — R. Sándor. 
Az iskolafenntartó hatóságnak szava lehet 
ahhoz, hogy a tanító fizetése fejében a rendel-
kezésére bocsájtott lakást mire használja ; pl. 
pádimentumos szobában, de másutt is oltványok 
folytonos locsolása, meg sárcsinálás, termé-
szetesen rendkívül rongálja a lakást. Ha ilyen 
esetben beleszól az iskolafönntartó, jogosan 
teszi, mert csak kíméletes használatra van át-
engedve a tanítói lakás. — S. J. György. 
Körülbelül július havában szokott eldőlni vég-
legesen, hogy mely iskolák vétetnek föl a 
következő évi költségvetésbe államosítás végett. 
Most még nem lehet biztosan tudni. Kivételt 
csak az az eset képezhetne, ha egyesek álla-
mosításügye már annyira haladt, hogy jóformán 
befejezettnek tekinthető a jövő évre. Azt sem 
lehet megjósolni ilyen esetben, hogy mennyi 
fizetést fognak adni. Az átvételnél az egyez-
kedéstől sok függ, de különben is a tanító az 
új fizetési szabályzat értelmében kapja majd 
díjazását. — Sz. Sándor. Felekezeti elemi 
iskolai bizonyítványokért vagy nem szoktak 
díjat követelni, vagy — ha kérnek — annak 
összegét az iskolaszék állapítja meg. Általános 
szabály, vagy utasítás erre nézve nincs. — 
R. V. L. 1. Ezt a tendenciát mi jól ismerjük, 
de egyelőre nem szólunk a dologhoz. 2. Rendes 
jövedelemmel bírónak nem térítik meg. 8. A 
kert bekerítésére nézve nincs min. rendelet. — 
H. Oy. Oroszlány. 3, de legalább is 2'A 
napra követelheti a napidíjat. — Cz. E. P . 
Az nincs kizárva, csak nehézségekbe ütköz-
hetik, hogy két nővért egy iskolához nevez-
zenek ki. Kérjék így; majd elválik. — T. Gy. 
Pozsony. „Az új tanterv figyelembevételével" 
tudomásunk szerint is készülnek új olvasó- és 
egyéb könyvek; csakhogy az új tantervet az 
utasítások elkészültéig, tehát az 1904. iskolai 
év elejéig nem léptetik életbe. — L. Zs. 

Szabéd. Schmidt Béla úrhoz, az Eötvös-alap 
számtartójához (VII., Hársfa-u. 32. sz.) tessék 
küldeni. — A szünidei rajztanfolyamok 
iránt érdeklődők szíveskedjenek kérdéseikkel 
egyenesen Mártonffy Márton ipariskolai fő-
igazgató úrhoz fordulni ; kérdéseikre mi nem 
tudunk válaszolni, mivel az ipariskolai főigaz-
gatóság lapunknak nem küldötte meg az erre 
vonatkozó hirdetést. Itt-ott a lapokban mi is 
olvastunk ugyan egyet-mást ezekről a tanfolya-
mokról, de mi hitelesnek csak azt tarthatjuk, 
amit hivatalos helyről kapunk. — B. P. N.-
Porubán.Lapunk 17. számában közöltük amin. 
rendeletet, melynek értelmében azoknak az 
iskolafönntartóknak, akik tanítójuk első korpót-
lékát is már államsegélyből kapták, a második 
korpótlékért nem kell folyamodniok, hanem a 
megyei közigazgatási bizottságot kell (a kir. 
tanfelügyelő úr útján) legfeljebb megkérniök, 
hogy iskolájukat vegye föl a kimutatásba. — 
P. F. Székely-Keresztúr. A pöstyéni fürdőbe 
kedvezményes helyekért tanítók (és tanítónők) 
minden év március és április hónapjaiban 
folyamodhatnak a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézett kérvényen. Erre as évre 
már betöltötték as összes kedvezményes helyeket. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap, hála a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter és a kir. tanfelügyelők 
nagybecsű támogatásának, egyre erősödik, 
gyarapodik. Az elnökséghez Tolna vármegye 
érdemes kir. tanfelügyelője, aki őszinte híve 
az Eötvös-alapnak, különösen kedvező híreket 
küld. Tihanyi Domokos kir. tanfelügyelő úr 
lelkes fölszólítására Tolna megye tanítósága 
tömegesen lépett be orsz. segélyegyesületünk 
kötelékébe s akik eddig, körülményeiknél fogva 
nem léphettek be, nagy szeretetnek és nép-
szerűségnek örvendő tanfelügyelőjükhöz intézett 
levelekben igérik, hogy még ez év folyamán 
belépnek. Zólyom megyéből is kedvező híreket 
kapott az elnökség: az ottani helyi bizottság 
lelkes elnöke : Groó G. Lajos azt jelenti, hogy 
a megyében a tagok örvendetes módon szapo-
rodnak s hogy a jövő hó folyamán körülbelül 
1400 koronát hoz föl az alap pénztárába. 
Egyesektől is kap az elnökség lelkes leveleket, 
így pl. Albu László gör. kath. tanító Felső-
Fernezelyről (Szatmár megye) azt írja, hogy 
„kedves kötelességet vél teljesíteni", midőn 
50 koronás részesjegy megváltásával az Eötvös-
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alap tagjai közé lép ; utal arra, hogy az 
ország tanítói közül a gör. kath. tanítók van-
nak legrosszabbul dotálva, amennyiben sokan 
még a törvényes minimumot sem élvezik s 
ennek tulajdonítja azt, hogy a gör. kath. fele-
kezeti tanítók közt aránylag csak kevés tagja 
van az Eötvös-alapnak ; reményét fejezi ki, 
hogy sorsuk mihamarabb javulni fog s akkor 
a magyarországi tanítók közös intézményének 
tagjai sorából ők sem fognak hiányozni. 
F. év elejétől egyébiránt május 16-ig az Eötvös 
alap kötelékébe 1665 új tag lépett be, akik 7146 
korona 50 fillért fizettek az alap pénztárába. 

— Tanítónövendékek névmagyarosítása. 
A lévai m. kir. tanítóképző-intézet derék tanára 
Kittenberger János dr. a saját, az intézet növen-
dékei közül pedig tizenöten belügyminiszteri 
engedéllyel következőkép magyarosították meg 
nevöket : dr. Kittenberger János Katona-ra ; 
Sonnenschein Aladár Székely-ve ; Wagner János 
Vas-ra; Ehrenthal Ignác Erdős-re; Fleischmann 
Adolf Fodor- ra ; Ribánszky L. Elemér Tapól-
csányi-ra ; Arnbach Jenő Abai-ra; Steiner 
Simon __ Székely-ve ; Weisz Simon Fehér-ve ; 
Adler Ármin Abonyi-ra ; Spisak József Szepesi-
ve; Strausz Jakab Szegő- re ; Weiszberger Jakab 
Vértes- re ; Raab Mór Bányai-va, ; Zachara 
István Zalá-va és Borenstein Mór Boros-ra. 
A mozgalmat Kittenberger János dr. tanár 
indította meg és vezette mindvégig nagy buz-
galommal és kitartással, amiért e helyen őt 
különös dicséret illeti. Reméljük a jó példa 
méltó követőkre fog találni. A névmagyarosító 
társaság, mely a sokszoros levelezést, folya-
modás kiállítást és még egyéb teendőket is, 
önzetlenül és díjtalanul végezte, hasonló cél-
ból bárkinek is rendelkezésére áll. (T. S.) 

— Pályatételek. A „Barsvármegyei Nép-
iskolák Egyesülete" a következő munkákra 
hirdet pályázatot : I. Készíttessék el Bars vár-
megye domborművű térképe az elemi nép-
iskolák III. osztálya céljainak megfelelően. A 
térkép méretei 95 X 76 cm, mely nagyság 
megfelel iskoláinkban jelenleg használatban 
levő a Posner cég kiadásában megjelent Gönczy-
féle Bars vármegye térképe méreteinek. A 
szomszédos vármegyék Bars vármegye határait 
érintő részei a keretig szintén kidolgozandók. 
Pályadíj : 187 korona 50 fillér. A pályázat 
határideje 1904 március 1. II. Dolgoztassák 
ki a következő tétel: „Néptanítóink és a 
magyar nemzeti eszme Bars vármegyében." 
Első díj 60, II. díj 40 korona. A pályázat 
határideje 1903 június 1. Csakis az egyesület 
tagjai pályázhatnak; a pályanyertes művek 

tulajdonjoga az egyesületé. A pályázók szíves-
kedjenek jeligés munkálataikat a kitűzött 
határidőig a „Bars vár megyei Népis. Egyesülete" 
elnökéhez, Végh István ref. tanító, Vámos-
Ladány, Bars vármegye beküldeni. Az elnökség. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A dévai m. 
kir. állami tanítóképző intézetnek mind a négy 
évfolyamába az 1903/904. évre fölvétetik ösz-
szesen 120 növendék, és pedig az I. évfolyamba 
30, a II-ikba 30, a Ill-ikba 30 és a IV-ikbe 
30. A fölvett növendékek (a helybeliek kivé-
telével) mind bennlaknak s az intézetben ingyen 
nyernek lakást, fűtést, világítást, mosatást s rész-
ben gyógykezelést is. A havi 25 koronába 
kerülő élelmezést (köztartást) pedig, amely 
reggeliből, ebédből és vacsorából áll, ingyen 
élvezi 14, havi 8 koronáért 26, havi 12 koro-
náért 40, havi 16 koronáért 38 és havi 25 
koronáért (az egész díjért) 2 növendék. E díjak 
havonként, legkésőbb a hó 5-éig, előre fize-
tendők be az igazgatóságnál. Az első évfolyamba 
fölvehető 30 növendék közül a köztartást ingyen 
fogja élvezni 2, havi 8 koronáért 3, havi 12 
koronáért 11, havi 16 koronáért 12 és havi 
25 koronáért (az egész díjért) 2 növendék. A 
felsőbb évfolyamokba az intézet alsóbb év-
folyamait végzett növendékek vétetnek föl. — 
A III. évfolyamba fölvehető 2 olyan tanuló, 
aki a polgári vagy középiskola (gimnázium, 
reáliskola) hat osztályát végezte, legalább 16 
éves, de 20 évesnél nem idősebb, s az I. és 
II. évfolyamok különbözeti tárgyaiból a folyó 
évi augusztus hó 31.-én az intézetben sikeres 
vizsgálatot tesz. — A más tanítóképző-intézet-
ből valamely figyelemreméltó ok miatt átlépni 
óhajtó növendékek közül fölvehető a II. év-
folyamba 1, a Ill-ikba 1, a IY-ikbe 1 növendék. 
Az I. évfolyamba fölvehetők az olyan tanulók, 
akik 14-ik életévöket betöltötték, de 18 évesnél 
nem idősebbek, ép testüek, egészségesek s leg-
alább a felső népiskolát vagy a polgári iskola, 
gimnázium vagy reáliskola alsó négy osztályát 
sikeresen elvégezték. Az 1-koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványok az intézet igazgató-
ságához f. évi június hó 15-éig nyújtandók be. — 
A székélykereszturi áll. tanítóképző-intézet I-ső 
osztályába fölveendő 24 ifjú közül 20, jó iskolai 
bizonyítvány és kellőleg igazolt szegénység 
alapján, a következő állami segélyben fog 
részesülni: havonként 11 —12 korona pénz-
segély, fehérnemű-mosatás és netaláni betegség 
esetében gyógykezelés, esetleg bentlakás is. 
A pénzsegély a tanuláshoz és magaviselethez 
képest már a második éven kezdve 16—18 
koronáig emelkedhetik havonként. A bentlakók 
ingyen lakást, fűtést és világítást is élveznek. 
A fölvételért sajátkezüleg írt és 1 koronás 
bélyeggel ellátott folyamodások a tanítóképző-
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intézetigazgató-tanácsához címezve május 31-ig 
küldendők be. 

— Kérelem. Orbók Mór állami tanítóképző-
intézeti igazgató, az általa szerkesztett „ Paeda-
gogiai Zsebnaptár" ez évi folyamában az állami 
elemi népiskolák s az azokban működő tanítók 
névsorát is közölni óhajtja. Ismételten kéri 
azokat az igazgatókat, illetőleg tanítókat, akik 
az iskolájokra vonatkozó adatokat mostanig 
nem közölték vele, szíveskedjenek haladék-
talanul megküldeni egy levelező-lapon. 

— Rövid hírek. A fonomimika a Tanítók 
Házának. A vág-sellyei róm. kath. tanítói kör 
f. évi május hó 6-iki körgyülésének értelmé-
ben Tyúkos Károly pénztáros értesíti mind-
azokat, kik „E'járásom a fonomimika segít-
ségével való olvasás tanításában, írta Péter 
József" című vezérkönyvet, a kör kiadványát, 
melynek jövedelme a „Tanítók Háza" javára 
volt szánva, meghozatták, hogy a kiadvány 
teljesen elfogyott és a Tanítók Házára 207 
korona 80 fillért jövedelmezett s az összeg az 
Eötvös-alap pénztárának folyó évi május hó 
15.-én beküldetett. — Köszönet nyilvánítás. 
Lengyel Antal szolnoki szőlőtelep tulajdonos 
75 korona értékű ültetvényt és oltványt ado-
mányozott a szolnoki szandai szőlőbeli állami 
iskola kertje részére. Ezért a kir. tanfel-
ügyelőség elismerését és köszönetét nyilvá-
nítja. — A csákovári magyar királyi föld-
míves iskolánál 1898. évi augusztus hóban a 
gazdasági tanfolyamokat végzett tanítókat 
Juhász igazgató fölkéri, hogy 1898 augusztus 
hó 22.-én kiállított „nyilatkozatuk" értelmében 
folyó évi augusztus hó 10.-én a földmíves iskola 
telepén összejöjjenek. Ecélból előzetesen kéri 
szíves értesítésüket. — Értesítés. „Tanügyi 
Tárcáim" kiadandó bővített kötetére még csak 

x o 
81 megrendelőm van. Éppen fele a nyomda-
fedezetnek. Nem tudom kiadni, ha nem lesz 
elég előleges megrendelő. Olvasóim, jóakaróim 
siessenek. Zalaegerszeg. Réztolli (Nóvák) M. — 
Gyűlések. A pest-pilis-solt-kiskűnvárm. általános 
Tanítóegyesület újpesti járásköre május hó 23.-án 
Visegrádon, a róm. kath. iskolában tartja meg 
ez évi rendes közgyűlését. A csanádmegyei 
tanítóegyesület május hó 26.-án délelőtt 9 órakor 
tartja XXXn - ik rendes évi közgyűlését Nagy-
lakon, a városi székház gyüléstermében. A 
pestvármegyei hivatalos tanítótestület kispesti 
járásköre május hó 28.-án, d. e. 9 órakor Kis-
pesten — az ottani színházban — tartja meg 
ez évi rendes közgyűlését. A zemplénmegyei 
tanítóegyesület alsó köre május hó 25- én 
Tolcsván d. e. 9 órakor gyűlést tart. A nyitrai 
járáskör ez évi tavaszi közgyűlését május 29.-én 
d. e. 10 órakor tartja. A háromszékvármegyei 
tanítótestület orbai járásköre tavaszi évi rendes 

gyűlését május 25. én Szőrcsén a közs. iskola 
tantermében d. e. 8 órakor fogja megtartani. 
A tolnavármegyei általános tanítóegyesület június 
hó 18.-án délelőtt 9 órakor Tolnán a tolnai 
kör nagytermében közgyűlést tart. Az eddigi 
keszthely-sümegi róm. kath. tanítókör 20-éves 
fönnállás után püspöki intézkedés folytán más 
esperes-kerületekre osztatván, június hó 4.-én 
Sümegen tartja utolsó közgyűlését. A nógrád-
vármegyei tanítóegyesület balasa-gyarmaíi és 
Szécsényi köre f. évi május hó 27.-én délelőtt 
9 órakor B.-Gyarmaton az állami elemi iskpla 
termében rendes ülést tart. Az abaújtornamegyei 
ált. tanítóegyesület gönci járási köre június hó 
4.-én d. e. 9 órakor Göncön gyűlést tart. A 
Túrócmegyei ált. tanítóegyesület f. hó 30.-án 
Stubnyafürdőn tartja évi közgyűlését, melyen 
dr. Göőz József ismertetni fogja egységes 
tanítási módszerét. Azok, akik már az előző 
napon érkeznek Stubnyafürdőre, amennyiben 
érkezésükről a stubnyafürdői fürdőigazgatóságot 
élőre értesítik, 1 korona 60 fillérért lakást, 
világítást, szolgálatot és fürdőt kaphatnak. Az 
egyesült marcalii és lengyéltótii tanítói járáskör 
május hó 26.-án Lengyeltótiban rendes köz-
gyűlést tart, mely alkalommal Vizer János 
lengyeltóti főtanítót is ünneplik 40-éves szolgá-
lata alkalmából. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Eötvös-
alapra: Csedrusz József (tags, díja 1903-ra) 
3 K ; Liszer Jakab (t. d. 1902 és 1903-ra) 
6 K ; Rákos István, Budapest (adomány) 10 K. 
Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozások. Riesz Miklós nyugalmazott 
kántortanító, a délmagyarországi tanítóegyesület 
tiszteletbeli tagja Perjámoson meghalt. — 
Lázár József jubiláris tanító, a csanádmegyei 
tanítóegyesület tb. tagja, 30 évi makói és 52 
évi kántortanítói működése után életének 73-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

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

T a r t a l o m : Az iskolamulasztások elbírálása. Zoványi 
Lajos. — Egészségtani oktatás nz anyák számára. 
Székely Árpád. — Gyakorlati oktatás és a földrajz. 
Uflaki Géza. — Képek a 6-éves gyermek lelkivilá-
gából. Vecsei József. — A jótékonyság gyakorlása. 
Zádor Gyula. — Az iszákosság ellen. — S z ü n ó r a : 
Tanítók tízparancsolatja. Vargyas Endre. — Hivatalos 
rész. —• Egyesületi élet. — Tanítók Tnácsadója. —-
Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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26.815/1903. számhoz. 
PÁLYÁZAT. 

A Karl i tzky Albert-féle a lapí tványból a 
Temes, Torontál és Krassó-Szörény vármegye r. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető két évi egyszáz (100) koronás segélydíjra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen segélydíjra jogosítvák 1. az említett iskolák 
tanítói, kik a tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek 
letétele alól hatóságilag fölmentettek, erkölcsi maga-
viseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett 
működésük által magukat kitüntették s a tanításra 
aggkoruk vagy pedig testi fogyatkozásuk miatt 
alkalmatlanokká váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból 
azonban ellátást nem élveznek. 2. A jogosult tanítók-
nak aj özvegyei, kik kifogástalan erkölcsi maga-
viseletet tanúsítottak, férjükkel életfogytiglan éltek 
avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el, b) árvái, 
kik tizennegyedik életévüket még nein érték el. A 
jelzett segélydíj a tanítóknak életfogytiglan a tanítók 
özvegyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból 
való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-dik 
életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló iratokkal kellőleg 
fölszerelt folyamodványok a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumnál f. év június hó 30-ig bezá-
rólag nyújtandók be. 

Budapest, 1903 május hó 7-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(19 h—III—1) ni. kir. minisztertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
N a g y ö s z (Torontál megye) magyar-német tan-

nyelvű községi elemi népiskolánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett IIL osztályú fitanítói állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 800 korona 
készpénz, 64 korona szalmaátalány, 30 korona faáta-
liíny, 400 Q-öl pótkert, 8 korona irodaátalány és 
200 korona lakáspénz. Pályázati határidő május hó 
2l-e. Felhivatnak pályázó róm. kath. férfitanítók, 
hogy tanképesítést, életkort és eddigi működést 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket alul-
írotthoz nyújtsák be. Kellőkép fel nem szerelt és 
elkésve érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. 
A megválasztott tanító szeptember hó ]-én köteles 
állását elfoglalni s járandóságai is csak ezen napon 
veszik kezdetüket. Buding Károly, iskolaszéki elnök. 

(402—III—3) 
Rajec város (vasúti állomás) ág. evang. okleveles 

tanítót vagy tanítónőt keres. Javadalmazása állami 
segéllyel 800 korona készpénz, lakás, két kert, fűtés. 
Mellékjövedelemre is számíthat. Kellően fölszerelt 
kérvények alulírotthoz Szulyóra (p. Predmér) június 
15-ig küldendők. Krizsan János szulyói ev. lelkész. 

(415—III—3) 
A bocabányai ág. h. evang. egyház pályázatot 

hirdet a f e l söbocabányai kántortanítói állomásra. 
Jövedelem — lakáson és kerten kívül — legnagyobb-
részt készpénzben : 1400 korona. Ezen kívül a jogo-
sult tanító részérő az ötödéves korpótlék az államtól 
van biztosítva. Pályázatok folyó évi június hó végéig 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Felső-Bocabánya u. p. 
Alsó-Bocabánya, Liptómegye 1903 május hó 6-án. 
Klimo Mihály, lelkész. (432—II—2) 

Gyönk községben az állandó gyermekmenedékház-
vezetőnői állás megüresedvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom 360 korona. Dajkatartás 80 korona. 
Lakáspénz lOO korona, esetleg lakás természetben. 
Kérvények alulírotthoz f. évi május hó 20-ig. Gyönk, 
1903 május 11. Póth József, a f. b. elnöke. 

(441-1—1) 

Wagy-bolcsi ref. egyház kántortanítói állomására 
pályázatot hirdet. Fizetése 328 korona államsegély, 
10 köböl búza, 5 köböl tengeri, 40 — 50 gyermek 
után tandíj 2 korona 40 fillér '/a véka szemes ten-
geri, a hívek által fizetve, 18 ster fa beszállítva, 
8 köblös föld, régi temető, faiskolai helyiség haszná-
lata, 2 marhára legelő, 8 korona messzelésre. Búza 
vetés alá földjét megszántják, tengeri földjét szánt-
ják, kétszer megkapálják. Ha azonban ezt búzával 
vagy bármi mással vetné, kapálás helyett ennek 
letakarítását nem követelheti. Ez 1 4 - 1 6 koronájába 
kerül. Jó lakás, kis házi kerttel. Földek után adó 
felét tanító fizeti. Összes érték 850 — 900 korona. 
Kötelessége vegyes iskolának egyházkerületi tanterv 
szerinti tanítása. Minden kántori kötelességek telje-
sítése. Ünnep délutánokon, úrvacsorakor a lelkész 
akadályoztatása esetén istentisztelet végzése. Egyházi 
jegyzőség. Téli hónapokon hetenként két órán ismétlő 
iskola tartása Oklevéllel ellátott kérvények június 
26-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Költözködés 
címére ad egyház 30 koronát. Nagy-Kolcs u. p. 
Krassó Szatmár megye. Az állomás augusztus végén 
elfoglalandó. (444-11-1) 

A v á c i segédkántori állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : 400 korona fizetés, 100 korona bizto-
sított mellékjövedelem a temetések után, teljes ellátás 
lakás, fűtés, világítás, mosás nélkül. Kötelessége a 
kántori teendőket önállóan végezni. Személyesen 
jelentkezők és magas tenor hanggal bírók előnyben 
részesülnek. Az állás azonnal elfoglalandó, oklevél nem 
kötelező. Ulrich Károly, karnagy. Vác. (437—I—1) 

Állami iskolához történt kinevezés folytán meg-
üresedett nagy-dobronyi községi tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1. községi pénz-
tárból havonként előrefizetve 730 korona ; 2. ugyan-
onnan tűzifa átalány 36 korona ; 3. ugyanonnan 
gazdasági ismétlő iskola vezetéseért negyedévi részle-
tekben 100 korona ; 5. tandíj mindennapi tankötele-
sektől mintegy 72 korona ; 6. tandíj ismétlősöktől 
mintegy 64 korona; 7. 2'/a hold belső és külső kert, 
értéke 60 korona ; 8. 900 [ -öl mezei föld a kerti 
faiskola helyett ; 9. Három szobás lakás, konyha, 
kamara, melléképületek. Kötelesség további rendel-
kezésig : az első osztálybeliek és gazdasági ismétlősök 
vezetése, ugyanezeknek a vallás- és énektanítása. 
Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. Pályázati 
határidő június negyedike. Megválasztott állomását 
szeptember elsején köteles elfoglalni. Pályázatok 
alólirotthoz küldendők. Nagy-Dobrony (Bereg megye) 
1903 május 15-én. Magyar Bertalan, ref. lelkész, 
községi iskolaszéki elnök. (447—I—1) 

Az ossikói (Sáros m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : úrbéri 
telek haszonélvezete 30 korona 38 fillér kataszteri 
tiszta jövedelembe számítva, ha pedig ő azt kezelni 
nem akarná, a hitközség kötelezi magát évenként 
készpénzben 100 koronát s az ezzel járó törvényes 
adót fizetni. Párbér címén 9 köböl rozsot és 9 köböl 
zabot 153 korona értékben. Stóla és misedíj címén 
80 korona. Alapítványi és misealapítványi kamatok-
ból 64 korona. 24 m. fa vágva és befuvarozva 60 korona. 
A hitközségtől 200 korona. Államsegély 238 korona. 
Összesen 825 korona 38 fillér. Tanítás nyelv : magyar-
tót. Haráridő június 1-jéig. Kérvények az iskolaszéki 
elnökséghez intézendők. U. p. Roszlavica. 

(446—1—1) 
Tolnamegyei Bátaszék község iskolaszéke a l l - ik 

sorszámú tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 
államtól havi előrefizetéssel évenként 800 korona, 
községtől házbérre negyedévenként előre évi 200 K. 
Az állomás szeptember 1-ón foglalandó el, ugyanattól 
számítandó díjazással. Kellőleg fölszerelt kérvények 
június 7-ig a községi iskolaszék elnökségéhez beter-
jesztendők. (440 l - l ) 
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Okanizsára Szeged mellett segédkántort keresek, 
i-'izetése liavonkint harminc korona, lakás s élelmezés. 
Állása azonnal elfoglalandó. Kek. (423—II—2) 

V á m o s m i k o l a i (Hont megye) nyári menedékház 
vezetésére június 1-től — szeptember l - ig okleveles 
óvónő kerestetik. Fizetése havonként 82 kor. 06 fill. 
Drosztl Arthur, körjegyző. (445—I—1) 

Pályázat a n a g y s z a l o n t a i ev. ref. egyház által 
fönntartott elemi népiskola 3-ik fiúosztályának tanító-
ságára. Fizetés : készpénz 520 azaz ötszázhúsz 
korona, 20 köböl gyűlt búza helyett 240 azaz 
kétszáznegyven korona, lakbér 120 azaz százhúsz 
korona, 8 hold föld 1200 négyszög ölével számítva, 
melynek adóját az egyház fizeti (évi bérértéke 120 
azaz százhúsz korona). Kötelessége : a 3-ik osztályú 
fiu növendékeket a tiszántúli egyházkerület A ; tan-
terve szçrint vezetni. Pályázni kivánók fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi június 6-ikáig alantírotthoz 
adják be. Nagy-Szalonta, 1903 május 15. Böszörményi 
Lajos, reform, lelkész. (449—I—1) 

A t i sza-Iadányi reform, egyház orgonista-tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Évi javadalom : Tisztességes 
két szobából álló lakás, melléképületekkel. Készpénz 
(S0 korona 6 fillér. Harminc hold jő minőségű szántó-
föld, mely után tanító 28 korona adót, a többit az 
egyház fizeti. Értéke (500 korona. Nyolc köböl 1 véka 
gabona az egyháztól. Két darab 300 ° veteményes 
kert. Hatszáz f i° erdőföld címen. Értéke 12 korona. 
Három öl tűzifára 48 korona. Legátusok ellátásáért 
4 korona 80 fillér, 2 véka gabona. Minden tanköteles 
fizet egy véka gabonát, készpénzt 1 korona 60 fillért. 
Tankötelesek száma 120. Ismétlő-iskola kötelesek 
tanításáért a község pénztárából 50 korona. Stóla, 
imás temetéstől, egy korona, predikációs és orációstól 
2 korona. Tanító kötelessége: a tiszáninneni reform, 
egyházkerület által kiszabott tanterv szerint a VI. 
osztályú osztatlan népiskolában növendékek vallás-
erkölcsi oktatása. Kanonikus órákon, vagy lelkész 
akadályoztatása esetén hétköznap úgy, mint vasárnap 
az istenitisztelet végzése. Hetenként 2 órán az énekkar 
tanítása. Pályázók személyes megjelenése az orgoná-
zásban való jártasságok fölmutatása céljából július 
5-ére tűzetett, ki. Pályázati kérvény, oklevél június 
28-ig alulírott lelkészi hivatalhoz Küldendő. Az állo-
más f. év szeptember 1 -jén elfoglalandó. Czike Ferenc, 
ev. ref. lelkész. ' (439—1—1) 

Torontál megyébe kebelezett tót tannyelvű i s tván-
v ö l g y i ev. kántortanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : készpénzben 760 korona, 
stólák, oft'ertóriumok, tisztességes lakás melléképü-
lettel és kerttel. Az állás szept. 1. elfoglalható. A 
folyamodványok július 20-ig alulírotthoz küldendők. 
Kolenyi Emil, ev. pap. (442—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-sa B U D A P E S T , 

VIII . , Józse f -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmo-

niumait is. 
A. gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
zeng dicséretet. 

Ara ISO koioválói föl-jebb. H koronán részle-tek ben ÍM. 
Képes árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 5 évi jótállás. 

(475—52—89) 

Ritka alkalom! 
A t. iskolai hatóságok és igazgatóságok tudomására 
adom, hogy Ke l lner Lőrinc nagyhírű munkájából 
„Képek a nevelés és tanítás történetéből" fordította 
Nagy Lajos, az utolsó 10 példány raktáromon van. 
A mű ára K 5'20. — A kis készlet elkelése után a 
munka többé nem kapható. H o r o v i t z A d o l f 

könyvkereskedő, N a g y s z o m b a t b a n . 
( 4 2 9 - 1 - 1 ) 

B ü d s z e n t m i h á l y o n (Szabolcs megye) egy képesített 

tanítónő, 
ki a magyar nyelvén kívül a németet teljesen bírja, 
zongora és francia nyelvből is tud oktatást adni, több 
leánygyermekhez tanítónőül 1903/904. iskolai évre és 
folytatólag fölvétetik. Fix fizetés megegyezés szerint. 
Szíves megkeresésre bővebb fölvilágosítást L u k á c s 
F e r e n c ottani óvodafelügyelő-bizottsági elnök, ad. 

( 4 3 8 - 1 - 1 ) 

Vizsgái ajándékul, iskolai könyvtárak számára a 
legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a 

Filléres Könyvtár, 
M a g y a r f i i a k , m a g y a r l e á n y o k s z á m á r a . 

Szerkeszti : Pósa Lajos. 
Elbeszélések, regék, történelmi elbeszélések, versek, 

színdarabok és útleírások gyűjteménye. 

M o s t j e l e n t m e g : 
151. Sebők Zs. Kossuth Lajos . . . . 
152. Egri György. Mátyás király . . 
153. Krunovszky. Találós mesék . . . 
154. Egri György. Történetek az egri 

várból 
Gárdonyi tt. Nevető könyv . . 
-— — A zöld erszény . . . . 
— — Emlékezetes napok a 

magyar történelemből . . . . 
Tkirring Gyuláné. Apró törté-

netek 
Andrássy L. Aranyvirág . . . . 
— — Ceruza király íródeákja 
Tábori R. Pezsőke pályát cserél 
Sebők Zs. Városi cica falun . . 
Krúdy Gy. A komáromi fiu . . 
Sas E. A hol a gólya fészkel . . 
Tábori R. Sztropka Janó . . . 
Lengyel Laura. Egy kis diák 

levelei 
175. — — A kis Zsolnay László és 

más történetek 
K i n d e n k ö t e t külön i s kapható . 

Megrendelésnél m i n d e n c ímért 5 4 fillér (4 fillér 
portóra való) küldendő be, hogy aztán bérmentve 
küldjük meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 
korona küldendő be. — A Filléres Könyvtár teljes 

jegyzékét kívánatra mindenkinek megküldjük. 

S i n g e r é s W o l f i i e r 
(424—IV—2) k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a , 

Budapest, VI., Andrássy-út ÍO. sz. 

155—1-Ï6. 
157. 

158—159. 

160. 

161. 
162. 
163. 

161 105. 
166—167. 
168—170. 
171-173. 

174. 

—.50 K 
—.50 n 
—.50 71 

—.50 n 
1 — » 

—.50 » 

1.— T) 

- . 5 0 » 
- . 5 0 K 
—.50 n 
- . 5 0 n 

1 — 57 

1.— » 
1.50 n 
1.50 » 

- . 5 0 » 

—.50 n 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉFTAiMTOK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphat ja e l apo t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona. ^ 
negyedévre korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb \ 
időre előli/.etest nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a l 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása . — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az i l v ' ; 

módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eg) Ob hirde,léseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG 
BUDAPEST, I I . KUK., OSTROM-UTCA l í . SZÁM. 

KIADÓHIVATAL: 
MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR 

Kéziratokat nein a< inilk vissza. 

Az ifjúsági könyvtárakról. 

Azokhoz a gondolatokhoz szeretném 
csatolni a mondanivalómat, miket Burián 
Albert e lapok 1 7. számában A magyar 
nép olvasmányairól szóló cikkében érintett. 
E lelkes cikk a magyar nép ébredő s 
egyre erősbödő olvasókedvéről szól, s 
azokról a módokról, mikkel ezt helyes 
irányban vezethetjük, kielégíthetjük. 

Kétségtelenül fontos kérdések ezek; 
megoldásuk nem tisztán pedagógiai, 
hanem társadalmi, sőt politikai jelen-
tőségű is. Míg az iskolában a tanító 
szeme előtt van: élőszava, útmutatása 
vezeti s alakítja az ifjú lelket; ha egyszer 
kikerült az iskolából, csak az élet s 
csak olvasmányai (e mindnyájunk belse-
jében külön életet élő élet) vezetik s 
formálják gondolatvilágát. Hogy mit 
olvas az iskolából kikerülő fiu, az nem-
csak az ő gyönyörűségének kérdése; 
egész jövendő erkölcsi világa, a társa-
dalomról 8 az életről való fölfogása 
fordulhat meg ezen. Az olvasmányok 
hatása annál erősebb, minél egyszerűbb 
az olvasó lelkivilága, s tapasztalata 
minél kevésbé őrizheti ellen könyve 
állításait. A nép becsületes lelke hisz 
a nyomtatott betűnek ; neki még a 
könyv — bármilyen is — : tekintély ; 
egy-egy gondolat, mit belőlük eltanul, 
szinte ellenállhatlanul uralkodik egész 

lelkén. A rossz olvasmány megronthat 
egy egész életet, a jó: megment, meg-
tart és megnemesít. 

De éppen mert ily nagy a könyv ha-
talma, kétszeresen fontos, hogyan irá-
nyítsuk hasznosan e könnyen ártalmassá 
válható hatalmat ; micsoda olvasmá-
nyokat adjunk a nép kezébe, mik szivüket-
lelküket nemesítve, anyagilag is hasz-
nukra válhassanak, s szellemileg erősítve, 
közvetve erősítsék az egész nemzet 
életerejét. E komoly kérdésben kétség-
telenül határozó, hogyan kezdjük meg e 
művelő munkát, mik lesznek a nép első 
olvasmányai, mik az első s talán egész 
életére döntő benyomások, amit ezek-
ből merít. Mennyi függ attól, mi mindent 
olvasott, olvasmányaiból mi mindent 
tanult, érezett ifjú korában ! Mily fontos,, 
vájjon ily irányító hatás alatt fogékony 
gyermekkorában egyáltalán állott-e, 
hogy egyáltalán volt-e módjában gyer-
mekségében, ifjúságában olvasnia. Mily 
kevés a különbség a teljesen írástudatlan 
s az olyan ember között, aki megtanult 
ugyan olvasni, de ez a tudománya 
szívének-lelkének soha igazi hasznára 
nem vállott, aki nem tudja, hogy a jó 
olvasmány: szórakoztat a pihenő per-
cekben, vigasztal a szomorúságban, tanít 
s megerősít az élet harcában; hogy a 
jó könyv : a leghűségesebb jóbarát. Alig 
lehet az iskolának s a tanítónak ne-
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mesebb feladata, mint ezt az érzést 
észrevétlen belénevelni a gondjaira 
bízott ifjúságba, s azokon az ismere-
teken kívül, amit a mindennapos tanítás 
nyújt, megmutatni a tanulóknak azt is, 
hogy mindezen kívül még egy meg-
becsülhetetlen kincset is ád az iskola: 
kezünkbe adja az eszközt, amellyel 
mindezt a jövendőben is, iskola és 
tanító segedelme nélkül is, folytonosan 
gyarapíthatjuk ; megmutatni, micsoda 
szívnek-léleknek gyönyörűségére s hasz-
nára váló hatalmas területeket tár föl 
a tudásvágy előtt a könyv, amit min-
denki meghódíthat magának, egyedül a 
betű, az olvasás segedelmével. Alig lehet 
nemesebb föladata a tanítónak, aki 
maga is épp ezen a módon, olvasmányai-
ból, napról-napra új ismereteket szerez 
s folyton mélyebb s nemesebb érzés-
világot teremt magának, mint másokat 
is rávezetni, rászoktatni az önművelés 
e nemes módjára; rászoktatni, belé-
nevelni az ifjúságot a könyv szeretetébe, 
az olvasásra. 

Közismert dolgok ezek, s mégis 
— valljuk be — nagyon kivételesen s 
vajmi kevés történt eddig e téren. Nem 
a tanítóság hibáján múlt ez ; mint műve-
lődésünk annyi más hiánya, ez is anyagi 
okokon múllott. Igen sok népiskola nem 
adhatott s nem adhat könyvet a tanu-
lóknak, mert mindeddig nem volt módja, 
hogy könyvtárt állíthasson. Ha pedig 
anyagi áldozatok árán is megpróbál-
kozott ezzel, ifjúsági irodalmunk ezelőtt 
egy-két évtizeddel még oly kezdetleges 
volt, hogy a sok gyarlóság közül azt 
az egynéhány jót, a valóban hasznos, 
igazán a gyermek javára váló pár jó 
olvasmányt kiválogatni irányítás s tájé-
koztatás híján bizony nehéz volt. Az 
iskoláknak nem volt miből könyvtá-
rakat szervezniök, s ha volt, nem tudták, 
miket vehetnek föl bele. E kettős 
hiányon segített kultuszminiszterünk 
mult évi rendelete az ifjúsági könyv-
tárak ügyében, mely — a beiratási díjak-

nak kizárólag erre való rendelésével — 
megadja a könyvtárak gyarapításának 
anyagi eszközét, s a Népiskolai Ifjúsági 
Könyvtárakat Intéző Bizottság szervezésével 
e bizottság útján kijelöli a beszerzésre 
ajánlható s alkalmas ifjúsági műveket, 
s általa ellenőrzi, irányítja, vezeti úgy 
az ifjúsági irodalom, mint az ifjúsági 
könyvtárak ügyeit. 

E bizottság már több mint egy fél-
esztendeje dolgozik az alapvetés fontos 
munkáján; a beterjesztett könyvtárkata-
lógusok s jelentések beható vizsgálata 
alapján véleményt mond nemcsak minden 
eddig szervezett ifjúsági könyvtárról — ez 
a kérdés bürokratikus s kevésbé fontos 
része —, de ezek összegezése alapján 
máris látja, hogy e nagyfontosságú 
kérdés az egész országban most mily 
stádiumban van; látja s beható részle-
tességgel megjelöli a legfeltűnőbb hiá-
nyokat, a legsürgősebb teendőket; fog-
lalkozik általában ifjúsági irodalmunk 
hiányaival; gondos kritika alapján most 
állapítja meg — teljesen revideálva 
az egész mai ifjúsági irodalmat — az 
ajánlásra érdemes művek lehető teljes 
jegyzékét; irányt s eszméket iparkodik 
adni az egységes s egyöntetű nagyszabású 
akciónak. Kétségtelenül, amily elhatározó 
az egész ügyre a kultuszminiszter úr bölcs 
rendelete s az egész népoktatási ügy-
osztálynak ez ügyben mindig kitűnő 
jóindulata; bármi fontos is, hogy e 
bizottság miként felel meg a beié-
helyezett bizalomnak : az egész ügy 
sorsát mégis csak a kivitel dönti el; 
ez pedig első sorban — mint annyi más 
kultúrintézményünk — a tanítói kar 
odaadó munkáján múlik. A magyar 
tanítói kar múltja biztosít arról, hogy 
ez a munkájuk is multjukhoz méltó 
lesz ; hogy — megértve ez ügy fontos-
ságát — minden magyar tanító kiveszi 
e nagy akcióból a ráeső részt ; s a bizott-
ság máris örömmel látta nem egy 
könyvtárkatalógus átnézésekor, hogy 
sok lelkes tanító már eddig, külön uta-
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sítások nélkül is, jó érzékkel, gondos 
tapintattal, igaz buzgósággal munkál-
kodott; s a folytonos tudakozódások 
örvendetesen mutatják, hogy a taní-
tóság érdeklődése ez ügy iránt föl-
éledt, s hogy itt is, ott is mind-
sűrübben iparkodnak új ifjúsági könyv-
tárakat fölállítani. 

Ha a bizottság az alapvetés fontos 
munkálataival : a könyvtár-katalógusok 
átnézésével s a könyvbírálatok meg-
történte után az első teljesebb könyv-
jegyzékkel elkészült, ezek közrebocsá-
tásakor bizonyára meg fogja ragadni az 
alkalmat, hogy tapasztalatairól számot 
adjon, s jó tanácsát, figyelmeztetéseit, 
részletes utasításait közölje az első 
sorban érdekelt féllel: a tanítósággal. 
Míg azonban e hosszabb s részle-
tesebb mun1 -Hat megjelennék, főkép 
azok számára, akik újonnan szerve-
zendő könyvtárak egybeállítására vonat-
kozólag^ fordultak a bizottsághoz a 
részletes tanácsok helyett szolgáljon 
némi előzetes tájékoztatásul a követ-
kező vázlatos pár gondolat. 

Egy-egy ifjúsági könyvtár hatása, 
jövője, egész haszna főkép az első be-
szerzés helyes vagy helytelen voltán 
dől el. Ha az első beszerzés jó : az 
ifjúság olvasókedve föléled, ismerete 
bővül, gyarapodik, nemzeti érzése erős-
bödik, vallásossága s ezzel együtt sok 
más nemes érzése igazibb, mélyebb lesz. 
De ha ez első beszerzés elhibázott, ha 
az olvasmányok a gyermeknek nem 
kedvesek, ha rajtuk s általuk nem 
szeretik meg a könyvet s az olvasást: 
elhibázott és sikertelen az egész próbál-
kozás. A legfontosabb tehát, mily köny-
veket válogassunk ki a könyvtár alapjául. 

A könyveket könyvtárrá nem egyedül 
a könyvek száma teszi; sokkal inkább 
az egybeállítás céltudatos s tervszerű 
volta. Ezer, véletlenül egybekerült 
könyv, miknek tárgya, nyelve, szín-
vonala egymástól merőben különbözik: 

csak könyvtömeg, de nem könyvtár ; 
míg bizonyos szempontok szerint jól 
megválogatva már száz kis könyvből is 
használható ifjúsági könyvtárt lehet 
összeállítani. Természetes, hogy a könyv-
tár fogalma a könyvek bizonyos mini-
mális mennyiségét is föltételezi (egye-
nesen komikus, ha húsz-harminc-negyven. 
füzetről — könyvtár-jegyzéket készítünk), 
azonban e s/ : rabeli évtéknél sokkal 
elébbre való . könyveknek ettől füg-
getlen belső érteko. E könyvek együttes 
belső értékétől függ : mikor válik a 
könyvtömeg könyvtárrá; ezt keressük 
első sorban minden könyvtár-katalógus-
ban is. Épp ezért kell, hogy minden 
könyvtáron meglássék az erre való 
figyelem, az egybeállítás céltudatos és 
tervszerű volta, s az, hogy aki e köny-
veket egybegyűjtötte, minden egyes 
könyv vásárlásakor tisztában volt föl-
adatával. 

Az irányító szempontok közül minden-
esetre kiválik egy, melyből részben a 
többiek következnek; hogy nevezetesen 
mi az egész intézmény célja s főfeladata? 
Népiskolai ifjúsági könyvtáraknál talán 
első föladat, hogy az ifjúsággal a köny-
veket, az olvasást, s bennök és általok az 
önművelést megkedveltessék, s a gyönyö-
rűség révén, mit a szép olvasmány 
nyújt, még igaz ismeretekhez is juttassák. 
Ha ezt a célt elértük, ha a gyermek 
a könyvet nemcsak múló kis időre, 
hanem egész életére megszerette : az 
ifjúsági könyvtár betöltötte főrendel-
tetését, többre akár ne is vágyjunk. 
Könyvtáralapításnál tehát ez legyen 
egyik főszempontunk : első sorban 
oly olvasmányokat válogassunk össze, 
amiken a gyermek megszereti magát az 
olvasgatást is; másszóval: a legjavát a 
gyermeknek való irodalomnak. A régi 
mondás, hogy a gyermeknek a legjobb 
olvasmány is éppen csak elég jó, itt 
válik be leginkább. Ez olvasmányoknak 
érdekeseknek kell lenniök, hogy a 
gyermek figyelmét lekössék ; tanul-

22* 
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ságosnak, hogy lelki haszonnal járjanak; 
nem igen terjedelmeseknek, hogy fárasz-
tóvá ne váljanak; szép nyelvűnek, hogy 
ebben is példák lehessenek; lelkesnek, 
hogy lelkesítsenek, stb. stb. Minden 
nemzet irodalmában kevés van ilyen; a 
remekek közül is csak elvétve akad 
f^-kettő, mely egyéb jelessége mellett 
azzät" is kitűnnék, hogy gyermek-olvas-
mányszámba is mehet. A mi klasszi-
kusaink közül hálistennok nem egy van, 
akit — a maga fölfogásához mérten — 
minden értelmes gyermek is megérthet, 
s kis szíve egész gyönyörűségével 
olvashat. Petőfi és Arany sok lírai 
verse, maga az egész Toldi: minden tíz 
esztendős kis diák kedves olvasmánya 
lehet. Kiválogatni az irodalomból azokat a 
remekeket, mik az egész nemzethez szólnak 
ugyan, de amiket az ifjúság is megérthet és 
szeret: ezek tennék természetes fundamen-
tumát minden alakuló ifjúsági könyvtárnak. 

A könyvtár további gyarapításánál 
két szempont vezethet: a tanulók kora, s 
a különböző érdeklődési, illetőleg tárgyi 
körök. A tanulók korára való tekin-
tettel minden népiskolai ifjúsági könyv-
tárban két vagy három csoportba volná-
nak oszthatók az olvasmányok : 1. a kis 
gyermekek (III. és IV. oszt.), 2. a na-
gyobbak (V. és VI. oszt.), 3. a serdülők 
(ismétlő-iskolák, s főkép az ifjúsági egye-
sületek) olvasmányai. E különbségtétel 
a tanulók értelmi fejlettségének külön-
böző volta miatt egészen természetes; 
szükséges is, hogy ez alapon tárgy és 
stílus szerint különbözzenek az olvas-
mányok, hogy a kis gyermeknek való 
naiv meséket és versikéket igazi költői 
alkotások, komolyabb elkeszélések, tör-
ténetek, leirások, ismeretterjesztő cikkek 
váltsák föl. Valamennyi fokozaton jó 
azonban, ha a könyvtár gerincét elbeszélő 
művek teszik; a gyermek-leiket — egész-
séges s helyes érzékkel — mégis csak 
a cselekedet, a történet érdekli leg-
jobban. Ezek az elbeszélő művek termé-
szetesen a legkülönbözőbb tárgyúak 

lehetnek; az azonban kívánatos, hogy 
javarészük magyar tárgyú vagy vonat-
kozású legyen, s tárgyánál, szelleménél 
fogva az ifjúság nemzeti érzését táplál-
hassa, Idegen tárgy, idegen szellem 
lehetőleg ne érintse a viaszfogékony-
ságú gyermeklelket, csak akkor, ha 
nemzeti érzése már úgy megerősödött, 
hogy ily befolyás már nem veszélyez-
tetheti: a magasabb fokozaton. A gyermek 
első olvasmánya mind-mind igazán 
magyar legyen : minél több magyar 
történeti tárgyú elbeszélés ; leirások : 
a magyar föld, a magyar városok, a 
magyar nép leírása; az Alföld, Erdély, 
nagy folyóink, a bányavárosok, stb., a 
magyar föld természeti kincseinek, álla-
tainak, növény- és ásványvilágának vonzó 
leirása. A külföld hasonló ismertetésére 
csak másodsorban van szükség, bár 
— s ez szomorún jellemző ifjúsági iro-
dalmunkra — manapság a magyar diák 
többet olvashat az amerikai preríkről 
s indiánjairól, mint a pusztáról s édes 
mi-népünkről. Ismeretterjesztő ifjúsági 
irodalmunk sok-sok hiánya tárul föl ez 
odavetett perspektívában. 

Mint e vázlatos pár megjegyzés iá 
mutatja, könyvtáralapítás- s gyarapítás-
nál a nemzeti szempont mellett fő-
gondunk legyen a könyvtár sokoldalúsága. 
Goethe szavait itt megfordíthatnók : Ki 
soknak ád, sokaknak sokfélét adjon, hogy 
mindenki megtalálhassa a magának valót. 
Privátgyűjteménynél természetes s meg-
engedhető az egyoldalúság (törvényt 
itt a gazda ízlése szab); közkönyvtárak-
nak — s minden iskolai könyvtár az a 
maga kis közönségének — a legnagyobb 
hiba. Nagy hiba volna, ha pl. egy gyűj-
teményben a versek vagy elbeszélő 
művek volnának túlsúlyban minden más 
fölött. A gyermek érdeklődése is vál-
tozik, egy egész iskola érdeklődése pedig 
mindig százfelé von; adja meg akönyvtár 
kinek-kinek a magáét, azzal a fölté-
tellel, hogy mindenkor csak értékeset ad. 

Mert a mai ifjúsági könyvtárak nem 
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mindig adnak értékeset. Könyvtárain-
kat — az igaz magyar ifjúsági iro-
dalom rovására — még mindig elözönli 
a I loffmann-Sch midt-Höcker-fordítások 
áradata. Ezekről még pár szót, utalva 
arra. mit imént a nemzeti szellemről 
mondottunk. Ha nem is gondolunk arra, 
hogy ezek a munkák már az eredetiben 
is elavultak s nem értékesek, hogy egy 
nekünk idegen, hamis és érzelgős világot 
festenek : már csak abból az egy szem-
pontból sem valók ezek a magyar 
iskolák ifjúsági könyvtáraiba, mivel alig 
van bennök egy érzés, egy gondolat, 
egy hang, mely a magyar gyermek lel-
kéhez, érzéséhez a maga természetes 
módja szerint szólni tudna. Csak az hat 
rám, amit megértek, amit átérzek. Az 
ő világuk pedig idegen, érthetetlen a 
magyar ifjúságnak. 

A könyvtárak kezeléséről, kataló-
gusaik s a róluk szóló jelentések el-
készítéséről a bizottság már az egyönte-
tűség kedvéért is valószínűleg részletes ' 
tanácsokkal fogja ellátni a tanítóságot. 
Addigra is emeljük ki elvül, hogy a 
legfontosabb az, hogy a könyvkezelés 
is elősegítse a végső célt: az olvasás 
megkedveltetését. ügy kezelje a tanító 
a gondjaira bízott könyvtárt, hogy 
1 'gyen benne jó rend. de sok bürokra-
tikus formaiság ne riasszon el egy 
gyermeket se a könyvolvasástól; sőt 
szeresse meg a könyvért a könyvkezelés 
rendjét is, s a gyermek föléledő s erő-
södő olvasókedve plántálódjék át a szü-
lőkbe is. Messze jövendőre kiható, fontos 
intézmény ez; szántsa, hasogassa föl 
sok-sok ezer magyar fiu gyermekielkét 
a könyv, a betű ; a jó mag, amit ilyen-
kor egy-egy nagy lélek, egy-egy jó író 
a gyermek lelkébe elvet, idővel biztosan 
meghozza a maga dús aratását. S akkor 
a tanító lelke örülni fog, hisz ő volt, 
aki erre a dús aratásra a földet föl-
hasogatta. 

(Budapest.) Dr. Tóth liezsö. 

Tanítóegyesületek nemzetiségi 
vidékeken. 

A nemzetiségi vidékeken a tanítóegyesüle-
tek vannak hivatva arra, hogy a tanítás egy-
séges menete, magyar hazafias szelleme fölött, 
a saját reputációjuk érdekében is, körültekintő 
gondossággal őrködjenek. A tanítóegyesületek 
szelleme, működése, életrevalósága a vidéken 
lévő összes iskolákra rányomja a maga 
bélyegét. A tanítógyűlések legjobb alkalmat 
nyújtanak arra, hogy az- egységes nemzeti 
misszió és akció minden részleteiben megálla-
píttassek. Egészséges kartársi szellem az egy-
öntetű akciónak legjobb előmozdítója, pedig 
hol lehet a kartársi szellemet, szeretetet, a 
kölcsönös buzdítást jobban ápolni, ha nem a 
tanítógyűléseken ? 

Nemzetiségi vidékeken kell, hogy az ált. 
tanítóegyesületek működését a polgári ható-
ság is nemcsak anyagi, hanem erkölcsi támo-
gatásban is részesítse ; egész hatalmi súlyával 
kell, hogy ezen testületek működéséhez hozzá-
járuljon, mert hiszen itt nemcsak a tanítók 
érdekeiről esik szó, hanem első sorban a 
magyar kultúra sikeres terjesztéséről is. Sok 
vármegyében igen nagy ös*.zegeket fordítanak 
azon tanítók jutalmazására, kik a hazafias 

; szellem és a magyar nyelv terjesztése körül 
sikerrel fáradoztak, éppen így sokat áldoznak 
e célra a kultúregyesületek és maga az állam 
is. Nem mondom, hogy az e célra fordított 
összegek nem hozzák meg az óhajtott kamatot, 
hanem azt teljes biztossággal állíthatom, hogy 
ha az e célra szánt összegeket az ált. tanító-
egyesületek költségvetésébe beillesztenők, nem-
csak a tanítók munkaerejét, kitartá át fokoznók 
vele, hanem egyúttal elérnők azt, hogy a 
jutalom, ösztöndíj, illetve segély, csakugyan 
azt érné, aki méltán rászolgált, aki évek 
hosszú során át komoly munkával, tapintattal, 
rátermettséggel a szent célt előmozdította. 
Habár az egyes hatóságokat most is a legjobb 
akarat vezérli, sokszor bizony mindamellett 
megtörténik, hogy egy-egy rosszul a'kalmázott 
jutalmazással a tanítók legjavát csak elkeserí-
tik s onnan van az, hogy ilyen körülmények 
között akárhány tanító ezekre a jutalmakra 
egyáltalában nem is reflektál. Az egyesületek 
vannak hivatva igazságos és részlehajlatlan 
bírálatot adni a tanító szellemi képességeiről, 
az általa teljesített munka értékéről, műkö-
désének eredményéről és hatásáról. S ha ez 
így van, akkor ugyancsak az egyesületek hivat-
vák is arra, hogy a munkásnak a méltó jutal-
mat oda is ítéljék. 

Az ált. tanítóegyesületeknek meg kell adni 
azt a jogot, hogy tanügyi politikai kérdésekben 
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is véleményt mondhassanak. A német kormány, 
valahányszor Posenben egy-egy fontosabb tan-
ügyi politikai akciót indít, leggyakrabban a 
tanítótestületek véleményének meghallgatása 
mellett teszi ezt. A népiskolák államosítása, a 
népkönyvtárak fölállítása, a szövetkezetek léte-
sítése s más nevezetesebb szociál-pedagógiai 
kérdések is ide volnának terelendők, mert 
hiszen a tanítóegyesületek legjobban tudják: hol 
és melyik helyen mi akasztja meg a magyar 
szellem terjesztését és hol, minő eszközökkel 
lehet az akadályokat az útból elgördíteni. 

A kir. tanfelügyelők az egyesületi élet szín-
vonalát emelhetik, de egyúttal sülyeszthetik 
is. Itt is minden az érzéktől, rátermettségtől 
függ. Irányítani, helyes mederbe terelni az 
egyesületek működését anélkül, hogy a tény-
leges beavatkozás látszatát is elkerülje, olyan 
tapasztalati ügyességet kiván, amely bizony 
keveseknek adatott meg. Pedig erre első sor-
ban van szükség. A tanfelügyelőnek mindent 
el kell kerülnie az ilyen gyűlések alkalmával, 
ami benne a főnököt sejtetné. Ha valahol 
van alkalma megtudnia azt, mi lakozik a tanítók 
lelkében, azt legjobban és legbiztosabban a 
gyűlések alatt a zöld-, gyűlések után a fehér-
asztalnál tudhatja meg. Ilyen gyűlésekre a tan-
felügyelő hozza magával az embert, a tapasz-
talt és hivatott tanférfiut, s a tanítók legjobb 
és legönzetlenebb barátját, a bürokrata szelle-
met hagyja ott az irodában, de még a hiva-
talos hang és modor is bátran otthon maradhat. 
Aki így tesz, az nemcsak, hogy jól fogja el-
látni a vármegyei tanügyi agendákat, de fog 
tudni lelkesíteni, buzdítani s a tanítókban a 
munkaerőt fokozni. Egy lelkes, kötelességtudó 
tanítói kar nemcsak a kir. tanfelügyelőnek 
könnyíti meg a munkáját, de egyúttal be-
bizonyul az is, hogy csakis ilyen lelkesült 
tanítói karral lehet a magyar iskola eszméjét 
szolgálni. 

Valamint az egyes tanító rányomja a maga 
iskolájára a saját bélyegét, ez lévén tükre 
úgy lelkületének, mint működésének, úgy a 
tanítóegyesületek vezérférfiai is a tanítóegye-
sületek működésének első sorban hivatvák 
direktívát adni. Nincsen kizárva, hogy ott, ahol 
a vezérférfiakat a lelkesedés, a gyakorlati 
érzék vezérli, az egyesületi élet is élénk és 
termékeny lesz ; ha ezek mellett a vezér-
férfiak még magasabb eszményi fölfogással is 
kezelik az egyesület teendőit s ha lelkesedé-
söket tanítótársaikba is átültetni képesek, a 
magyar kultúra rövid idő alatt még olyan 
helyeken is tért fog hódítani, ahol eddig esak 
zárt ajtókra lelt. A vezérférfiak akciója legyen 
biztos, határozott és céltudatos s itt meg kell 
jegyeznem és különönösen hangsúlyoznom, 

hogy ilyen céltudatos és egységes akciót esik 
kölcsönös bizalom és határozott munkaképes-
ség eredményezhet. 

Az egyesületi élet legnagyobb kerékkötői 
rendesen azon elemek, kik különös hivatottság 
nélkül vezérszerepre törnek s ennek elérésére 
minden eszközt megragadnak. Rendes fegyverök 
a gyanúsítás, megszólás, rágalmazással kapcso-
latos hízelgés, üdvös újításoknak és eszméknek 
megakasztása stb. tisztán személyi okokból. Sok-
szor célt is érnek vele, mert a tanítóság 
komolyabb és higgadtabb része, nem akarván 
ilyen harcba belekeveredni, félreáll s a tért 
a stréberségnek engedi át. Ez ugyan érthető 
az illetők személyére nézve, de ez a vissza-
vonulás rendkívül nagy kárára van az ügy-
nek. A magyar iskola a nemzetiségi vidékeken 
egyetlenegy munkását sem nélkülözheti, i t t 
tömör falanxra van szükség, amely a szellemi 
harcot a magyar kultúra érdekében megvívni 
köteles. 

A felekézeti tanítók, midőn a saját feleke-
zeti tanítóegyesületeik fölvirágoztatását elő-
segítik és előmozdítják, nem vonhatják ki 
magukat az ált. tanítóegyesületek érdekeinek 
szolgálatából sem. Ok a magyar iskola ugyan-
olyan apostolai," mint az államiak vagy pedig 
a községiek. Ezen oknál fogva szükséges, hogy 
az ált. tanítóegyesületekben a munkából épp 
úgy kivegyék a részöket, mint a többiek. A 
magyar iskola nem nélkülözhet egyetlen egy 
megbízható munkást sem, azért tömöríteni 
kell az erőket s válvetett munkálkodással útját 
állani mindannak, ami a magyar iskola fejlő-
désének, a magyar kultúra terjesztésének útjá-
ban áll. A tanítók egyetértése és összetartása 
már mai napig is nemcsak a tanítóságnak 
vált előnyére, hanem az iskolaügynek, a magyar 
kultúrának is sok jó gyümölcsöt érlelt. 

A nyugdíjtörvény eszméje, az egységes tan-
terv, a tanítói fizetések emelése, az országos 
tanítói segélyegyesület létesítésének eszméje 
és sok más üdvös dolog a tanítóegyesületek 
közgyűlésein fogamzott meg és a tanítóegye-
sületek szívós kitartása segítette azokat dia-
dalra. Mi mindent lehetne a tanítóságnak léte-
sítenie, ha a tömörülés hatalmának tudatára 
ébredne ! Nemcsak magának (a tanítóságnak) 
biztosíthatna tisztességes anyagi exisztenciát, 
hanem népünk szociális érdekeit is hathatósan 
előmozdíthatná s ami a legfőbb, a magyar 
iskola eszméjét az egész vonalon meg lehetne 
valósítani. Csakhogy mindezekhez határozott 
akaraterő, kitartó munkásság és az eszméhez való 
tántoríthatatlan hit és ragaszkodás szükséges. 

Sajnos, hogy sokan vannak közöttünk, akik 
a tanítóegyesületek működését nemcsakhogy 
nem tudják eléggé méltatni, hanem azok fej-



2 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

lődése ellen állást is foglalnak, sőt vannak 
sokan olyanok, akik az egyesületi élet szük-
ségességét tagadják. Tekintélyes azon tanítók 
száma is, kik felekezeti köpenybe bújva kígyót-
békát kiáltanak az ált. tanítóegyesületekre, 
csakhogy a nemzetiségi lólábat senki észre ne 
vehesse. 

Franciaországban a hadsereg után mindjárt 
a tanítóságot említik, mert amint az előbbi 
az ország anyagi érdekeit van hivatva szol-
gálni és megőrizni, éppen úgy van hivatva 
az utóbbi a szellemi élet alapköveit lerakni, 
hogy ezekre majdan az általános közművelődés 
nagy épülete fölépíthető legyen. Nálunk, ahol 
annyi a széthúzó erő, mennyivel inkább áll 
ama tétel sarkigazsága, hogy a tanítóság 
csak egyesült erővel, zárt sorokba sorakozva 
viheti előbbre a magyar iskola, illetve a ma-
gyar kultúra ügyét. Ebből is látható, milyen 
nagy mulasztást, bűnt követ az el, aki akár 
indolenciából, akár pedig kényelemszeretetből 
távol tartja magát mindazoktól a mozgalmak-
tól, amelyek a magyar szellem terjesztését 
irányítják. 

Egyesüljünk megyénként mindannyian, bár-
mely jellegű iskolához is állított bennünket 
a sors ! Csak úgy leszünk a nemzet igazi nap-
számosai, ha egész tudásunkkal, összes akarat-
erőnkkel fogjuk a nemzeti kultúrát szolgálni. 

('Besztercebánya.) Groó G. Lajos. 

A tapasztalat iskolája. 
Ujabb időinkben egy örvendetes jelenséget 

tapasztalunk, mely mind jobban és jobban érvé-
nyesül. Szinte nap-nap után találunk híradást 
arról, hogy iskolai tanulmányos kirándulások 
tartatnak. Hogy megenyhült a lég, vidul a 
határ, csicsereg a pacsirta : a kis diákok, a nagy 
diákok tanítóik vezetésével összeverődnek s 
elindulnak országot-világot látni. A húsvéti 
szünidőben elmennek rövidebb útra, a nyári 
nagy szünetben hosszabb utazásra. A kisebb 
diáksereg megnézi az ország nevezetesebb 
városait, vidékeit ; a nagyobbak elmennek a 
külföldre ismereteiket gazdagítani. Igen sokba 
ma már nem kerül, mert a vasút olcsó, a 
szülőknek sincs okuk aggodalomra, mert a 
diákokkal velük vannak tanítóik, ami bizto-
síték arra nézve is, hogy útjok nem lesz 
haszontalan és tanulás nélkül való. 

íme az iskoláknak, alsóbbaknak és felsőb-
beknek, tanítási anyagába hivatalos elrendelés 
nélkül beszorul egy új tantárgy : a tapasztalat. 
A tanítás eszközei megszaporodnak a vasúttal, 
a gőzhajóval, a közlekedési eszközökkel. Az 
órarendet ez az új tantárgy meg sem változ-
tatja, új teherrel a növendék elméjét nem 

súlyosbítja, de örömet és hasznot szerez neki 
a legélvezetesebb formában, sok új, becses 
tudással gazdagítja és a hosszú szünet henye 
napjainak unalmasságától és kísértésétől távol-
tartja. Ezért kedves és rokonszenves nekünk 
tanítóknak ez az új hasznos szokás. 

Hogy tanulságos célból kirándulni hasznos 
dolog, azt fejtegetnem fölösleges. Mert amilyen 
nagy élvezetet nyújt, olyan nagy a tanulság is. 
Semmisem hat úgy az ember lelkére, elmé-
jére, mint maga a szemlélet, a tapasztalat, a 
valóság. Az írás, a könyv és magyarázat sokat 
mond, de nincs leírás, amely gazdagságban és 
hűségben a valósággal versenyezhetne. Az utas-
ember előtt a maga valóságában bontakozik 
ki a világ, látja hasonlóságát és különböző-
ségeit, lát és hall új dolgokat s olyanokat, 
amelyek képzeletének ellenőrizhetetlen téve-
déseit helyreigazítják. Már pedig minden új 
dolog látása, hallása új ismeret, új tanulság. 
Képzeteiben folyton gazdagodik, látóköre szé-
lesebb lesz, összehasonlító- és ítélőképessége 
egyre fejlődik, szóval : folytonosan s észrevét-
lenül tanul. 

Erre a tanulásra, tudásra van első sorban is 
szüksége népünknek, világlátott és tapasztalt 
emberekre pedig magyar hazánknak. Nagy 
versenytér az egész világ, s úgy az egyesnek, 
mint az országnak, ha sikerrel részt akar venni 
a nemzetek versenyében, tudnia kell, hogy hol 
áll, mire van szüksége és mire kell töre-
kednie ? S minderre megtanít minket a 
tanulságos kirándulás. 

A magyar nép gyermekeinek első sorban is 
kötelessége ismernie saját hazáját — a magyar 
hazát. Bölcs dolog tehát, ha kis tanítvá-
nyainkat elvisszük a községük határán túl is s  
elmegyünk velük az ország más ismeretlen 
vidékeire, melyeket jelentőssé tesz a jelen vagy 
a multjok, hogy megismerkedjenek azon 
országgal, melynek szívében laknak, megis-
merjék rónáit, hegyeit, folyóit, városait s meg-
illetődött szívvel álljanak meg csatasíkjain, 
hol hazánk hősei vérzettek s lássák tiszta 
képben a magyar színéletet, erkölcseit. Ezt 
eszközölheti ma már a népiskola is, ha nem is 
ily bő modorban, de szűkebb keretek között, 
hogy azután a felsőbb iskolákba kerülvén a 
növendékek, annak folytatását megtalálhassák. 

A fiatal gyermek lelke, elméje fogékony s 
csak helyes dolog, ha kedves szórakoztató 
alkalmat nyer, hogy új és hasznos ismereteket 
vehessen magába, melyek benne megfogam-
zanak és termővé válnak. Népiskoláink ekkor 
tanult, de egyszersmind tapasztalt sereget 
bocsájthatnak ki köpüjökből, mely sereg bátran 
kiállja a versenyt minden körülmények közt. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 
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Az elköltözött tankötelesek 
beiskolázása. 

Tavasz beálltával, mint ősszel a fecske, 
vándorútra kél a mi alföldi népünk is. Egész 
családjával elmegy messze, ha kell külföldre 
is, hogy évi élelmét magának megkeresve s 
ha lehet: megrakodtan térjen ismét október 
végével otthonába. 

Növendékeink 30—40%-a távozik így el 
március hónapban s ez 300—400 gyermeket 
tesz ki. Ennek a 300—400 gyermeknek érde-
kével nemcsak nekünk kiskundorosmai taní-
tóknak kell törődnünk, hanem az egész ország 
tanítóságának szívén kell viselnie ezt az ügyet. 
Azért veszem össze az egész tanítóságot, mivel 
nem tudom előre, hogy ezen sok növendék-
ből hova fog jutni, de ahova jut, óhajom és 
kérelmem az, hogy ezek a növendékek új 
helyükön lehetőleg iskoláztassanak be. 

Én a növendék eltávozása után az illető 
iskola igazgatóságának vagy községi elöljáró-
ságnak értesítést fogok küldeni, melynek alap-
ján a növendék ama város téglagyárában 
kerestessék meg s beiskoláztatása iránt a szük-
séges intézkedés tétessék meg. A növendéke-
ket utasítottuk, hogy Értesítőkönyvecskéiket 
magukkal vigyék, amelynek alapján a meg-
felelő osztályba vétetnek föl. 

Az alföldi iskolázás bajaival különben lapunk 
múlt évi 16. és 21. számaiban foglalkoztam 
s már akkor amaz óhajomnak adtam kifejezést, 
hogy ezeket az eltávozott munkás-gyermeke-
ket miként lehetne beiskolázni, mert igazán 
aggasztó az, hogy ezeknek 3—4 hónapi tan-
idővel meg kell elégedniök. Egyedüli szeren-
csénk az, hogy a közoktatásügyi kormány 
ezen körülményekre való tekintettel az isko-
lákat évről-évre fejleszti s ma már a helyzet 
itt is kedvező. Kevesebb növendékkel gyorsabb 
munkát végezhetünk s így az eredményt 
biztosabbá tehetjük. Ezelőtt csak öt évvel 
8 tanító, ma már 17 munkálja e község tan-
ügyét, nem számítva ide a belterületen 3 óvo-
dát és a tanyai 7 iskolát. A növendékek száma 
osztályonként a minimumra redukálódott s 
nem kell 140 - 1 8 0 gyermeket tanítani, mint 
ezelőtt. Elképzelhető volt az eredmény ilyen 
iskolában, ha csak egy-egy lelkes tanító nem 
tette magát tönkre ! 

De a taneredménvt fejleszteni, tökéletesíteni 
a mostani 4—5-hónapos tanév után ezután 
is csak úgy lehet, ha mint fönnebb említem, 
a növendékek új helyükön beiskoláztatnak. E 
közleményemet, illetve: kérésemet még mi-
előtt növendékeink eltávoztak volna, közölni 
akartam, de azután akarattal késtem, hogy 
az eltávozott növendékek beiskolázásáról — 

megkeresésem alapján — valami értesítést 
kapjak. És itt örömmel jelezhetem, hogy e 
tekintetben nem várt fényes eredményt értem el. 

Első helyen említeni s nyilvános köszönetet 
és elismerést érdemel e tekintetben Petrász 
György a zsombolyai (Torontál m.) áll. iskolák 
igazgatója, ki megkeresésemre harmadnap vála-
szolt s értesített, hogy az ottani téglagyárak-
hoz eltávozott 40 növendék közül 33 növen-
déket már beiskolázott s reméli, hogy a 
rendőrség által a többi növendékeket is be-
iskoláztathatja. Ugyanott egy pár gyermeknek 
szülője kijelentette, hogyha ott is iskolába 
kell járni, úgy gyermekét inkább visszaküldi. 
Ez jó jel ! ez arra mutat, hogy jövőben e 
vándorlást (legalább az iskolás gyermekeknél) 
némileg korlátozni lehet. 

A nagybecskereki áll. isk. igazgatója : Bányai 
Jakab írja, hogy a Kiskundorosmáról oda-
költözött munkásgyermekek beiskoláztatása 
érdekében személyesen járt a téglagyáraknál 
s reménye az, hogy egy pár nap alatt az ott 
levő mintegy 15 gyermeket beiskolázza. 

A csőszteleki áll. iskola igazgatója az oda-
távozott 6 növendéket szintén beiskolázta. 
Hasonló értesítést kaptam ma Csepreghy Gyula 
egri áll. isk. igazgatótól, ki az ott lévő növen-
dékeket beiskolázta. 

Ezideig 270 értesítést küldtem s előre-
láthatólag még mintegy 80 helyre kell kül-
denem. Szükségesnek látom itt még azon 
hslyeket fölemlíteni, a hova nagyobb számmal 
távoztak el a növendékek, de még ezideig 
beiskoláztatásukról értesítést nem kaptam. így : 
Basaharcra: 22, Szegedre: 27, Temesvárra: 
11, Nyíregyházára: 2, Borosjenőre: 8, Mohácsra : 
7, Nyergesujfaluba : 7, Szőregre : 5, Győrbe : 4, 
Makóra : 6, Aradra : 7, Beregszászra : 4, Nagy-
váradra : 3 növendék s mintegy 70 helyre 
1—2 növendék távozott. 

Ebből kifolyólag fölkérem az illető hatósá-
gokat: ne sajnálják a fáradtságot s kövessenek 
el mindent, hogy ezen növendékek beiskoláz-
tassanak. Utólag azonban tudomásomra jött 
olyan eset is, hogy az illető szülők eltávozásuk 
alkalmával, midőn megtudták azt, hogy ez 
évben gyermekeik beiskoláztatnak, hogy ben-
nünket félrevezessenek : hamis adatokat vallot-
tak be. Ha esetleg a téglagyáraknál volna 
olyan növendék, kinek beiskoláztatására vonat-
kozólag értesítést nem küldtem, az iskolába O 7 

való járásra kérem ezeket is utasítani. 
Itt még szükségesnek látom megemlíteni, 

hogy Apatin község elöljárósága a beiskolá-
zásra vonatkozó kérelmemet minden meg-
jegyzés nélkül visszaküldte. Ügy látszik nem 
tartotta érdemesnek vele foglalkozni. 

A többi helyekről azonban napról-napra 
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érkeznek a kedvező válaszok s ne vegye azt 
rossz néven senki, ha kinyilvánítom, hogy az 
állami iskoláknál legtöbb eredménnyel megy 
a beiskolázás. 

A beiskoláztatás körül eddig buzgólkodók-
nak midőn köszönetemet fejezem ki, egyúttal 
fölkérem, hogy a jövő tanév szeptemberében 
ha ezen növendékek még ott lennének, őket 
szintén beiskolázni szíveskedjenek ; ugyanezt 
tegyék a jövőben is s kövessünk el mindent, 
hogy e valóban elmaradt színmagyar becsü-
letes nép értelmét fejlesszük, lelkét neme-
sítsük ! 

(Dorosma.) Leviczliy Miklós. 

Külföldi szemle. 
Hallási gyakorlatok nagyothallókkal. Urban-

schitsch tanár Bécsben az első volt, aki akusz-
tikai gyakorlatokkal tett kísérletet, hogy a 
siketnémák és nagyothallók hallását javítsa. 
Hogy kipróbálhassák, vájjon a nagyothallók 
hallása akusztikai gyakorlatok által javítható-e, 
a berlini iskolai bizottság az elmúlt tanévben 
egy erre vonatkozó kísérletet tétetett, és evvel 
Reinfeldert, a siketnémák tanítóját bízta meg. 
A nagyothallókat dr. Hartmann Artúr tanár 
válogatta össze és hallások szerint két csoportba 
osztotta. 

Az első csoport bírt ugyan hangzó-hallással, 
de nem értette meg (nem percipiálta) a leg-
kisebb távolságról sem a nem hangosan ejtett 
szókat és mondatokat. De a mássalhangzók 
zajhullámát megértette a Reinfelder tanító 
által szerkesztett tömeg-hallcsövön keresztül. 
Az e csoporttal elért siker meglepő volt. A 
hallás annyira javult, hogy ez a csoport most 
a hangos beszédet 2 — 6 méter távolságnyira 
meghallja. A tanítás kezdetekor csak tömeg-
hallcső segítségével folyhatott a taní tás ; ma 
ezt már ennél a csoportnál nélkülözni lehet. 
E csoportnak eleintén érthetetlen nyelve most 
olyan, mint a teljes érzékkel bíróké. 

A második csoportnak is volt liaugzó-hallása 
(Vokalgehör) ; de a mássalhangzók megértési 
képessége a tömeg-halleső segítségével csak 
időnkénti (periodikus) volt. Ez a mással-
hangzókra vonatkozó időnkénti megértési képes-
ség elegendő a fül által való tanításhoz. 

E csoportnak beszéde ugyan nem érte el 
a teljes érzékkel bírók beszédének jóhangzását, 
előnyösen különbözik azonban a siketnémák 
hangbeszédétől. 

Ennek a csoportnak hallása nem javult. 
Ez egy évi tanításnak tapasztalata azt bizo-

nyította, hogy a hangzó-hallás egyedül a más-

salhangzók megértési képessége nélkül nem 
elegendő arra, hogy a beszédet (nyelvet) a fül 
által megtanulják. Azon idő alatt, melyben 
csak magánhangzók, de nem mássalhangzók 
percipiáltattak, a tanulóknak a lenézésre való 
készségét nagy mértékben igénybe kellett venni ; 
a tanítónak minden fáradsága, hogy a fülön 
keresztül célhoz jusson, hiábavaló volt. 

Ellenben a beszéd (nyelv) megtanulása a 
fülön keresztül lehetséges, hogyha a mással-
hangzókat, vagy legalább is azoknak egy részét, 
a tanuló a tömeg-hallcső által fölfogja (meg-
érti), még akkor is, ha ez csak időnként 
történik. 

Meg van ezáltal adva annak a lehetősége, 
hogy azok a nagyothallók, kiket sem a nép-
iskolában, sem a siketnéma-intézetben nem 
taníthattak, külön osztályokban a tömeg-
hallcső segélyével oly mértékben előre vihetők, 
hogv a hallás javul s így a hangbeszéd a fülön 
keresztül mint oktatási eszköz használható. Ez 
a tömeg-hallcső a jövőben a nagyothallók osz-
tályaiban jelentékeny szerepet fog játszani. 

Kiállítás. Drezdában e napokban nyílt meg a 
német városok kiállítása (Deutsche Stadte-
Ausstellung), melynek egyik szakasza a nép-
műveltségnek és iskolaügynek van szánva, s  
különösen érdekesnek mondják. 

E kiállítás szemléltetni akarja a különféle 
városi iskolák (gimnáziumok, reformgimná-
ziumok, reáliskolák, elemi iskolák, gyermek-
kertek stb.) berendezéseit és pedig olyformán, 
hogy a hasonneműnek elkerülésével csak az 
állíttatik ki, ami akár a szervezet, akár a mód-
szer, akár a csoportosítás szemléltetésére nézve 
sajátszerű és kiváló. 

Az említett szakasz 6 csoportra oszlik. A) 
Közigazgatás. E csoport táblázatos és grafikus 
ábrázolásban statisztikai összeállításokat ad a 
tanítók, tanítványok, osztályok számát, a tanítói 
javadalmak, egy-egy város iskolai költségvetését, 
az iskola sajátlagos berendezését stb. illetőleg. 
Mindenütt a lehető legnagyobb szemlélhetőségre 
törekesznek képes ábrázolás útján. B) Ez a 
csoport iskolaépületek terveit, modelljeit egyesíti 
magában; fényképeket a belső berendezésről 
is. A C) csoport figyelembe veszi az iskolák 
fölszerelését (főző- és háztartási iskolák), iskola-
kertek terveit s vázlatait adja s a virágtenyész-
tésre vonatkozó sajátságos berendezéseket. A 
D ) csoport a tanításra vonatkozik. I t t találni 
tanítási és óraterveket, vizsgálati rendeket 
szemlélhető áttekintésben, melyekből egyes 
iskolaszervezetek vagy módszerek sajátlagos 
módja fölismerhető lesz. Kézimunkák, fény-
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képek, egyes osztályok kinematografikus és 
sztereoszkópikus fölvételei a tanítás alatt pl. 
a kézimunka-műhelyben, a tornacsarnokban, a 
főzőiskolában stb. lesznek itt kiállítva. Nagy 
teret foglal el e csoportban a szülőföldismei 
iskolamúzeum, amely a szülőföld történelmi, 
földrajzi, közlekedési eszközeinek adatait nyújtja. 
Az É) csoport az iskola egészségügyét tár-
gyalja. Az F) csoport bemutatja a felnőtteknek 
szánt művelődési intézeteket, így a városok 
által fenntartott olvasócsarnokokat, népkönyv-
tárakat, népotthonokat többnyire képes ábrá-
zolásokban. 

* 

A gyenge tehetségű gyermekek külön oktatása 
Németországban 1898 óta nagy lendületet vett. 
A gyenge tehetségűek iskoláinak szakegyesülete 
Mainzban közgyűlést tartott s az ott elmondott 
elnöki megnyitó beszédből kitűnik, hogy míg 
1898-ban 52 ilyen iskola volt 4.281 tanulóval, 
addig 1902-ben már 174 kisegítő iskolában 
15.000 gyenge tehetségű gyermeket oktattak. 

* 

Ifjúsági légió Oroszországban. A gyermekek 
szeretnek „egyletesdi"-t játszani. Néhány tanuló 
hamar szövetkezik, néha nem dicséretreméltó 
célból. A tanulók ezen szövetkezési vágyát 
nem használjuk ki eléggé értelmi, erkölcsi 
nevelésükre. Míg Amerika, Anglia és Francia-
országban régóta nagy gonddal ápolják és 
fejlesztik az ifjúságnak szövetkezés utáni vágyát 
s ez irányban miniszterünk buzdítására mi 
tesszük éppen most az első kísérletet az 
ifjúsági egyesületekkel, Pétervárott az orosz 
„Állatvédő - egyesület" érdekes javaslatot 
terjesztett elő a belügyminiszternek jóvá-
hagyás végett. Az egész birodalomra ter-
jedő oly gyermek-ligát akarnak szervezni, 
melynek célja a madár- s általában az 
állatvédelem megkedveltetése. Az egyesületi 
jelvényt viselő tagok díjat nem fizetnek, de 
kötelesek az egyesületi cél érdekében az alap-
szabályokat megtartani. Kötelesek továbbá 
Ígéretet tenni, hogy egymást az iskolában 
följelenteni, gúnyolni, kinevetni, bosszantani nem 
fogják. Akik ezen Ígéretük ellen vétenek, 
figyelmeztetnek s ismétlés esetén az egyesü-
letből kizáratnak jelvényük elvételével. 

Hogy a gyermekekben az állatok és ma-
darak iránti szeretet felköltessék, külön elő-
adások és kirándulások rendeztetnek. Télben 
az e célra berendezett helyeken a gyermekek 
etetni fogják a madarakat. Minél mélyebben 
hatolunk be a gyermekek lelki világába, 
annál több fölfrissítő támaszt lelünk nevelői 
munkánkban. 

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

Köszönetét nyilvánította : id. és ifj. gróf 
Lónyay Gábornak, akik a Nagylónya község-
ben építendő állami elemi iskola céljára 1000 
korona értékű területet, illetve 1600 korona 
értékű téglát adományoztak ; báró Hornig 
Károly veszprémi róm. kath. püspöknek, ki a 
kereki róm. kath. iskola fölépítésére 500, 
Bálványosi-Szatzger Keresztélynének ki ugyan-
azon célra 400 koronát s végre Pöechl Ántal 
nyugalmazott kapitánynak, ki szintén a jelzett 
iskolához 5000 drb téglát adományozott. 

Kinevezte: Reinhardt Mária és Báss Vilma 
oki. óvónőket a nagyváradi áll. óvodákhoz 
óvónőkké; Belle Róza oki. tanítónőt a várfalvi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Mihály Irma 
oki. tanítónőt a csíkszeredai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Rosenzweig Szeréna oki. óvónőt 
a nagyváradi óvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Bocskor Mária csikszeredai áll. 
el. isk. tanítónőt a nagyszebeni áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Simon Ferenc pöstyéni áll. 
el. isk. tanítót a törökbecsei áll. el. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: a „Beszterce-Naszódvármegyei 
Általános Tanítóegyesület" alapszabályait; az 
Aradi tanítótestületek Segélyalapja módosított 
alapszabályait ; a magyarországi latin és görög 
szertartású róm. liath. tanítók Segélyalapjának 
alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Bachát Endre 
oláh-pataki munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító 
részére évi 880 koronát; Scherer Frigyesné, 
szül. Conrád Ilona nagyszebeni munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónő részére évi 580 koronát ; 
Silberstein Ede mosóci izr. el. isk. munka-
képtelen tanító részére évi 1160 koronát. 

Gyáni-,illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Rácz Istvánné, szül. Arvai Mária nyug. 
volt zentai közs. el. isk. tanítónő Róza és 
Heléna nevű kiskorú árvái részére együtt évi 
306 korona 66 fillért; néhai Czikle György 
tasnádi nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv, 
szül. Véber Balog Anna részére 450 koronát ; 
néhai Bauer Pál tatárszentgyörgyi nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Spanga Mária 
részére évi 380 koronát; néhai Sextin Antal 
nagytoronyai ev. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Tóth Eszter részére 403 koronát ; néhai Steider 
Samu bajai nyug. polg. isk. volt tanító özv., 
szül. Stein Aurélia részére évi 780 koronát; 
néb. Vieszt Károly miavai ág. b. ev. volt 
tanító özv., szül. Rosziár Eleonóra és két 
kiskorú árvája részére évi 800 korona 52 
fillért ; néh. Kenderesi István bankai volt róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Herczeg Erzsébet 

I részére 300 koronát. 



19. SZILI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 

Egy érdekes könyvről. 
CScossa Dezső : „Tanulmányutam Orosz-, Szász- és 
Bajorországban, Svájcban és Württembergben". Buda-

pest,- Lampel Róbert kiadása 1903.) 

A külföldről igen sok balfogalom uralkodik 
nálunk s a népnevelés munkásai alig ismerik 
azt. A szerző előszavában kijelenti, hogy nem 
tartozik azok közé, akik a külföld oktatás-
ügyét megfigyelve olyan tükröt állítanak elénk, 
ami csak a mi szomorú elmaradottságunk 
siralma és jogosult önérzettel teszi meg az 
összehasonlítást annak évszázados kultúrájával ; 
a könyv alaphangja, célzata tehát kellemes, 
megnyugtató. De ennél még élvezetesebb az a 
közvetlenség, amellyel négy éven át tett kül-
földi utazásait kaleidoszkopszerüen tárja elénk. 

Először a német földre vezet s bemutatja 
Porosz- és Szászország kulturális berendezését, 
az iskolák fölszerelését és adminisztrációját, a 
tanítók helyzetét, azok magos színvonalon álló 
tevékenységét, aztán ugyanígy méltányolja 
Bajorországot, mindenütt csak arra fordítva 
főfigyelmet, ami nálunk még nincs. így itt 
mindjárt megismertet a nyomorék gyermekek 
iskolájával, amely Münchennek egyik speciali-
tása s amelyben 80 fiu- és 80 leány-nyomorék 
neveltetik a társadalom hasznos, munkás pol-
gárává. Eme sánták, bénák, kezetlenek, lábat-
lanok gépeket is az intézettől kapnak, amelyekkel 
testi fogyatkozásuk pótoltatik : bemutatja az 
intézet tantervét is, elmondja, hogy milyen 
életpályákra mennek annak növendékei, végül 
pedig azért sóhajt föl, vajha a magyar társa-
dalom is módját találná egy ilyen intézet 
létesítésének, mert a mi népünk máig is könyör-
telen a nyomorékokkal szemben. 

Külön fejezet tárgyalja az óvoda-ügvet 
Németországban, ahol nincs óvodai törvény s 
ahol az óvóintézetek nagyobbára magánválla-
latok és sürgeti az óvónői és tanítónői képe-
sítés egyesítését. 

Azután a tanítóképzés ügyét méltatja s azt 
a miénknél sokkalta gyakorlatibbnak találja, 
aminek eredménye az, hogy a németországi 
tanítók képzettsége magasabb fokú. Ezzel 
kapcsolatban kitér a német tanítók helyzetének 
ismertetésére, amely messze sem olyan irigy-
lendő, mint amilyennek nálunk föltüntetni 
szeretik. A végzett tanító pár évig gyakorno-
koskodik, akkor lesz segédtanítóvá 6—800 — 

1000 márka fizetéssel. Némelyik meg is őszül 
mint segédtanító, mert a minisztérium a tanítók 
dolgával nem foglalkozik, azt a kerületi kormánv-O O • ' J 
székek végzik. így hát egyik kerületből a 
másikba átmenni nehéz. Aztán micsoda önkény-
kedéseknek van kitéve ott a tanító ! Helyi 
hatósága : az iskolaszék berendelheti jegyzőnek, 
járási tanfelügyelője mindig a sarkában van, 
évente írásban kidolgozandó pedagógiai kér-
dések megoldását teszi kötelezővé, a kerületi 
tanfelügyelő annyiszor citálja gyűlésre, ahányszor 
csak akarja, bírságolja, fegyelmit indít ellene: a 
kormányszék rendelkezéséből köteles ellátni 
a falusi szövetkezetek, egyesületek írásbeli 
teendőit, kezelni a faiskolát, jótékony egyesü-
letek dolgait minden jutalom, díjasás nélkül. 
Es ha mindezt 10—20 évig kiállja emberül, 
akkor aztán jön a rettenetes Zurücksetzung 
(visszavetés) ami azt jelenti, hogy még 4—5 
évig hiába akar rendes tanító lenni, nem lehet 
alkalmazni. De a rendes tanítók dolga sem 
irígylésreméltó, azoknak is mindent el kell 
látniok, amit felsöbbségük reájuk bíz s a 
fizetés tartományonként különböző, de sohasem 
olyan túlmagas, amint nálunk híresztelni szeretik, 
úgy hogy a magyar tanítóság helyzete össze-
hasonlíthatlanul függetlenebb, s javadalma is 
megállja a versenyt. 

Érdemes szerzőnk azután a németországi 
árvaházak szervezetére tér át s bemutatja a 
híres Bauhes-Haus-t, melyet ugyancsak ő t 
lapban is ismertetett, sürgetvén, hogy nálunk 
is vétessék ki az árvanevelés ügye a belügy-
miniszter kezéből és helyeztessék oda, ahová 
való, a kultuszminisztérium hatáskörébe. 

„Pestalozzi hazájából11 címen azután Svájc 
sokféle kantonjainak iskolai szervezetét rajzolja 
érdekesen, kiemelve az iskolai játékok, kirán-
dulások, vándorlások nevelő hatását, bemutatja 
a zürichi Pestalozziánum-ot és a berni tanszer-
múzeumot, itt is súlyt helyezve a tanítók 
helyzetének ismertetésére. Érdekes, hogy Svájc-
ban nincs nyugdíj, miért is a tanítók maguk-
alkotta szövetkezetek útján igyekeznek jövő-
jüket biztosítani. Itt is, mint az előbbi fejeze-
tekben kitér a szerző a humanitárius intézetek 
ismertetésére s különösen a genfi kanton okos 
nőnevelése kapja meg figyelmét, találó össze-
hasonlítást téve a mi gyakran célttévesztett inter-
nacionális nőnevelésünkkel szemben. Majd 
zarándokúira vezet bennünket Yverdunbe, 
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ahol Pestalozzi híres inte'zete állott fönn, majd 
Brugia, ahol eltemetve van. 

Az utolsó fejezet Württemberg tanügyét 
mutatja be különösen annak gazdasági és 
gyakorlati irányú oktató-intézeteiben s kiterjedt 
jótékonysági intézményeiben. És mennyi tanulság 
rejlik ezekben! 

A leírások színesek, elevenek, sok helyütt 
költőiek úgy, hogy a szerzővel szíves-örömest 
járjuk be az ismeretlen helyeket, mert mindenütt 
van mutatni valója, mert mindent tud és meglát 
s éles megfigyelőképességgel kutatja föl azt 
is, ami jelentéktelennek tetszik úgy, hogy a 
140 lapra terjedő könyv átolvasása után nem-
csak egy élvezetes körút hasznos tapasztala-
taival leszünk gazdagabbak, de megnyugvást 
is nyerünk, mert hiszen az összehasonlítás 
nincs éppen rovásunkra s a magyar tanítóság 
munkáját elismerés, törekvéseit biztatás kiséri. 

A „Népnevelők könyvtára" amelynek ez a 
könyv 17-ik becses kötetét képezi, valóban jó 
szolgálatot tett annak kiadásával, s mivel e 
vállalat célja a pedagógiai műveltség mélyítése 
s a szőnyegen levő kérdések irodalmi fejlesztése, 
e kötettől is igen sok új eszme megterméke-
nyítése remélhető, miért is kívánatos, hogy az 
minél jobban elterjedjen. Ezt pedig lehetővé 
teszi a kötet olcsósága, mert ára estik 1 korona, 
így hát minden tanító megszerezheti. 

(Eger.) Dr. Yégh Lajos. 

IRODALOM. 
Nagy idők történetét írja Acsády Ignác : 

A Magyar Birodalom Története című művének 
13-ik és 14-ik füzetében. Nagy Lajosnak és 
közvetlen elődeinek korszakát rajzolja. Tehát 
azt a kort, melynek kezdete a királyi hatalom 
és tekintély teljes aláhanyatlását mutatja, vége 
pedig a magyar királyság fényben és dicső-
ségben leggazdagabb ideje. Az I. Károly 
uralkodását megelőző 50 évben véres belmoz-
galmaknak színhelye volt Magyarország. Az 
egész államgépezet megakadt, a jogrend és 
belső biztonság helyére rablás és erőszak lépett 
és Vencel és Ottó uralkodásának eseményei 
tulajdonképpen az elhatalmasodott oligarchák 
személyei körül csoportosulnak. Nem túlzás, ha 
Acsády azt mondja, hogy Károly a királyi hata-
lom igazi újjáalkotója. Bölcsességének bizony-
sága, hogy ehhez a munkához fölhasználta a 
tömegek ösztönét, hogy a köznemességre és 
polgarságra támaszkodott. Az ő ' érdeme az 
akkori valutának rendezése, a honvédelem 
újjászervezése és hogy a polgári elemet és a 
városokat töméntelen kiváltsággal és kedvez-
ménnyel igyekezett országa szociálgazda^ági 
szervezetében megfelelő szerephez juttatni. A 

munkát, melyet megkezdett, Nagy Lajos fejezte 
be dicsőségesen. Acsády gyönyörűen kiállított 
munkája az Athenaeum kiadásában jelenik meg 
40 füzetben és egy-egy füzet ára 60 fillér. 

„Elemi iskolai tanidók naplója11 című köny-
vecskét állított össze és adott ki a szatmári 
állami elemi iskola tanítótestülete a tanulók 
számára. Egy rövid közleményben elmondják 
a Napló célját, rendeltetését. Egy-egy lap van 
szánva ebben az iskolai ünnepeknek, a vasár-
és ünnepi istenitiszteleteken való megjelenés 
idejének s egy az apa, anya, nagyszülők, test-
vérek név- és születésnapjának és a gyermekek 
születési idejének följegyzésére. 89 rovatos lap 
van a Naplóban a napileckék följegyzésére s 
végül van az osztály heti órarendje. A napló 
ára 24 fillér. A tiszta bevétel a szatmári áll. 
elemi iskola szegény tanulóit fölsegítő „Halász 
Ferenc alap" gyarapítására fordíttatik. 

Megjelentek: A Franklin-Társulat olcsó 
könyvtárában : Ossián énekei Fábián Gábor 
fordításában, Sophokles Philoctetese, Gyulai 
Pál Glück-Szerencse úr novellája, Regőczi-
Exner Győző Réka gyásza c. költői elbeszé-
lése, Voltaire: XII. Károly története. Ugyan-
csak a Franklin-Társulat kiadásában: Vérted 
Arnold, Varga Imre c. regénye (ára fűzve 
2 K 40 f), továbbá az Ókori Lexikon 26. 
füzete (a II. kötet 29 — 32. ívei) és Peer Gynt, 
Ibsen drámai költeménye. (Ara 1 korona.) — 
Lampel B. (Wodiáner F. és fiainál) : Emlék-
beszédek. Irta dr. Fass Bertalan. Négy irodalom-
történeti alkalmi beszéd Horváth István, 
Vörösmarty Mihály és Pázmány Péterről. Ára 
1 K 20 f. A magyar helyesírás. Az iskolai 
és akadémiai helyesírás közt levő eltérések, 
az iskolai helyesírás begyakorlására szolgáló 
föladatokkal és mindkét helyesírás szójegyzé-
kével, írta : Körösi Sándor ; ára 60 f. Széchenyi 
közgazdasági eszméi; í r ta : dr. Koltai Virgil. 
A magyar kereskedők könyvtára II. évfolya-
mának 2 száma; ára 1 K 50 f. A „fővárosi 
színházak műsorában" : Clémanceau, Constantin 
abbé és Tartalékos férj; egy-egy füzet ára 
30 f (kettős füzeté 60 fj . Az „Iparosok 
Olvasótárában", melyet Mártonjfy Márton 
szerkeszt : A nemzetek küzdelme a gazdisági 
vezérszerepért-, írta Kelemen Géza, ára 60 f. 
Hasznos olvasmányok, két kötet; egy-egy 
kötet ára 1 K 20 f. — Hogyan írjunk ma-
gyarul? A min. rendelet alapján egybeállította 
II. Kiadja: Ádám Herman, I., Krisztina-körút 
77. sz. — Útmutató a deszkaköptük átalakítá-
sára és a vereckei kettős kaptárral váló méhészke-
dőire; írta Bacskay Sámuel; megrendelhető a 
szerzőnél Csapon (Ung m.) ; ára 80 f. — Az 
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Uránia tudományos egyesület népszerű tudo-
mányos fölolvasások sorozatát adta ki ; Madách 
életéből c. az 1. füzet, úgy ezt, mint Katona József 
életét és Zrínyi a költőt dr. Gyulai Ágost írta ; 
a 4. füzet: Az Al-Duna dr. Simonyi Jenő 
tollából került ki; az 5. füzetet Mahler Ede 
írta s ez a Babilon és biblia kérdést tárgyalja 
nagyon ^érdekesen ; a 6. füzet szerzője ismét 
Gyulai Ágost dr., aki képeket ad Vörösmarty 
életéből. — Számolási előnyök és fogások ; írta 
Ruppenthal Lajos, polgári iskolai tanító ; ára 
40 f. Megrendelhető a szerzőnél Győrött. — 
Jegyzetek a Kolozsváron tartott tanítói tovább-
képző tanfolyam élőadásairól; í r ta : Korhetz 
Celesztin, cs.-apátfalvai közs. tanító ; kiadja 
Várnay L. (Budapest, Kerepesi-út 28. sz.) — 
Mennyiségtan az 1902. évi tanterv alapján 
tanító (tanítónő) képző-intézetek I. osztálya szá-
mára, írta Vágvölgyi Béla ; ára fűzve 2 K 50 f. 
(Esztergom, Buzárovits Gusztáv kiadása.) 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O Járásköri ülések. A „szatmármegyei 

általános tanítóegyesület" szinérváraljai köre 
ülést tartott május 16-án Szinérváralján. 
Marosán Kornél elnök, megnyitó beszéde után, 
melyben a tanítókat társadalmi tevékenységre 
buzdította, Végh Gábor, apai ig.-tanító érte-
kezett „Az egyesületi élet fejlesztésé "-ről, 
Ember Sándor, szinérváraljai állami tanító „A 
szakfelügyeletről", Fábián István szintén 
szinérváraljai tanító a Szatmáron fölállítandó 
tanítói internátus kérdéséről, míg Marosán 
János patóházai állami tanító a fizetésrende-
zést tette szóvá. Stefucz Elek, kányaházai tanító 
fölolvasása zárta be a gyűlést. Stefucz „Kell-e 
tankönyv a népiskolában?" kérdésre adta meg 
a saját igenlő véleményét. A kör szavazat-
többséggel kimondotta, hogy a jó tankönyvre 
mindenkor szükség van az iskolákban. A ki-
sebbség nélkülözhetőnek mondotta a tanköny-
veket, ha egy jól szerkesztett s a reáltudo-
mányokat magában foglaló olvasókönyvünk 
lesz. — Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hiva-
talos tanítóegyesületének kunszentmiklós-vidéki 
köre ez évi rendes közgyűlését Tasson tar-
totta meg, amely alkalommal Sárközy Kálmán 
tassi igazgató-tanító s egyesületi elnök 25-éves 
érdemekben gazdag tanítói működését — egy 
külön közgyűlés keretében — lelkesedéssel 
ünnepelte meg az egyesület. Az ünnepélyen 
képviselve voltak a tagokon, kartársakon kívül, 
a helyi hatóság, az egyházközség, iskolaszék, 
volt és jelenlegi tanítványok, a helyi és 
környékbeli intelligencia nagy számban, to-
vábbá Tóth József királyi tanfelügyelő, ki 
az ünnepelt érdemeit külön méltatta, kiin-

dulván a családi tűzhely boldogságából, amely 
mintegy forrása a népnevelői ügybuzgó-
ságnak s itt valóban helyén volt ez a föltün-
tetés, mert az ünnepelt, kinek egyik jogász-
fia a Tanítók Házában nevelődik, lelkes híve 
és támogatója az Eötvös-alap-nak, amely tény-
kedés nem egyéb, mint a népnevelői tevékeny-
ség alapját: a szerény, de megelégedett családi 
boldogságot szilárdítani. A rendes közgyűlés 
kiemelőbb tárgyai voltak: Kovács Sándor rác-
kevei tanító lendületes s hatásos emlékbeszéde, 
melyet néhai Máthé Elek volt ráckevei igaz-
gató* tanító kegyeletes emléke fölött tartott 
Fodor Ignác solti községi tanító az országos 
bizottság által kitűzött három tételnek ú. m. 
a tanítóegyesületi élet fejlesztésének, a nép-
iskolai szakfelügyelet kérdésének, az össztanító-
ság fizetés rendezésének volt előadója s a három 
előadást a kör által elfogadott s a megyei 
tanítótestülethez terjesztendő határozati javas-
lattal toldotta meg. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. Gy. Olasztelek. 1. Ha 190 a tanuló, tör-
vény szerint még egy tanítói állás szervezendő ; 
ha a hitközség nem bírja, kérjen államsegélyt. 
2. Egyházi főhatósági beleegyezés nélkül nem 
lehet. 3. Ha az az előbbi kérvény még a miniszté -
riumban van, hivatkozhatnak rá. — „Szikszói.'* 
Vagyontalansági bizonyítványt K . . . tt kell 
megszerezni. Altalános folyamodványt már nem 
lehet benyújtani. A kérvényben az elinté-
zésre nem lehet határidőt megszabni. — 
F. J. 0. Az iskolaszék elnöke tévedt abban, 
hogy nem tiltható meg a kocsma az iskola 
mellett. Mi magunk is vettünk részt már ilyen 
esetben, amidőn mi, a közelben fekvő két 
iskola igazgatója adtunk hivatalosan nyilatko-
zatot egy kis kocsma nyitására vonatkozó 
nyilatkozat kieszközlése céljából a felek kérel-
mére. Azt igazoltuk, hogy a helyi viszonyok-
nál fogva nem tartjuk zavarónak a tanításra 
nézve az illető kis üzlet fönnállását. S ennek 
az alapján és egyéb követelményeknek meg-
felelve kiadták az engedélyt. A pénzügyi ható-
ságok nagyon jól tudják, hogy erre nézve 
rendelet van. Bizonyosan a szolgabíró is tudja, 
de meg a községi elöljáróság is. Ha másként 
nem tudna segíteni a bajon, juttassa ezt a 
kir. tanfelügyelőség tudomására. — G. József. 
Iskolameszelés. Az iskolafönntartó köteles 
gondoskodni iskolája jókarban és rendben 
tartásért. Ha nem teszi, panaszt tehet ellene a 
kir. tanfelügyelő a megyei Közigazgatási Bizott-
ságnál. Ebből következik, hogy ha az iskola-
fönntartó kötelességét nem teljesíti, az iskola-
szék tegyen panaszt, esetleg, ha ez sem akarja 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

ezt tenni, híjjá föl a tanfelügyelő figyelmét 
erre maga a tanító. — B. K. A. Németúj-
falu. Hogy a Pedagógiumban, melyik szak-
csoportba lehet könnyebben bejutni, azt álta-
lánosságban megmondani nem lehet. Lehet-
séges, hogy a fönnálló körülményekre való 
tekintettel tanácsot kaphatna erre nézve az inté-
zet igazgatóságától. — S. K. Sz. Mindenesetre 
célszerű, ha a kántortanító kívánja, méltá-
nyosan kárpótolni a másik tanító tartásának 
fejében első jövedelemért. Jobb szétválasztani 
a dolgot. Ez súrlódásokra, elégedetlenségre 
sőt nem egyszer családi körülményeknél fogva 
tarthatatlan állapotra vezet, ha valakinek 
X. Y. kántortanító asztalánál muszáj naponta 
étkeznie. Az iskola szenvedne, az ilyen erő-
szakoskodástól, azért azt tanácsoljuk a főtisz-
telendő úrnak, igyekezzék az iskolaszéket rábírni, 
hogy méltányos kiegyenlítéssel megszüntessék 
ezt az állapotot. Annál inkább célszerű lesz ez, 
mert ennek a kosztoló tanítónak az állását előbb-
utóbb önálló tanítói állássá kell szervezni. — 
K . . . k Gy. A fővárosi ág. ev. tanító pályá-
zat már lejárt. Most már a folyamodással el-
késett. — V. Ferenc. Az ön helyzetében 
folyamodnánk a szülőföld illetékes katonai ható-
ságához, hogy engedjék meg mostani tartóz-
kodási helyén a sorozó helyen a jelentkezést. 
Ha nem kap világos választ, akkor ahova 
előbb hívják, okvetlenül menjen be és annak 
igazolásával menjen aztán a második katonai 
hatósághoz. Miután ön a rendőrkapitányhoz 
ment, mégegyszer menjen el oda és tisztázza 
a kérdést. Lehetséges az, hogy az ön községe 
nem tartozik főszolgabírósághoz ? — M. J. 
Megválasztható, kivált ha a kántori kiegészítést 
megszerzi s ezt az iskolaszék előtt kijelenti. — 
Sell. J. Mizserfa. Az ifjúsági könyvtárak jegy-
zékét a miniszter még nem adta ki, de remél-
hetőleg az őszre kiadja. — Állami tanító. 
1. Baranya várm. kir. tanfelügyelőségénél van 
az ügy az 1899. évi jegyzőkönyv jóváhagyása 
és fölterjesztése céljából. 2. A gazd. tanfolyamra 
szóló pályázati hirdetés lapunkban szokott 
megjelenni; szíveskedjék figyelemmel kisérni 
a lapot. — A. L. Ekecs. Elintézés alatt van, 
14.043. sz. a. (Magánügyben mindig és minden-
kinek címzett lev. lapot kell mellékelnie.) — 
Cz. J. B.-íoldvár. Az államvasutak igazga-
tósága csak állami tanítóknak (és családjuk-
nak) ad kedvezményt. — A. Z. Somosd. Az 
iskolaszéki elnöknek nem az egyházközségi 
pénztárossal, hanem a tanítóval együtt kellene 
az évzáró vizsgálat napját megállapítania. — 
K . . . i József Bánk. Polgári per útján tisz-
tázhatják a zongoravétel kérdését, ha más-
ként nem tudnak megegyezői. Ha nem állott 
jót az illető eladó bizonyos ideig a zongora 

jókarban maradásáért, akkor ön bizonyára 
elveszti a pört. — Sz. J. Csépa. Nem tart-
juk arra kötelezhetőnek, hogy ön fizesse a 
tagosítás költségeit a tanító használatára adott 
föld után. — Sz. E. Pata. Forduljon a földe 
mívelésügyi minisztériumhoz a kérdezett ügy-
ben. — M . . . s György. Az özvegy részér-
is esedékes a korpótlék megfelelő része, de 
azért külön kell folyamodnia, a minisztérium 
azután majd intézkedik. — V. R. Igen, van 
miniszteri rendelet, mely szerint az állami 
iskolai telkeket a költöző tanító nem bolygat-
hatja meg. Nem szabad a fákat stb. elvinnie. 
Az ügy jelen állásában a kir. tanfelügyelőhöz 
forduljon mégegyszer ajánlott levélben, lehe-
tetlennek tartjuk, hogy ne válaszoljon. írja 
meg, hogy a mi tanácsunk folytán keres védel-
met a kir. tanfelügyelőségnél. Az egész kér-
déssel csínján kell bánnia, kár volt önhatal-
múlag intézkednie; be kellett volna várnia, 
míg a gondnokság e tekintetben megteszi a Ö ~ O ~ 
kötelességét. — Sz . . 4 y Mihály. Ha nem 
adnak az utolsó 10 évi jövedelem középmér-
tékének megfelelő készpénzváltságot a ter-
ményekért, akkor ne egyezzék bele, végtére 
is nincsen joguk valamely tanító fizetését le-
szállítani. Ha baj volna forduljon a közigaz-
gatási bizottsághoz oltalomért. — Sz . . . a 
Béla. A mi fölfogásunk szerint a patak 
mélyítése és állandó tisztán tartásának költ-
ségeit nem lehet a tanító nyakába varrni. 
Az iskolafönntartónak érdeke, hogy földje 
hasznavehető állapotban tartassák, mert külön-
ben nem adhatja oda se papnak se kántornak 
fizetés fejében. — B . . . a Sándor. Eddig a 
nyugdíjazás évében beszámítható tanítói fize-
tést tekintik alapul a nyugdíj összeg megálla-
pításánál. Bármilyen összeg volt tehát is biz-
tosítva azelőtt részére, az nem számít, ha 
mindjárt fizetett is más állásban magasabb 
összeget. — „Lexikon." A tanfelügyelőséghez 
átment tanítónak nyugdíjigényét, ha a szol-
gálatban megszakítás nincsen, folytatólagosan 
beszámítják. — Dubin. A munka bevégzésekor 
köteles az elöljáróság a tanítónak kifizetni. — 
S. Gy. Lippa. Alkalomadtán a minisztérium-
ban utána nézünk a dolognak. — H. S. A 
tanítói árvaházba való fölvétel iránti folyamod-
ványt legcélszerűbb Tóth József, kir. tanfel-
ügyelő cimére beterjesztem. T. az elnöke. — 
Siessen a jelentéssel. — László Ferenc. Ha 
állandóan biztosítottnak tekinthető a korpótlék 
a kegyúr részéről, akkor bizonyára beszámítják 
a nyugdíjba is. — T. L. Akiknek 1898 előtt 
nem volt korpótlékuk, azok csak ettől az év-
től számított 5 év multán kapják az első 
korpótlékot. — R. J. Gerézd. Falun leg-
alább nyolc hónapig tart. Törvény szabá-



19. SZILI. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

lyozza. — Falusi tanító. A vizsgálati díj 
nagyságát az iskolafönntartó hatóság állapítja 
meg. Budapest községi iskoláiban jelenleg 
nyolc korona. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap köréből. Az abauji ev. 

ref. tanítóegyesület 71 tagja tagsági díja fejében 
Kun József egyes, pénztáros Felső-Méráról 
213 koronát küldött az Eötvös-alap pénztárá-
nak. Arra kellene törekednie minden tanító-
egyesületnek, hogy minden tagja egyszersmind 
az Eötvös-alapnak is tagja legyen s a tagsági 
díjakat az egyesületi pénztáros szedje be s be-
fizető (chèque) lapon küldje meg az Eötvös-
alap pénztárának. Aki befizető (chèque) lapot 
óhajt, forduljon levelező-lapon az alap szám-
tartójához ; befizető lapon költség nélkül lehet 
a pénzt küldeni. Az alap elnöksége arra kéri 
a t. kartársakat, hogy pénzt se utalványon, se 
pénzes levélben ne küldjenek a számtartó 
nevére, mert a számtartó pénzt nem kezel; az 
Eötvös-alap pénzeit március 1-től kezdve kizá-
rólag a pósta-takarékpénztár és a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár kezelik. — A sopron-
megyei ált. tanítóegyesület is szépen támogatja 
az Eötvös-alapot ; rövid idő alatt ez a fiatal 
egyesület folyó hó 19.-én ötödik és hatodik 
részesjegyét váltotta ki. Általában az egész 
országban nagyon fölkarolta a tanítóság az 
Eötvös-alap ügyét s csak még az „ungmegyei 
általános tanítóegyesület" lelkes indítványának, 
melyet lapunk f. évi 18. számában közöltünk, 
nem igen hallottuk eddig méltó visszhangját. 

— Lapunk f. szerkesztője hivatalos ügy-
ben folyó hó 24.- én elutazott s így a 22. szám 
szerkesztését dr. Göőz József segédszerkesztő 
teljesítette. Lapunk f. szerkesztője a f. hét 
végén ismét visszatér s a nevére érkezett 
levelekre akkor fog válaszolni. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyar-
országi Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai 
e'v kezdetére nevezett árvaházba néhány új 
tanító-árva fog fölvétetni. A betöltendő helyek 
közül az egyik a pestmegyei tanítók alapít-
ványi helye s így erre csakis pestmegyei 
tanító árvája pályázhat. A többi helyre Magyar-
ország bármely vidékén működött kisdedóvó, 
elemi, felső nép- és polgári iskolai tanító, 
tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő árvája 
pályázhat. Előnyben részesülnek azok az árvák, 

akik az állami tanítói árvaházakba való föl-
vételi jogosultsággal nem bírnak és akiknek 
szülőik az árvaházi egyesület tagjai voltak és 
kötelezettségöknek eleget is tettek. Ha az árva 
szülői az árvaházi egyesület tagjai nem lettek 
volna, akkor az árva szülőinek a nevére a 
20 frtos tagsági tőkét (örökös tigsági díjat) az 
egyesület pénztárába kell előzőleg befizetni. A 
fölvétel iránti folyamodványok legkésőbb folyó 
évi június 15. délelőtt 12 óráig Tóth József 
kir. tanácsos, pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, 
mint az egyesület elnökéhez (Budapest, VHL, 
Szentkirályi-utca 3. sz.) küldendők. A folya-
modványhoz melléklendők : 1. a fölveendő árva 
keresztlevele (születési bizonyítványa), 2. a testi 
épséget és a megejtett himlőoltást igazoló orvosi 
bizonyítvány, 3. a mult évi iskolai bizonyítvány * 
és látogatási bizonyítvány a jelen iskolai évről, 
4. az atya, esetleg az anya halálát igazoló 
bizonyítvány, 5. a testvérek számát és azok 
korát feltüntető családi értesítő, 6. szegénységi, 
illetőleg községi bizonyítvány, mely tanúskodik 
arról, hogy az árva teljesen vagyontalan és 
hogy az özvegy anya minő jövedelmi forrásból 
tartja fönn magát, 7. hivatalos okirat arról, 
hogy az özvegy anya és annak árvái kapnak-e 
és mennyi segélypénzt a tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból vagy bármely más alapból, 8. az 
atya, esetleg az anya tanító voltát igazoló 
bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg a gyám-
nak két tanú előtt aláírt abbeli nyilatkozata, 
hogy az árva számára a tanítói nyugdíjalap-
ból járó nevelési pótlékot az általa esetleg 
élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szol-
gáltatja át Tóth József, egyesületi elnök. Röhn 
József, árva-atya. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A kiskun-
félegyházi állami tanítóképző-intézet első osz-
tályába a fölvételért az „Igazgató Tanácshoz" 
intézendő és 1-koronás bélyeggel ellátandó 
folyamodványok június 25-ig küldendők be az 
igazgatósághoz. A tanítóképző-intézet magasabb 
évfolyamaiba rendszerint csak azok vehetők 
föl, akik a megelőző évfolyamot ezen intézet-
nél végezték. Ha tehát valaki más intézetből 
folyamodik, a változás okát a folyamodvány-
ban alaposan indokolnia kell. Az internátus 
megnyitásáig, jóviseletű, szorgalmas és szegény-
sorsú növendékek havi 8—24 koronáig terjedő 
segélyt kaphatnak. Az internátusban több ked-
vezményre yan kilátás. Ennek megnyíltáig a 
városban teljes ellátás havi 20—30 koronáért 
kapható. 

— Fürdői kedvezmény tanítónőknek. 
1. Pöstyén fürdőben négy tagnak a kád- és 
medence-fürdőkből 25% engedmény. 2. Sió-
fokon egy tagnak július és augusztusban díjtalan 
fürdő-, gyógydíj alól fölmentve és a szoba-
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árakból 40% engedmény. 3. Sztojkán egy tag 
részére lakás és fürdő díjmentesen, kétsze-
mélyes szobában 2 tagnak is ingyen lakás, a 
többi tagnak a szobák árából 3 0 % enged-
mény az egész idényben. 4. Rozsnyói vasas 
gyógyfürdő és bidegvízgyógyintézetben egy 
teljes ingyenes bely, több tagnak a szoba és 
fürdő árából 20% engedmény. 5. Stoósz fürdő-
ben két tagnak a fürdő-, zene- és gyógydíj 
elengedése a főidényben. 6. Csíz fürdőben 
tagjainknak május 1-től június 15-ig a gyógydíj 
és fürdő árából 50% engedmény. 7. Szt. 
Lukács fürdőben 30 drb ingyen fürdőjegy. 
8. Gánocson a szobaárakból a főidényben 10% 
engedmény több tagnak. í). Zálnokon több tag 
részére a szoba- és fürdődíjból 20% enged-
mény. 10. Kőszegen a vízgyógyintézetben két 
tagnak ingyen lakás, orvosi gyógykezelés május, 
június és augusztus 15 tői október végéig ; 
július 1.-től augusztus 15-ig csak akkor, ha 
van üres szoba. Több tagnak, ha az intézetben 
lakik 15 V o engedmény, ha beteg 10%. 
11. Balatonfüreden két tagnak, ha az apátsági 
vendégházakban laknak, június 15-től aug. 20-ig 
ingyenes fürdőket és a szoba-árakból 30% 
leszállítást ; május 15-től június 15-ig és 
augusztus 20-tól szeptember 15-ig ingyenes 
fürdőket, a szoba-árakból pedig 50% árleszál-
lítást. 12. Balf fürdőben az egész idényben 
50% engedmény a fürdődíjakból. 13. Virág-
völgyben Poprád mellett két tagnak ingyen 
lakás és fürdő, a vendéglőben naponta 3-szor 
étkezés 2 koronáért kapható. 14. Viskvár-
hegyen május 15-től szeptember 15 ig két 
tagnak egy szoba teljesen ingyen, fürdő-, zene-
és gyógydíj alól fölmentés, mérsékelt árú 
étkezés, ezenkívül több tagnak a szoba-, fiirdô-
és gyógydíjnál 50% engedmény. 15. Ránk-
herlányban (Abauj-Torna megye) az egész 
idényben két tag kaphat ingyen szobát és 
gyógykezelést, zene- és fürdődíj elengedést. 
16. Tordán két tag részére egyszobás lakás 
teljesen fölszerelve és ingyen fürdés az egész 
idényben. 17. Gyertyánligeten az egyesület 
tagjainak az elő- és utóidényben a lakás és 
fürdőnél50%, az élelmezésből 20% engedmény; 
a főidényben ugyanezekből 20%. 18. Tátra-
Széplakon májustól szeptember végéig féláron 
lakás, s heti élelmezés 20 koronáért. 19. Margit-
szigeten egy tag részére hónaponként felváltva 
az egész idényben ingyenes szoba és fürdő. 
20. Harkány fürdőben két tag ingyen használ-
hatja a II. oszt. fürdőt. 21. Lipik fürdőben 
több tagnak az egész idényben 50% engedmény a 
fürdők árából. 22. Igló-Füreden az elő- és utó-
idényben a szoba és ágynemű árából 15%, a 
gyógy- és zenedíjból 50%, a főidényben a 
szoba és ágynemű árából 10%, a gyógy- és 

zenedíjból 50% engedmény. 23. Keszthely-
Hévizen 2 tagnak 3—3 hétre ingyen fürdő és 
gyógydíjmentesség. 24. Zajzon fürdőben nagyon 
mérsékelt árú lakás, étkezés és fürdő. A bélyeg-
mentes kérvényeket a Mária Dorothea-egyesület 
elnökségéhez címezve Budapestre, VIII. ker., 
Orcy-út 6. szám alá kell mielőbb beküldeni. 

— Rövid hírek. A „Gyöngyösi Ifjúsági 
Egyesület" június hó 1.-én zászló-szentelési 
ünnepélyt tart jótékonycélú hangversennyel és 
táncmulatsággal egybekötve. — Rákóczi-ünnepet 
rendez a lévai állami tanítóképző tanári kara 
és ifjúsága pünkösd hétfőjén; a tiszta jöve-
delmet a Rákóczi-szoborra és felerészben 
Kassára való kirándulásukra fordítják, hogy a 
Rákóczi-kiállítást megtekinthessék. — Gyűlések„ 
A pestmegyei általános tanítóegyesület kecske-
méti járásköre június hó 1.-én, rendes gyűlést 
tart. Dr. Göőz József ismerteti az ABC taní-
tást illető új módszerét. Kereskes József pedig a 
Diebold-féle számológépet. Tisztújítás is lesz. 
Az udvarhelymegyei tanítóegyesület székely-
udvarhelyi köre június 4-én Székelyudvarhelyen 
gyűlést tart, melyen dr. Göőz József a székely-
földi kartársak fölkérése folytán egyesítő új 
tanításmódját fogja bemutatni színes képek és 
gyermekdalocskák kíséretében. A zólyomi tanítói 
körlen pedig május 29.-én tart dr. Göőz előadást. 

— Halálozások. Steczik Ferenc nagy- emőkei 
kántor és közs. isk. tanító élete 39-ik, tanítói 
működésének 15-ik évében május hó 13.-án 
szívszélhűdés folytán hirtelen elhunyt. Özvegyet 
és egy kis árvát hagyott hátra. Hazafias és 
magyarosító működéséért úgy községe, mint a 
F. M. K. E. részéről több ízben jutalomban 
részesült. — Szitár János balazséri g. k. tanító, 
élete 41-ik, tanítóskodásának 22-ik évében 
elhunyt. — Ilegedüsné-Kürthy Irén orosházi 
polg. isk. kézimunka-tanítónő életének 36-ik, 
odaadó tanítónői működésének 9-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartőja : 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső t i tkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

T a r t a l o m : Az ifjúsági könyvtárakról. Dr. Tóth 
Bezsó. — Tanítóegyesületek nemzetiségi vidékeken. 
Groó £?. Lajos. — A tapasztalat iskolája. Vörösváry 
Béla. — Az elköltözött tankötelesek beiskolázása. 
Leviczky Miklós. — Külföldi szemle. — Hivatalos 
rész. — S z ü n ó r a : Egy érdekes könyvről. Dr. Végh 
Lajos. — Irodalom. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatottba xn. kir. tud.-egyetemi könvnyomdában. 
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26.815 1903. számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
A K a r l i t z k y Alber t - fé l e a l a p í t v á n y b ó l a 

Temes, Torontál és Krassó-Szörény vármegye r. kath. 
iskolák tanítóit, valamint ezek özvegyeit és árváit 
illető két évi egyszáz (100) koronás segélydíjra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen segélydíjra jogosítvák 1. az említett iskolák 
tanítói, kik a tanítói vizsgát letették s illetőleg ennek 
letétele alól hatóságilag fölmentettek, erkölcsi maga-
viseletük, nemkülönben a tanítói pályán kifejtett 
működésük által magukat kitüntették s a tanításra 
aggkoruk vagy pedig testi fogyatkozásuk miatt 
alkalmatlanokká váltak, az orsz. tanítói nyugdíjalapból 
azonban ellátást nem élveznek. 2. A jogosult tanítók-
nak a) özvegyei, kik kifogástalan erkölcsi maga-
viseletet tanúsítottak, férjükkel életfogytiglan éltek 
avagy tőlük önhibájukon kívül választattak el, bj árvái, 
kik tizennegyedik életévüket még nem érték el. A 
jelzett segélydíj a tanítóknak életfogytiglan a tanítók 
özvegyeinek szintén életfogytiglan s illetőleg újból 
való férjhezmenetelükig, az árváknak pedig 14-dik 
életévük betöltéseig adományoztatik. 

A folyamodók minősítését igazoló iratokkal kellőleg 
fölszerelt folyamodványok a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumnál f. év június hó 30-ig bezá-
rólag nyújtandók be. 

Budapest, 1903 május hó 7-én. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(19, h 111—2) m. kir. minisztertől. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
N a g y - k o l c s i ref. egyház kántortanítói állomására 

pályázatot hirdet. Fizetése 328 korona államsegély, 
10 köböl búza, 5 köböl tengeri, 40—50 gyermek 
után tandíj 2 korona 40 fillér '/2 véka szemes ten-
geri, a hívek által fizetve, 18 ster fa beszállítva, 
8 köblös föld, régi temető, faiskolai helyiség haszná-
lata, 2 marhára legelő, 8 korona messzelésre. Búza 
vetés alá földjét megszántják, tengeri földjét szánt-
ják, kétszer megkapálják. Ha azonban ezt búzával 
vagy bármi mással vetné, kapálás helyett ennek 
letakarítását nem követelheti. Ez 14—16 koronájába 
kerül. Jó lakás, kis házi kerttel. Földek után adó 
felét tanító fizeti, összes érték 850 — 900 korona. 
Kötelessége vegyes iskolának egyházkerületi tanterv 
szerinti tanítása. Minden kántori kötelességek telje-
sítése. Ünnep délutánokon, úrvacsorakor a lelkész 
akadályoztatása esetén istentisztelet végzése. Egyházi 
jegyzőség. Téli hónapokon hetenként két órán ismétlő 
iskola tartása Oklevéllel ellátott kérvények június 
26-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Költözködés 
címére ad egyház 30 koronát. Nagy-Kolcs u. p. 
Krassó Szatmár megye. Az állomás augusztus végén 
elfoglalandó. (444—II—2) 

Nevelőnek vagy kántorhelyettesnek ajánlkozik nőtlen 
okleveles tanító. Vásárút , Pozsony megye. 

(462—1—1) 
Nagybánya sz. kir. r. t . város képviselőtestüle-

tének közgyűlése a k e r e s z t h e g y i külvárosban lévő 
községi elemi népiskolánál 720 korona évi fizetéssel, 
20°/o lakáspénzzel, szabályszerű korpótlékkal és 102 
korona értékű 30 kbméter saját céljaira fölhasznál-
ható failletménnyel egy II. tanítói állást szervezett, 
melyre okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak 
f. é. június hó 15-éig ; ez időn túl beérkező kérvények 
figyelembe nem vétetnek. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok a községi iskolaszékhez címezve alulírotthoz 
küldendők. Nagybányán, 1903. évi május 14-én. Vida 
Aladár, s. k., állami főgi nnáziumi igazgató, iskola-
széki elnök. (153—I —1) 

A k i sborosnyól (Háromszék megye) községi nyári 
menedékház vezetőnői állás ideiglenesen július és 
augusztus havaira okleveles óvónővel betöltendő s 
erre pályázat nyittatik. Fizetése havi 76 korona, mely-
ből lakást és dajkát köteles tartani. Pályázati határ-
idő június 10. Az állás július 1-én elfoglalandó. 
Pályázatok az állami iskola gondnokságához cím-
zendők. (443—1—1) 

A komárom-tar ján i róm. kath. német-magyar 
nyelvű kántortanítói állásra június 10-ikére pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : 12 kat. hold, 542 -öl szántó-
föld, 858 D-öl rét, 566 1 J-öl kert a ház mellett. A 
földet és rétet a hívek mívelik, kivéve 3 hold legelő-
földet. A kegyuradalomtól 24 köbméter kemény 
tűzifa, melynek fele hasáb-, fele pedig dorongfa, 
melyet a hívek az erdőben vágnak és udvarba szállí-
tanak. A hitközségtől 30 pozs. mérő rozs, készpénz-
ben 84 K alapítványi és fogadalmi szent miséktől 
3 K 80 fill. Az egyháztól : ostyasütésért 16 K ; stoláris 
jövedelem körülbelül 105 K. Offertoriumokból 3 K. 
Lakása : 3 padlózott szoba, zárt konyha, 2 kamra, 
1 istálló, 1 félszer, 1 pince, 1 közös kút, mind jó-
karban, minden adóját a javadalmas fizeti. A tarjáni 
r. k. iskolaszékre címzett kérvények ftiszt. Duschek 
János esp. tanfelügyelő úrhoz Komárom-Tardosra 
küldendők. Komárom-Tarján, 1903 május 16. Tocsek 
János, plébános, iskolaszéki elnök. (454—1—1) 

A s z e g e d i községi iskolaszék pályázatot hirdet 
nyugdíjazás, illetőleg lemondás és elhalálozás folytán 
megüresedett belterületi elemi iskolai Il-od díj-
osztályú 2 rendes fitanítói és ugyancsak 2 belterületi 
elemi iskolai II. díjosztályú rendes tanítónői, valamint 
esetleg üresedésbe jövő 2 vagy több tanyai rendes 
tanítói állásra. A belterületi Il-od díjosztályú tanítói 
állás javadalmazása előleges havi részletekben ese-
dékes évi 800 korona fizetés, 400 korona lakáspénz, 
40 korona irószerátalány és az államtól jut tatott tör-
vényes ötödéves korpótlékból áll. A megválasztott 
tanító ezen Il-od díjosztályú állásból üresedés esetén 
a szolgálati évek száma szerinti sorrendben levő elő-
léptetés után jut az I-ső díjosztályú állásba. Ezen 
előléptetési rend a rendszeresített két helyettesítő 
tanítóra is érvényes. A tanyai tanítói állás java-
dalmazása áll az első 3 évben 800 korona, a 4., 5., 6. 
évben 900 korona, a 7-ik évtől kezdve 1000 korona 
előleges havi részletekben esedékes évi fizetésből, 
természetbeni lakásból, mely áll többnyire két esetleg 
egy szobából, konyha, éléskamra és fásszínből, 80 ko-
rona szolgatartási, 20 korona írószerátalány és az 
államtól juttatott törvényes ötödéves korpótlékból. 
Megjegyzendő, hogy a tanyai tanítók a róm. kath. 
vallású tanulókat a hittan, vallás- és erkölcstanból is 
kötelesek oktatni. Ha a belterületi Il-od díjosztályú 
tanítói állásra olyan tanító választatnék meg, kinek 
Szeged város iskolaügyének szolgálatában eltöltött 
évei kevesebbek a véglegesen alkalmazott helyettesítő 
tanítók szolgálati éveinél, akkor ezen utóbbiak közül 
az iskolaszék 91/901. szám alatt hozott határozatával 
a régebben beválasztott tanító lép elő rendes Il-od 
díjosztályú belterületi tanítóvá, az újon beválasztott 
tanító pedig 800 korona évi fizetés, 400 korona lakás-
pénz és a törvényes ötödéves korpótlékkal javadal-
mazott véglegesen alkalmazott helyettes tanítóvá lesz. 
A szabályszerűen fölszerelt kérvények, melyekben 
határozottan kiteendő, hogy mely állásra pályázik a 
folyamodó, a szegedi községi iskolaszék irattárába 
(Közművelődési palota) 1903. évi június hó 15-ig 
adandók be. A később érkező vagy hiányosan föl-
szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A meg-
választottak állásaikat folyó évi szeptember hó 1-én 
kötelesek lesznek elfoglalni, fizetésük is ugyan ezen 
időtől fog kiutalványoztatni. Szegeden, 1903. évi 
május hó 18-án. Dr. Faragó Ödön, elnök. 

( 4 6 3 - 1 - 1 ) 
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Szt . -Mihá ly fa pusztán (Veszprém megye) a gróf 
Draskovich Iván úr őméltósága által fenntartott 
pusztai elemi népiskolában az 1903/1904. tanév kezde-
tére tanítói állásra pályázat hirdettetik. Csak oklevél-
lel bíró egyének pályázhatnak. A javadalmazás áll : 
Szabad lakás, 620 korona készpénzfizetés, házi kert, 
két katasztr. hold kukoricaföld használata, az ura-
dalom által megszántva, két drb. szarvasmarhatartás 
és szabad sertéslegeltetésből. A pályázati kérvények 
oklevél és működési bizonyítvánnyal fölszerelve folyó 
évi június hó 15-éig Dr. Mihályfi József enyingi ügy-
véd, uradalmi megbízottnál nyújtandók be. 

(456—1—1) 
Az ó v á r i (Nógrád m., u. p. Zsély) róm. kath. 

kántortanítói állomásra június 4-re pályázatot hir-
detek. Javadalmazása: 2 szoba, konyha és kamrából 
álló lakás, istálló és házikerttel, 12 hold szántólöld és 
rét, munkaváltság 60 korona, 30 szekér trágya. Pár-
bér : 30—35 p. m. rozs, 30 korona borpénz ; község-
től 100 korona, 4 öl fa, 1 szekér széna, szabad legel-
tetés. Stóla 40—50 korona. Tandíj 100 korona. Állam-
segély 170 korona. Bakos János, esperes-plebános. 

( 4 5 7 - 1 - 1 ) 
A s z i l i n c s i (Pozsony megye) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tót-magyar nyelv-
ben jártasság megkívántatik. A díjlevél 739 korona 
78 fillér tanítói ; 636 korona 70 fillér kántori jöve-
delmet tüntet föl. Lakása : 2 szoba, konyha, kamra, 
istálló, fáskamra, ól, pajta, kert. Kötelessége minden-
napi és ismétlő-iskolában tanítani és kántori teen-
dőket végezni. Pályázati határidő június 15. Választás 
is akkor lesz Személyes megjelenés szükséges. Föl-
szerelt kérvények Orliczky Ferenc plébánoshoz kül-
dendők. (460 - I—1) 

Jóhangú segédkántort keresek havi 24 korona fize-
téssel, gyertyajövedelem havi 8—10 korona, teljes 
úri ellátás mosáson kívül, külön bejáratú szoba harmó-
nium használat. Nős ember estleg fix fizetést is nyerhet. 
Kitűnő hangú és finom zeneérzékű ifjút, gyakornokul 
is alkalmazok használhatósága arányában kisebb 
fizetéssel. K i s k u n - F é l e g y h á z á n , 1903 május hó. 
Ulrich Antal, főkántor. (464—1—1) 

K a s s a sz. kir. város községi elemi iskoláinál egy 
1400, tíz év után 1600, ismét tíz év után 1800 korona 
alapfizetéssel 100—100 korona ötödéves pótlékkal, 
4Í-0 korona lakásbérrel javadalmazott rendszeresített 
tanítói állás van üresedésben. Akik ezen állást 
elnyerni óhajtják, szabályszerűen bélyegezett kérvé-
nyükhöz csatolják előtanulmányaikat igazoló bizo-
nyítványukat, tanítói oklevelüket, valamint eddigi 
működésükről szóló, nemkülönben egészségi állapo-
tukra vonatkozó bizonyítványaikat. A pályázók iga-
zolni tartoznak azt is, hogy magyar honosok. A 
kérvények az iskolaszékhez címezve június 23-ig 
Sudy K. János igazgatóhoz küldendők. Az állomást 
szeptember 1-én kell elfoglalni. Kassa, 1903 máj. 25. 
Éder Ödön, iskolaszéki elnök. (466—1—1) 

Pestmegyei So l t községi kisdedóvodánál egy ren-
des óvónői állás f. évi augusztus hó 1-én betöltendő. 
Jövedelem : hatszáz korona évi fizetés a községi köz-
pénztárból havi előleges részletekben fizetve ; téli 
tüzelésre 15 métermázsa első rendű kox és egy fél 
köb-öl puha fa, vagy az ennek megfelelő 80 korona 
pénzérték ; két szobából, konyhából, élés- és fáskamrá-
ból álló tisztességes természetbeni lakás. Az óvónővel 
egy konyhát használó dadát a község fizeti. Hiteles 
vagy eredeti okmányokkal ellátott bélyegmentes kér-
vények Dr. Nagy József községi iskolaszéki elnökhöz 
f. évi július hó l-ig bezárólag intézendők. Fodor 
Ignác, iskolaszéki jegyző. (465—1—1) 

eíDi.jftjo' 

H I R D E T É S E K . 

Feiwel Lipót utódai 
Budapes t , I p a r - u t c a 7. sz., iskolaberendezések, 
tornakószülékek és óvodaberendezések gyára kívánatra 
megküldi újjonankiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 

(467—VI—1) 

100 darab vizsgalap 
1 K, pénz előzetes beküldésével bérmentve 1 K 30 f. 

H A L A D Á S vizsgalaptartó 1 korona. 
Új rendszerű É R T E S Í T Ő célszerűbb beosztással az 
eddigieknél, keménykötésben 12 llllér. (Mintalap 

ebből ingyen.) 

•_m.ii.ii n - i F i n o m angol iskolai 
toll kékszínű 144 drb 

1 korona 50 fillér. 
Ingusz I. és Fia 

k ö n y v - é s p a p i r k e r e s l c e d é s é b e n 
( 4 5 9 - 1 - 1 ) ARADON. 

Vizsgái ajándékul, iskolai könyvtárak szániára a 
legolcsóbb, legjobb és legalkalmasabb a 

Filléres Könyvtár. 
M a g y a r linlc, m a g y a r l e á n y o k s z á m á r a . 

Szerkeszti : Pósa Lajos. 
Elbeszélések, regék, történelmi elbeszélések," versek, 

színdarabok és útleírások gyűjteménye. 

M o s t j e l e n t m e g : 
151. Sebők Zs. Kossuth Lajos . . . . —.50 K 
152. Egri György. Mátyás király . . —.50 „ 
153. Brunovszky. Találós mesék . . . —.50 „ 
154. Egri György. Történetek az egri 

várból —.50 „ 
155—156. Gárdonyi G. Nevető könyv . . 1.— „ 

157. — — A zöld erszény . . . . —.50 „ 
158—159. — — Emlékezetes napok a 

magyar történelemből . . . . 1.— „ 
160. Tliirring Gyuláné. Apró törté-

netek —.50 „ 
161. Andrássy L. Aranyvirág . . . . —.50 Iv 
162. — — Ceruza király íródeákja —.50 „ 
163. Tábori R. Dezsőke pályát cserél —.50 „ 

164 165. Sebők Zs. Városi cica falun . . 1.— „ 
166—167. Krúdy Gy. A komáromi fiu . . 1.— „ 
168—170. Sas È . A hol a gólya fészkel . . 1.50 „ 
171—173. Tábori R. Sztropka Janó . . . 1.50 „ 

174. Lengyel Laura. Egy kis diák 
levelei —.50 „ 

175. — — A kis Zsolnay László és 
más történetek —.50 „ 

Minden k ö t e t külön i s kapható . 
Megrendelésnél m i n d e n c ímért 5 4 fillér (4 fillér 

portóra való) küldendő be, hogy aztán bérmentye 
küldjük meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 
korona küldendő be. — A Filléres Könyvtár teljes 

jegyzékét kívánatra mindenkinek megküldjük. 

S i n g e r é s W o l f n e r 
(424—IV—3) k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a , 
Budapest, TI., Andrássy-út ÍO. sz. 

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

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m adxiiilc vissza. 

Xépnevelési egyesületek. 
Az „ Eötvös-alap "-nak 1903 február 

hó 2-án rendezett emlékünnepélyén 
elhangzott s a „Néptanítók Lapjá"-nak 
6. számában közzétett emlékbeszédemre 
az első visszhangot a Kis-Ivüküllő völgye 
verte vissza. Makkay János vámos-gál-
falvi állami elemi iskolai igazgató, a 
„ Néptanoda " f. évi 8-ik számában már 
kész tervvel lépett föl a népnevelési 
egyesületek szervezésének mikéntjére 
nézve, ismertetvén emlékbeszédem nyo-
mán a szóbanforgó egyesületek célját 
és eszközeit. Legutóbb pedig Havas 
Gyula dr. a „Magyar Pestalozzi" f. évi 
20-ik számában közérdekű cikkében 
határozottan fölhív, hogy „a nagy eszme 
és helyes irány érdekében indítsam is 
meg az üdvös gondolat megvalósítására 
az akciót és tűzzem ki a gyakorlati 
szempontokat, melyek a siker bizto-
sítékai. " 

E harcbahívásra a közöny ellen 
sietek csatasorba állani, s nagy voná-
sokban közlöm a hazai tanítók gárdá-
jával tervemet, amellyel a népnevelési 
egyesületek számára a magyar társa-
dalmat meghódítanunk kell. A népneve-
lési egyesületek eszméjének vihartépett 
zászlaja alatt már sok nemesen érző 
szív szűnt meg dobogni győzelem nélkül. 
De az eszme él, sőt főnixként meg-
újhodik mintuntalan, várva diadalát. 

Ha győzünk, a társadalom nem lesz 
legyőzött, s ha elbukunk, a harcmezőn 
elesni dicső. 

De tennünk kell mielőbb, mert 
„munka nélkül nem juthat az ember 
nyugalomra — mondja Kempis Tamás — 
s harc nélkül nem nyerheti meg a 
győzelmet." 

Megvallom, nem kis öröm fogott el, 
hogy a tanítók szivéhez tudtam férni, 
s most már nyugodt vagyok, hogy ter-
veimmel helyes úton járok, mert a 
fölszólalók cikkeikben egyértelműleg 
mind odanyilatkoztak, hogy a népneve-
lési egyesületek megalakításának leg-
hivatottabb tényezői a népnevelők, 
maguk a tanítók. Magam is hangsúlyoz-
tam beszédemben, hogy a népnevelési 
egyesületekben vezető helye van a 
tanítóságnak, sem egyik, sem másik 
nem lehet el egymás nélkül. S ez eset-
ben a nagy cél, az erkölcsi és gya-
korlati nevelés érdekében kell, hogy 
ne csak egyeseknek mint egyedeknek 
külön-külön érvényesüljön tevékenysége, 
hanem a cél a siker érdekében okvet-
lenül megköveteli, hogy a tanítóság 
harmonikus együttműködése érvénye-
süljön a követendő irányelvek testületi 
szankcionálása által. Magam is határo-
zot'an abban a véleményben voltam 
és vagyok, hogy a népnevelési egyesületek 
szervezése mikéntjének súlypontja a tanító-
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egyesületekbe helyezendő. A harmonikus 
együttműködés csak e testületben ér-
hető el, amelyben a nevelésügynek 
minden melegen érző barátja helyt fog-
lalhat s — mert „Many men, many 
minds", sok ember, sok eszme, — az 
erkölcsi és gyakorlati nevelésnek nem-
zeti államunk megerősítésére legalkal-
masabb s legcélszerűbb irányelveit, — 
a sok eszméből a legjobbat leszűrheti. 

A tanítóegyesületek nagy része ma 
csaknem meddő munkát végez. Didak-
tikai, pedagógiai, methodikai experi-
mentális minden vonalon, bele nem 
néz a kisérlet tárgya: a gyermek érzelem-
világába és figyelmen kívül hagyja ami-
ben az él: a környezetet és legjobb 
segítőjét pl. az angol tanítónak: a ter-
mészetet. 

Előttem fekszenek jelentések a tanító-
egyesületek működéséről s bizony vajmi 
keveset találok azokban olyat, amely 
azt igazolná, hogy a nevelésüggyel csak 
oly előszeretettel is foglalkoznának, 
mint a tanügyi s egyéb divatos szoci-
ális kérdéssel. Pedig lia valamikor, úgy 
ma hazánkban az erkölcsi és gyakorlati 
nevelés kérdése elsőrendű szociális kérdés, 
amelynek gyors és helyes megoldásától nemzeti 
államunk teljes kialakulása függ. 

Erkölcsi és gyakorlati nevelés nélkül 
erős alapokon nyugvó nemzeti állam 
el sem képzelhető. 

Távol áll tőlem az a szándék, — 
hogy elmaradásunkat, vagy lassú hala-
dásunkat az erkölcsi és gyakorlati 
nevelés terén közéletünk egyébként 
fáradhatatlan munkásainak: a tanítóknak 
avagy azok összességnek a tanítóegye-
sületeknek rónám föl — hiszen emlék-
beszédemben kíméletlenül rámutattam a 
társadalom divatos betegségére : a kö-
zönyre is — sőt határozottan merem 
mondani, hogy sokat várok a tanító-
egyesületek működésétől e téren, ha 
azok szervezik a népnev.-egyesületeket, 
illetve ha azokból indul ki a szervezés. 

Első sorban azonban meg kell változ-

tatni a tanítóegyesületek mai meddő mun-
kásságát, fejleszteni az egyesületi élet céljait 
s megteremteni azt az egészséges közszélle-
met, amely az erkölcsi és gyakorlati nevelés 
terén összliangzásba fogja hozni az iskola 
és család tevékenységét, föladatait. 

Ennek az iránynak biztosítékát cé-
lozza az 1901. évi 86.241. sz. miniszteri 
rendelet a tanítóegyesületek fejlesz-
téséről, különös figyelmébe ajánlván a 
tanítóságnak : az iskola beléletének 
intenzív fejlesztését, a nemzeti nevelés 
virágzóvá tételét; mert — miként Wlassics 
miniszter már az 1896. évi 67.369. sz. 
rendeletében kifejezte — a tanító-
egyesületek a magyarországi népoktatás-
ügyi közvélemény szószólói és kifejezői, 
ahol az eszmék és irányzások, legfon-
tosabb nevelési és didaktikai elvek 
kijegecedéséhez szükséges tényezők 
együttműködnek. 

Itt az ideje már annak, hogy a gyer-
meket tanköteles korában ne csak kísér-
leti nyúlnak tekintsük, kipróbálván rajta * 
az oktatási módszerek egész légióját, 
míg végre ha a fáradt testben és szel-
lemben egy-egy oltás úgy-ahogy meg 
is ered ugyan, ámde az erkölcsi neve-
lés fattyúhajtásai minduntalan gá-
tolják az elmét magasabb fejlődésében. 
Itt az ideje annak, hogy a vérszegény 
tanítóegyesületek lassan lüktető ereibe 
friss vért bocsássunk azáltal, hogy 
intenzivebben foglalkoztassuk a nép-
nevelés minden kérdésével. Ennek pedig 
nincs legkisebb akadálya sem, sőt ezt 
a tanítóegyesületek szervezete is hatá-
rozottan megkívánja. 

A tanítótestületek alakítása tárgyá-
ban 1872-ben kiadott 23.201. sz. v. k. m. 
rendelet a többek közt célul tűzte ki, 
hogy a tankerületi tanítótestületek 
„az iskolai nevelés előmozdítására tar-
tozó ismeretek gyarapításával" foglal-
kozzanak, az iskolai fegyelem gyakor-
lásának módját egészen erkölcsi ala-
pokra fektessék, s ezekre nézve a járási 
köröknek is eívies irányt jelöljenek ki. 
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Az 1881. évi augusztus hóban tar-
tott tanítói országos képviseleti köz-
gyűlés által megállapított s a 12.196/ 
1881. sz. v. k. m. rendelettel kiadott 
szabályzat a föntebb megjelölt célt 
bőví'ti „a nevelésügynek népszerűsítésével". 
A fölhívott rendeletben Trefort miniszter 
az országos tanítótestület képviseleti 
közgyűlésének alapszabályaiban szintén 
célul tűzte ki, hogy a népnevelés köré-
ben fölmerülő fontosabb kérdések meg-
vitassanak s ezek fölött vélemény nyil-
váníttassák, mire módot nyújt a nevelési 
szakbizottság. 

Hasonlóképpen munkakörébe vette az 
1890. évi augusztus hóban tartott 
negyedik egyetemes tanítógyűlés által 
alkotott „Tanítók Országos Bizottsága" is 
a népnevelést érdeklő törvényhozási s 
hatósági intézkedések megvitatását s a 
hasonló irányú társadalmi mozgalmak föl-
karolását és irányítását. 

A népnevelési egyesületek szervezésé" 
* nek fölkarolása és az egyesületeknek 

irányítása pedig az Orsz. Bizottságnak, 
illetve a tanítóságnak annál is inkább 
erkölcsi kötelessége: mert az 1881. évi 
I-ső képviseleti tanító-gyűlés határozati 
javaslatai közé vette Papp Péter debre-
ceni ev. ref. tanítótestületi képviselő 
javaslata folytán a népnevelési egyesületek 
alakításának fontosságát, négy pontban 
foglalt határozati javaslatában kimond-
ván, hogy „a népnevelési egyesületeket, mint 
a közművelődés útjában álló akadályok le-
küzdésére igen alkalmas intézményt, melegen 
pártolja és annákidejében hathatósan támo-
gatni fogja." 

Ezért fordulok most én a magyar 
tanítósághoz, a tanítóegyesületekhez, 
az Orsz. Bizottsághoz; mert erre az 
idő sohasem elég korai, s minden kése-
delem erkölcsi anarchizmussal fenyeget. 

S mily keretben szervezkedjék a 
népn. egyesület ? Talán a tanítóegye-
sületek kebelében, vagy azzal egybe-
olvasztva, átgyúrva? Nézetem szerint: 
nem, legalább egyelőre a szervezés és 

fejlődés korában semmiesetre sem. S 
ez alkalommal utalok arra, hogy már 
az említettem határozati javaslat is 
kimondotta, hogy „a népnevelés, mint 
kizárólag társadalmi kérdés — a törvény-
hozás támogatása mellett — csakis a 
társadálom minden közművelődési ténye-
zőinek közreműködésével oldható meg." 

A tanítótestületek tehát eleve ellent-
mondtak annak a tervnek, hogy mint 
népnevelési egyesületek működjenek, s 
kebelükben a társadalom érdeklődő tag-
jai is helyt foglaljanak. Viszont azon-
ban kétségtelen az is, bogy jogosan 
várhatja tőlük a társadalom, hogy a 
népnév, egyesületek szervezésében hű 
szövetségeseik lesznek, s ott ahol kell, 
a vezető szerepet is magukra vállalják. 

Szervezendók pedig a népn. egyesületek 
első sorban járásonként, ahol az érdek-
közösség a legközvetlenebb és a társa-
dalmi viszonyok föltünőbb ellentéteket 
nem ismernek. Bevonandók a szervezésbe 
a járás tisztviselői és a községek elöl-
járói, valamint a földesurak és gazdák, 
semmi körülmény közt sem feledkezvén 
meg ez utóbbiak nő családtagjairól. A 
szervezést indítsák meg a járási körök, a 
melyek tagjaik révén a járási népn. 
egyesületek működésében elvies irányt 
tűzhetnek ki. Oly irányt, amilyent a 
járáskörök jelentései alapján a megyei 
tanító-egyesület, illetve tanítók orszá-
gos bizottsága követendő gyanánt ja-
vasol. 

Ez a tevékenység a tanító-testületek 
működésének keretében minden akadály 
s minden nagyobb anyagi áldozat nélkül 
beilleszthető. Nagyobb anyagi áldozatot 
mondtam; mert a közoktatásügyi költ-
ségvetésnek lassan bár, de folytonosan 
emelkedő számoszlopa egyelőre semmi 
újabb tetemes összeget már el nem 
bír. Mégis e helyütt utalnom kell arra, 
hogy Wlassies miniszter megtalálta a 
módját annak, hogy a tanítói gyűlések 
iránt érdeklődésének és jóindulatának 
tanújelét adja azzal, hogy a költség-

22* 
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vetés illető tételét, melyre csak nemrég, 
még az 1901. évben 25.000 Iv s az 
1902. évben 35.000 K volt megsza-
vazva, az 1903. évben 40.000 K-val 
irányozza elő. S nem kétlem, hogy, — 
ha a pénzügyi helyzet engedi >— a tanító-
testületnek, a népnév, egyesületek szer-
vezése körül érdemeket szerzett tagjai, 
az erkölcsi jutalmon fölül megérdemlett 
anyagi elismerésben is fognak része-
sülni. 

El vagyok készülve arra, hogy az 
eddig mondottak iránt érdeklődő mind-
ezekre azt válaszolja, hogy így lehe-
tetlen azonnal szervezni, megalakítani, 
s működtetni a népnevelési egyesüle-
teket. Igaza van, s magam is ebben a 
véleményben vagyok. Mert azt hiszem, 
hogy a társadalom érdeklődésének föl-
keltése nélkül éppoly lehetetlenség a 
népnevelési egyesületeket gyárilag, 
papíron azonnal szervezni, mint amily 
kivihetetlennek tartom azt a tervet, hogy 
a pangó munkálkodást teljesítő megyei 
tanítóegyesületek haladéktalanul átala-
kítandók népnevelési egyesületekké. Az 
utóbbi ellen azonkívül, hogy szavukat 
emelnék a tanítók,—az átszervezés nehéz-
sége, különösen pedig az szól, hogy éppúgy 
mint az oktatás, a nevelés ügye is fél-
hivatalos egyenruhát öltene, s az okta-
tás ügyével karöltve, a pangó műkö-
désű tanítóegyesületekben theoretikus 
elbánásban részesülne a nevelés ügye 
is. Az előbbi ellen, nevezetesen az 
ellen, hogy a népnév, egyesületek azon-
nal szerveztessenelc, szól az a körül-
mény, hogy a társadalom érdeklődését 
előbb még föl kell kelteni úgy az ügy 
vezérmunkásai a tanítók és testületeik, 
mint maga az ügy iránt. 

Eötvös szózata óta 35 év múlt el 
s azóta a népnevelőegyesületek szerve-
zésére a talaj édeskeveset munkálta-
tott meg. Az eszme barátainak s a 
velem tartó tanítói egyesületeknek első 
sorban az a kötelessége, hogy a nép-
nevelőegyesületek szervezésére az ugart 

föltörje, megmunkálja, porhanyítsa s a 
hellyel-közzel terméketlen, kopár és 
szikes területet termékennyé tegye ; 
mert a népnevelőegyesületeknek már 
rügyet fakasztó csemetéjét, hogy erős 
gyökeret eresszen, csak egészséges s jól 
megmunkált talajba ültethetjük. Talán 
szikladarabok is útunkat állják a me-
redek úton fölfelé haladtunkban, de ne 
csüggedjünk, s inkább megszitálva hord-
juk el az útból a legkeményebb szik-
lát is, mintsemhogy erősen feszegetvén, 
helyükből kizökkenve magukkal ránt-
sanak le a mélybe. 

Ha a társadalom érdeklődése a nép-
nevelőegyesületek tárgya — a nép 
erkölcsi és gyakorlati nevelése — iránt 
már fölébredt, bárhonnan hozza is a 
szél az egyesülés magját, az a termé-
keny talajban csírázni fog, virágzik és 
gyümölcsöt hoz. 

A szervezés mikéntjét, célját és eszközeit 
is a föntebbiek szerint első sorban a tanítók 
járási körei vegyék kezükbe. 

Kell hogy beigazolódjék az a szólam, 
ami ma csak a papiroson van meg, 
hogy a tanító társadalmi tényező. A 
papiros türelmes és pirulni nem tud. 
Két kézzel kell tehát nyúlni a tanítók-
nak azokért a nemes fegyverekért, 
amelyekkel a társadalom közönyét le-
győzhessék s útját egyengessék a nép-
név. egyesületek szervezésének. Ha győz-
nek, ha a társadalom melléjük áll, 
vezérszerepüket e kérdésben többé el 
nem vesztik. Azok az eszközök pedig, 
amelyekkel a társadalom közönyét elosz-
latták s terveik iránt az érdeklődést föl-
keltették: a népnév, egyesületek szerve-
zésének eszközei s azok a tanok, amelyeknek 
hirdetésével a társadalmat megnyerték: 
a népnév, egyesületek céljai legyenek. 

Abból az elvből kiindulva, amit emlék-
beszédemben kifejezésre is juttattam, 
— hogy a szellemi oktatásról az iskola 
gondoskodik, az erkölcsi nevelés a család-
ban bírja súlypontját, de ezzel az isko-
lának harmonizálni kell, a gyakorlati 
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életre való nevelés pedig a társadálom 
föladata, tehát e célra egyesülnie kell 
a családnak az iskolával, -— a népnév, 
egyesületeknek elsőrendű föladataiul tűz-
tem ki: 

1. a leányok nevelését, erkölcsi életük 
helyes irányítását és 

2. a gyakorlati életre nevelő iskolák 
iránt a társadalom érdeklődésének föl-
keltését s azt állandóan ápolván, a 
család, a társadalom és iskola közt 
szorosabb kapcsolat teremtését. 

Ezen államfönntartó szociális kérdé-
sek népszerű ismertetése, az erkölcsi 
és gyakorlati nevelésnek az iskola helyi-
ségeiben, a napközi otthonokban, nyil-
vános olvasótermek és iljusági egyesü-
letekben, különösen pedig a tanító-egye-
sületi gyűléseken való teljes érvényre 
emelése ma egészen a tanító hatalmá-
ban van. és kell is, hogy a tanító ne 
csak az iskola vezetője, hanem — e 
kérdésekkel foglalkozván — a kultúra 
apostola is legyen. 

Annak a tanítónak, aki a gyermeket 
otthonában, szülői körében keresi föl, 
hogy a talajt megismerje, a melyből a 
reá bízott gyönge csemete táplálkozik, 
— annak a tanítónak, aki kint a sza-
bad természetben, az élet fárasztó s 
verejtéket fakasztó munkája közben 
ismerni tanulta a reábízott gyermek 
szülőit, — annak nem lesz nehéz sze-
mélye révén megkedveltetni a társadalom-
mal a tanítók testületét, a járási köröket 
sem, a melyekkel a társadalomnak a 
népn. egyesületek szervezése és fönn-
tartása érdekében állandó összekötte-
tésben kell élnie. 

Szívesen üdvözlöm e címen a Ma-
gyar Tanítók Orsz. Bizottságának Hiva-
talos Értesítője f. évi 2. számában kö-
zölt javaslatát a tanítóegyesületi élet 
fejlesztése iránt, a melynek egyik álta-
lam is helyeselt fejezete nagy vonások-
ban tervem keretébe annyira bele-
illeszkedik. hogy egyszerűen ide ik-
tatom. 

,,111. Az egyesületek és a társadalom. 
20. A gyűlésekre meg kell hívni a község 

tisztviselőit és a tanügy iránt érdeklődő közön-
ségét s oda hatni, hogy tényleg el is jöjjenek. 

21. A járásköri ülésekkel kapcsolatban, vagy 
azokon kívül a szülői értekezletek tarthatók 
a község tanítóinak irányítása mellett. 

22. A közgyűlések látogatásának nyerjük 
meg a vármegye művelt közönségét. E célt 
azonban csak űgy fogjuk elérni, ha előadá-
saink érdekesek lesznek úgy tartalmilag, mint 
az előadás modorára nézve is. 

23. Egy gyűlés se múljék el, hogy azon 
a hitfelekezetek lelkészei részt ne vegyenek. 
Eleintén nem sikerül talán, de ha egyesületi 
életünket vonzóvá tudjuk tenni, rövid idő alatt 
megnyerjük a közjóra törekvő céljainknak. 

24. Minden gyűlésen rendezzünk nemzeti 
ünnepélyt. Nincs község e hazában, amelynek 
földjét egy-egy magasztos esemény meg ne 
szentelte volna. Hazafias beszéd, ének, zene, 
szavalás fűzze a nagy társadalmat hozzánk." 

Örvendetes jelenség és követendő 
példa gyanánt meg kell említenem, hogy 
már eddigelé is akadt néhány megye, 
amelyben a tanító-egyesületek s azok-
ban különösen az állami tanítók műkö-
dése a társadalomban számottevő. Pl. a 
többek közt: valamely tanügyi alap cél-
jaira hangversenyt, vagy más efféle elő-
adást rendeznek, mely egyesíti a környék 
intelligenciáját és a jótékony tanügyi 
célra igen szépen jövedelmez. Dalos-
körök szervezése által a kapcsot az 
iskola és közönség közt állandósították. 
Nevelésügyi szakközlönyt tartanak fönn. 

A téli hónapok alatt népies előadá-
sokat tartanak a felnőttek részére. 
Szegény tanuló-gyermekek fölruliázá-
sára egyletet alakítottak s gyermek-
barát-egyletet szerveztek. Az ifjúsági 
egylet előadásaival pedig a népet is 
meghódították. (Gyöngyös.) Különösen 
kiemelendő a tanító-egyesületek közül 
azoknak a működése, a melyek az iskola 
és család érintkezése végett meghono-
sították a szülői értekezleteket (Pomáz, 
Kispest, Erzsébetfalva, Ujpest-en) és azé, 
amely máris elismerésre méltó munkás-
ságot fejt ki a népnevelési egyesüle-
tekben (Sáros vármegye). 
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Etevékenységek egyike-másika: Alsó-
Fehér, Beszterce-Naszód, Bereg, Csanád, 
Csongrád, Heves, Kolozs, Máramaros, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Sáros, Szolnok-
Doboka, Torontál vármegyék tanító-
egyesületeit dicséri. 

íme biztató jele, sőt biztosítéka annak, 
hogy a tanítóság a népn. egyesületek 
szervezésének előmunkálataira készsé-
gesen vállalkozik. 

Azok a vonzó előadások, amelyeket a 
tanítók köri gyűléseiken a társadalom 
színe előtt az erkölcsi nevelés köréből : 
pl. a gyermekvédelemről, a gyermek 
lélektanáról, az ifjúság romlásának okai-
ról és annak orvoslásáról, a leányok, 
illetve anyák neveléséről, a család éle-
téről és nevelési kötelességeiről, a tár-
sadalmi életről, az ifjúsági olvasmányok-
ról és egyesületekről stb. és a gyakorlati 
életre való nevelés köréből, pl. a gaz-
dasági kérdésekről kísérletek bemutatása 
mellett, a gazdasági ismétlő-iskola cél-
járól, a háziiparról, a háztartásról, a 
szövetkezetek és gazdasági vállalatokról 
stb. — tartani fognak, kell, hogy a 
szülők érdeklődését fölkeltsék, s ha az 
érdeklődés a közönyt legyőzte, a tár-
sadalom már közelebb áll az iskolához 
és céljaihoz. 

Mikor ez az idő elérkezett, akkor alakít-
suk csak meg az érdeklődést ébrentartó népn. 
egyesületeket. A munkálkodás megindításával 
sietnünk kell, de a siker veszélyeztetésévél 
elsietnünk a szervezést nem szabad. 

Különösen figyelmébe ajánlom úgy 
. az egyes tanítóknak, mint a tanító-
egyesületeknek, hogy első sorban az anyák 
érdeklődését keltsék föl a népnevelés ügye 
iránt. 

„Sub potestate viri mundus 
Regina domus mulier." 

A világ ura a férj, a ház királynője a 
feleség, a nő. A család tekintélyét, 
erejét kifelé a társadalommal szemben 
a férj személye képviseli, — a család 
belső életében a nő gyengédsége ural-
kodik és irányítja a férfit. A nőt, az 

anyát kell tehát első sorban megnyerni 
és érdeklődését úgy lekötni, hogy ma-
gával vonzza férjét, az atyát is. Ha az 
anya érdeklődése fokozódik, erkölcsi 
világnézete is tisztul és kettős a siker, 
mert leányának, a leendő anyának 
nevelését is helyesen fogja irányítani. 
Már Jezekiel mondotta „Sicut mater, 
ita et filia eius." Amilyen az anya, 
olyan a lánya. De nem rosszabb a 
tősgyökeres magyar közmondás sem : 
„Nézd meg az anyját s vedd el a 
lányát." 

Csak akkor remélhető tehát a leány-
nevelés terén siker, ha már az anya 
is ki van oktatva gyermeke helyes és 
okszerű nevelésére. 

Kiváltképen félművelt anyáknak segít-
ségre van tehát szüksége; jobban meg-
választott szövetségese pedig senki más 
nem lehet, mint a tanító. Jól mondja 
dr. Lino Ferriani, hogy a tanító s az 
anya erejének egybe kell olvadnia, s 
az iskolának és az otthonnak egy és 
ugyanazon erkölcsi és intellektuális 
életből kell merítenie, ugyanazt a neve-
lési módot kell követnie; mert csuk 
az ily föltétlen egyesülésből származik 
az armonie educative, összhang a neve-
lésben. 

Örömmel konstatálom, hogy a csa-
ládi és iskolai nevelésnek lehetőleg 
összhangba hozását a csak legújabban 
alakult „Magyar Pestalozzi Társaság" is 
nemes céljai közé tűzte. 

Mindenképpen módot kell keresni arra, 
hogy az anyák figyelme az iskola mű-
ködésére irányíttassék, s az iskola neve-
lési rendszerében olyant tapasztaljanak, 
amelyet a családban is meghonosít-
hassanak. Igaz ugyan, hogy az ifjúsági 
egyesületek, különösen, ha azok csak 
leányok bevonásával szerveztetnek — az 
állami iskolai tantestületből választott 
igazgató helyes irányítása alatt — 
bizonyos tekintetekben a nevelésügy-
nek szolgálatában állanak s az egyleti 
anyáknak a leányok nevelésére kétség-
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telenül nagy befolyása lehet, mégis 
szükségesnek tartom, hogy különösen 
az anyák, illetve leányok erkölcsi és gyakor-
lati életre való nevelése már a gazdasági 
ismétlő-iskoláknak, az elemi népiskolai 
oktatás e legfelsőbb tagozatának egyik 
föladatát képezze. 

Múlhatatlanul szükségesnek tartom 
tehát, hogy e célra mielőbb kellően 
képzett tanerők, tanítónők álljanak 
rendelkezésünkre, akik az erkölesmentés 
és erkölcsnemesítés apostolai legyenek. 

Nő a nővel szemben kevésbbé tar-
tózkodó, közlékenyebb, bizalmasabb, 
a tanítónők ennélfogva kétségtelenül 
hamarabb megnyerik az anyákat, akik 
viszont a nevelés szent ügyének szol-
gálatába vonják magukkal az atyát is. 
Ha pedig a család meg van nyerve az 
ügynek s a tanuló gyermek se látja 
már az indolenciát környezetében 
otthon az iskola iránt — a népnevelési 
egyesületek szervezése már csak admi-
nisztratív dolog. 

A zászló ismét ki van bontva, — kérem 
a tanítóságot, álljon mellém alája és 
támogasson tervemben. 

Szívesen veszek és hallgatok meg 
az ügy érdekében minden fölszólalást, 
mert e cikkemet is Kempis Tamásnak 
azzal a mondásával zárom, amely 
emlékbeszédem mottója volt: 

A világon csak az szól nyíltan és 
bátorsággal, aki örömest hallgatja 

meg a másikat. 
(Budapest.) Makói Makay Béla dr. 

Szeressük a gyermeket! 
— Pünkösdnapi gondolatok — 

Láttátok-e már, hogyan csókolja, hogy 
becézi a galamb a maga bókáját? 

Kacag, turbékol neki . . . A maga 
szájában édesített, puhított búzaszem-
mel eteti . . . Repdes, hajlong, ugrál 
előtte . . . Incselkedik, tréfál vele . . . 
Mindenben kedvét keresi. Elibe áll, 
hogy csak ő reá nézzen a kicsike . . . 

Csak édesanyjában gyönyörködjék . . . 
Ne törődjék virágokkal, napsugárral, 
aranyos pillangókkal, hangicsáló madár-
kákkal, nevető gerlicékkel . . . Szebb az 
„édesanya" mindezeknél. Bölcsődala is 
édesebb . . . Mert az anya kedveskedő 
turbékolása csak neki szól . . . De a 
pacsirta rezgő dalát, a fülemile énekét, 
a fecskemadár csicsergését mindenki 
hallja . . . Alma felett csak az édes-
anya virraszt szerető gonddal. . . Agyacs-
káját puhára ő vetette meg . . . 0 lágyí-
totta pelyhecskével . . . Őt látta először, 
mikor az Istenke napját megpillantotta. 

Szakasztott ilyen az ember is a maga 
kedves gyermekéhez. A „jó édesanya", 
mintha nem is földi ember, de valami 
tündér, valami angyal volna! Szeretete 
leánykájához, fiacskájához mintha Isten-
től tanult szeretet volna! Talán sohasem 
danolt némelyik; de gyermeke bölcsője 
fölött megnyílik az „anyai szív". Bol-
dog érzése dalba ömlik s úgy kéredz-
kedik be a kis újszülött fülkapuján. 
Hangicsálása, gőgicselése megered. Kicsi-
nyének kedveskedésül, gyönyörködte-
tésül . . . Apa, anya mily gyönyörkö-
déssel lesik, nézik az alvó s álmában 
mosolygó babát. A világ legnagyobb 
művésze sem tudná ezt a boldogító 
családi képet igazán megfesteni! Neve-
tésre nyíló ajkát, hogy nevezik el nyíló 
rózsának! . . . Hangját ezüstcsengés-
nek! . . . Galambkacagásnak! . . . Szeme-
fényét csillagragyogásnak! . . . Hogyan 
hívják „angyalkámnak", „lelkemnek", 
„édes szívemnek,. . . néha szentemnek" ! 
Hogyan ölelik, csókolják ! . . . Rengetik-
ringatják. Emelintik, hintázzák ! Dicséret-
ből reáraknák az égbolt minden ragyo-
gását . . . A virágok csodálatos színét... 
A madárkák édes-kedves szavát. 

Még a legegyszerűbb ember házas-
életében is örömet, gyönyörűséget okoz 
a kedves gyermek születése . . . Egy-
egy nevető szemű leányka . . . Mosolygó 
virágszál ! . . . Valami földre szállott an-
gyalka... Aki — talán — azért jött az. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

égből, hogy megédesítse napjainkat . . . 
Szeretőbbé tegye egymás iránt az embe-
reket. Különösen a család tagjait . . . 
Vigyázzon lépéseinkre, hogy meg ne 
tántorodjunk az élet rögös útján . . . 
Derűt hozzon homlokunkra. Fényt sze-
münkbe. Mosolyt ajakunkra... Örömet, 
boldogságot szívünkbe..., kunyhóinkba 
palotáinkba, királyi kastélyainkba . . . 
Dalos hangjával megaranyozza nótács-
káinkat . . . meséinket . . . Napsugarassá 
tegye e földet . . . Boldogítson ben-
nünket ! 

Ilyen földi angyalkáról zeng az én 
nótám . . . Ilyen szerető anya kedves-
kedő szólását kötöttem bokrétába ebben 
a „magyar gyermekclalocskámban", amelyik 
így kezdődik : „Édes a te szíved . . . 
Aranyos a lelked! ..." 
Édes a te szíved. Mióta köztünk jársz 

Aranyos a lelked. S bájosan hangicsálsz: 
Csillagragyogással Körötted bús arcot 

Vetekedik szemed. Keresve sem találsz. 
Nyílórózsánál szebb Egünk sokkal kékebb, 

Ajkad mosolygása. Életünk kedvesebb. 
Kacagásodnak nincs A te csicsergésed 

Galamboknál mása. Méznél is édesebb . . . 

Csendül ezüst hangod, Magyar anya szüle, 
Csilingel harangod; Te, földnek tündére! 

Környhullatáskor is Vagy tündérek közül 
Nevet a te arcod. Nekünk Isten külde ?.. 

Pillantásod tüze Hogy fölemelj minket, 
Virágot perzselne, Kik itt botorkálunk 

Ha szemed gyémántja S göröngyös útakon 
Mindig nyitva lenne! Ingadozva járunk?!. . 

Ez az isteni szeretet bájos képe lebeg 
előttem, midőn piros pünkösd napján 
tanítványaim rózsabokrétákkal kedves-
kednek. 

Látom, tisztán látom : mily égi kincs 
a kedves gyermek ! Isten csakugyan 
vigasztaló, fölemelő angyalul küldte 
őket hozzánk! . . . 

Érzem, most érzem igazán : mily 
drága kincsöket bízzák reánk az édes-
anyák ! Bizonyára azért, hogy mi is 
szívünkre öleljük őket . . . Tegyük 
kedvessé nekik a gyermeki éveket . . . 
Boldogság, megelégedés tanyájává ez 

életet . . . Szerető fiaivá, leányaivá 
édesanyánknak, a mi hazánknak . . . 
Hűséges, alázatos követőivé Istennek! 

Gyönyörtől telt szívem szinte kicsor-
dul, midőn rágondolok: mennyi tiszta, 
boldogító örömet szerzett nekem a 
gyermeki lélekkel való lelkiismeretes 
foglalkozás ! . . . Nem munka . . . ünnep-
nap volt az rám nézve, midőn ártatlan 
leikök. örömtől repeső szívok kitárult 
előttem . . . Midőn odaadó bizalommal 
lelkembe fogódzkodtak . . . Emeljem 
őket magasba . . . Szárnyaljak velők 
kékebb légkörbe, hol „tisztább a patak, 
csengőbbek a dalok" . . . Járjam be 
velők Meseország, tündérvilág halmát, 
berkét, virágos kértéit. . . Incselkedjünk a 
nyalka holdvilággal.. . . Játszadozzunk a 
bárányfelhőkkel . . . Pajtáskodjunk a 
pillangókkal, báránykákkal, méhecskével, 
pacsirtával . . . Beszélgessünk az Isten-
nel . . . Hangicsáljunk a madárkákkal... 
Hallgassuk meg az angyalok éneklő karát. 
Kukucskáljunk be a mennyországba . . . 
Boruljunk le együtt az Isten fényes 
trónja előtt . . . Köszönjük meg neki, 
hogy vigyáz reánk! Kérjünk tőle áldást 
szülőinkre, tanítónkra, szép hazánkra, 
királyunkra s mindnyájunkra . . . Az ég 
ajándékait teli két marokkal szórjuk sze-
retett Magyarországunkra, erre a tündér-
kertre . . . Kérjünk a Naptól, ettől az égi 
lámpástól egy mécsesnyi f é n y t , egy kis 
tüzet, hogy bevilágítsunk s bemelegítsünk 
a szegények sötét hideg házikóiba . . . 

Vezessem be őket Isten virágos kert-
jébe, a kies természetbe... a természet 
ősi iskolájába . . . Első oktatónk keze 
alá... Kitől anyáink, apáink is sok szépet, 
hasznosat tanultak boldogulásokra. 

Teremtsek, rajzoljak meg fogékony 
szívüknek, hiszékeny lelkűknek játékosan, 
dallamokkal valami költői világot . . . 
A gyermekvilág poézisének ragyogó, 
bájos világát... Mely aranyozza a szívet, 
lelket . . . Előkészíti, fogékonnyá teszi 
eme prózai élet minden nemes vonásának 
fölismerésére, követelésére . . . ember-
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társaik szeretetére . . . Arra az isteni 
szeretetre, mellyel Krisztus megváltotta 
a világot... Arra az égi ajándékra, mely 
a családi fészket kedvessé, a haza földjét 
szentelt hellyé varázsolja . . . 

Visszavágyakoztam a 6-éves gyerme-
kek közé.. . Húzott oda a szívem, lel-
kem ... Gyönyörködni akartam bennök... 
Közöttük újraéledt lelkem . . . Szinte 
fölmagasztosultam . . . Úgy éreztem, 
mintha Isten maga sugalmazná: „Nézd, 
nézd... ártatlan gyermekeimet !.. Reád 
bízom őket. . . De felelőssé teszlek éret-
tök. . . Ne törüld le róluk a természettől 
s az anyai szívtől örökölt eszményiséget... 
Formáld őket a lehetőleg tökéletes „em-
ber" eszméjét kifejező „Istenképre". Ez 
a te nemes hivatásod !.. Ezt soha ne fe-
ledd!.. Teremtőmunkámat folytatod! 
Isteni művet alkotsz, ha igazán hivatá-
sodnak élsz . . . Helyén legyen szíved, 
le lked. . . Azok majd megmondják: mit 
kell tenned! Ha szereted az én fiaimat, 
leányaimat.. ; ha van benned igaz szeretet 
a gyermek iránt; lelkesültség hivatásod iránt... 
törj bátran előre. Ne félj ! vigyázok 
reád... Vezetlek karommal... Megigazí-
tom járásodat . . . ha tántorodnál . . . 
Meglásd: mily boldogság fog tanyát 
verni a te kebledben... Mily fölemelő 
érzés száll meg!.. Mily boldog tudat 
tesz büszkévé, hogy „isteni munkát" 
végeztél !.. 

Mióta ez az isteni sugalmazás cseng 
fülembe, azóta más előttem a gyer-
mek . . . Valami magasztos lény . . . 
Akivel való foglalkozás magasztossá 
teszi élethivatásomat . . . 

Összeszedtem szívem, lelkem, akaratom 
minden erejét, csakhogy megfeleljek 
magamra vállalt föladatomnak. Leszál-
lottam a játékos gyermeki lélekhez . . . 
L'gy érzem : a gyermeki lélek csodás 
ereje sok-sok új dolog teremtésére ösz-
tönzött. . . Derűt, mosolyt, szívet, lelket 
vittem közéjök . . . Ha jól láttam örven-
dező arcukon : boldoggá, kedvessé tettem 
nekik iskolázásuk első esztendejét . . . 

Kedves Kartársaim! 
Ha talán akad köztetek olyan, aki 

még ezt nem próbálta, nem tapasztalta, 
tegyen kísérletet a magyar gyermek 
lelkének harmonikus fejlesztésére avval az 
eszménnyél, azokkal a játékos eszközökkél, 
szívhez szóló dalocskákkal s egyéb nevelési 
módozatokkal, melyeket én alkalmaztam. 

Tanítótársam ! Szeresd a gyermeket ! 
Isteni hivatásnak, gyönyörűségnek tekintsd 
munkádat ! Gyermekkel gyermek-nyelven 
beszélj . . . Tedd játékossá a játékosság korát. 
Meglásd : mindketten boldognak érzitek 
magatokat. . . Valami csodás érzés száll 
meg benneteket! . . . 

Ne tekints engem ezért puszta áb-
rándozónak! Mosolyogj meg érte, ha 
tetszik . . . Kicsordúlt a szívem öröme. 
Nem zárhattam le a zsilipjét . . . 

Ezek az én pünkösdi gondolataim hoz-
zátok, véreim, testvéreim az Ur, a jóságos 
nagy Isten teremtő müvének — emberi 
erőnkhöz mért, bár gyarló — de lelkes 
folytatásában ! 

(Budapest,) Göőz József dr. 

Az időszámításról. 
E című közleményben (Néptanítók Lapja 

1903. 14.) Zoványi Lajos kollega úr azt pana-
szolja, hogy az időszámítást a számtani köny-
vek „az elemi iskola szükségletéhez képest 
igen tudományosan, vagy jobban mondva tudós 
pedánssággal" kívánják tárgyalni. Állításának 
bizonyságául bemutatja a következő példát: 
„valaki született 1846 május 20-án s meghalt 
1899 december 18-án; mennyi ideig él t?" 
Zoványi kollega úr abban látja a tudós pedáns-
ságot, hogy a számtani könyvek az efféle 
példákat a dátumoknak megfelelő elmúlt időt 
kifejező számokkal, nem pedig a dátumot ki-
fejező számokkal kívánják megoldani. 

így az említett példa megoldása: 
1898 év 11 hó 17 nap 
1845 „ 4 „ 19 „ 

53 év 6 hó 28 nap 
Azaz mikor az a „valaki" született, akkor 

Krisztus születése, mint időszámításunk kez-
dete óta már elmúlt 1845 év 4 hó 19 nap; 
annak a „valakinek" a halálakor pedig már 
elmúlt Krisztus születése óta 1898 év 11 hó 

I 
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17 nap. A kettő közti különbség 53 év 6 hó 
28 nap. Hogy ez helyes, azt Zoványi kollega 
úr is elismeri, de én tovább megyek és azt 
bátorkodom mondani, hogy csakis így helyes 
a számítás és az, amit Zoványi kollega úr e 
helyett ajánl — ahogyan sokan tanítják 

értelmesség szempontjából kifogásolható. is 
Zoványi kollega úr ugyanis azt ajánlja, hogy 
egyszerűen a dátumokat vonjuk ki egymásból, 
az eredmény ugyanaz lesz. í gy : 

1899 év 
1846 „ 

12 hó 
5 „ 

18 nap 
20 „ 

53 év 6 hó 28 nap 
Mindenekelőtt azt kivánom konstatálni, hogy 

véletlenül ebben a példában, ha Zoványi úr 
szerint írjuk fel a kisebbítendőt és kivonan-
dót, az eredmény sem lehet ugyanaz. Ugyanis 
18 napból 20 napot nem lehet kivonni, fel 
kell tehát bontanunk egy hónapot napokra. 
Igen ám, de van 28, 29, 30 és 31 napos 
hónapunk. Hány napot számítsunk a fel-
bontott hónapba ? Az attól függ, az év 
hányadik hónapját akarjuk napokra változtatni? 
Ha számításunk helyes akar lenni, akkor ezt 
a körülményt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. 

Az első mód szerint a fenti példában a 
11-ik hónapot kell felbontani, ez a november 
hónap, tehát 30 napot számítunk. Ha Zoványi 
úr által ajánlott módon írjuk föl a számokat, 
akkor a 12-ik hónapot kellene fölbontanunk, 
ez a december hónap, tehát akkor 31 napot 
kellene számítani és akkor az a „valaki" egy 
nappal tovább élt volna. De föltéve, hogy 
az eredmény ugyanaz, ami más példában — 
ha nem kell valamely hónapot napokra föl-
bontani — lehetséges, mégsem tartanám 
helyesnek a Zoványi úr által ajánlott módot. 
Mert ha az elmúlt időt nem akarjuk igénybe 
venni, hanem a dátumot kifejező számokat 
akarjuk egymásból kivonni, akkor így kellene 
í r r i : 

1899-ik év 
1846-ik év 

12-ik hó 
5-ik hó 

18 ik nap 
20-ik nap 

es nem : 
1899 év 12 hó 18 nap 
1846 év 5 hó 20 nap 

mert az a valaki nem 1899 évben, hanem 
csak az 1899-ik évben és nem 12 hónapban, 
hanem az év 12-ik hónapjában halt meg. Az 
1899-ik évből pedig az 1846-ik évet nem 
vonhatom ki, ez képtelenség. Az 1899-ik év 
nem jelent 1899 évet, hanem csak egyet t. i. 
az 1899-iket, éppúgy az 1846-ik év sem jelent 
1816 évet. Hasonlóan képtelenség volna, ha 
az év 12-ik hónapjából az 5-iket, vagy a 

hónap 18-ik napjából annak 20-ik napját 
akarnám kivonni. Szóval, dátumokat sem össze 
nem adhatunk, sem ki nem vonhatunk egy-
másból, mert azok sorszámok. Sorszámokkal 
pedig nem tudunk számolni. 

Ha pedig dátumokkal nem számolhatunk, 
kénytelenek vagyunk — ha észszerűen akarunk 
eljárni — az elmúlt időt kifejező számokat 
igénybe venni. Azt megértetni, hogy pl. ma, 
1903. év április hó 4-én délelőtt még sem az 
1903-ik év, sem az április hó, sem a mai nap még 
el nem mult, nem okozhat akkora nehézséget, 
hogy emiatt oly eljárást használjunk, mely 
az értelmes, helyes gondolkodásnak ellene 
mond. Mert sajnos, iskoláinkban még mindig 
nem fordítanak elég gondot a helyes gondol-
kodásra. 

Nem tudományosság kell ehhez, sem tu .lós 
pedanteria, hanem azon egyszerű igazság 
gyakorlati alkalmazása, hogy amit a tanuló 
mond, vagy vele mondatunk, annak mindig 
helyes értelme legyen. Sokszor előfordul az 
pl. hogy a számolás eredménye helyes, de a 
tanuló- nem tudja számításának értelmét adni. 
Jelen voltam egy elemi iskolai negyedik osz-
tályú vizsgálaton, hol a tanító ezt a példát 
adta fel: mennyibe került 1 m szövet, ha 
25 méterért 24772 koronát fizettünk? A 
tanuló így felelt : ha 25 m szövet 2471 2 
koronába kerül, akkor az 1 méter szövet árát 
megtudom, ha 247 V2 koronát elosztom 2 5 
méterrel! A tanító helyeslőleg int és a fiu 
számol és osztja a 247 72 koronát 25 méter-
rel, ahelyett, hogy kiszámítaná a 247 V2 koro-
nának a 25-ödrészét ! A számítás eredménye 
ugyanaz, csakhogy annak, hogy 2477» koronát 
osztunk 25 méterrel, nincs értelme és azért 
nem helyes az ily beszéd, ellenben a 24772 
koronának 25-öd részét kiszámíthatom. Rá 
kell szoktatni a tanulót már az első osztály-
tól kezdve a helyes gondolkodásra és értelmes 
beszédre, mert elvégre az iskolai tanításnak 
abban találom a legfőbb célját, hogy értel-
mesen gondolkodó embereket neveljünk. 

Kérdés azonban, kell-e az időszámítást az 
elemi iskola negyedik osztályában tanítani? 
A miniszteri tanterv nem említi. Számtani 
könyveink rendesen egy-két példával meg-
elégszenek. Én azt hiszem, nem szükséges 
ezzel a negyedik osztályban foglalkozni. Mert 
vagy tanítsunk valamit jól és észszerűen, vagy 
sehogy sem. Félmunkát ne végezzünk. Ha 
nehézséget okoz a negyedik osztályban az 
időszámításnak értelmes és helyes módon való 
tanítása, akkor inkább hagyjuk azt későbbi 
időre. 

Egyáltalában nekem az a véleményem, hogy 
ha az elemi iskola negyedik osztályát végzett 
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tanuló a négy alapműveletet egész számokkal 
jól tudja, azaz nemcsak az összeadás és kivo-
násban szerzett bizonyos készséget, hanem az 
egyszeregyben sem akadozik, 2 — 3 jegyű 
osztóval könnyen és biztossággal tud osztani, 
továbbá egyszerű szövegezett példákat helyes 
gondolkodással meg tud oldani, akkor a szám-
tanból eleget tanult. A közönséges és tizedes 
törtszámokat, az időszámítást hagyjuk a későbbi 
időre, mert akár a népiskola felső osztályaiban, 
akár az ismétlő-iskolában, akár a középfokú 
iskolákban megtanulja majd ezeket. 

Nagy hibának tartom, hogy elemi-, közép-
és szakoktatásunk egyes ágazatai közt nincs 
meg a szerves összefüggés, nem támaszkod-
hatik és nem támaszkodik egyik a másik 
munkájára. Hogy csak a számtant említsem, 
az elemi iskolában megtanítják a gyermeket a 
négy alapmíveletre egész számokkal, közön-
séges és tizedes törtszámokkal; a középfokú 
iskolák újból kezdik a négy alapmívelet rend-
szeres tanítását (nem ismétlését) egész számok-
kal, közönséges és tizedes-törtszámokkal; ha 
esetleg tanítóképzőbe vagy kereskedelmi isko-
lába megy a tanuló, harmadszor kezdi a négy 
alapmíveletet és az eredmény az, hogy mikor 
iskoláit befejezte, egy tízsoros 3 — 4 jegyből 
álló összeadást alig tud hiba nélkül meg-
csinálni ! Nem egy példa van erre ! 

Mennyivel eredményesebb volna tanításunk, 
ha egyik iskola a másikra támaszkodhatnék és 
biztosan építhetne. Ezt csak úgy érhetnők el, 
ha különböző fokú és fajú iskoláink tanítási 
anyaga közt szerves kapcsolat létesíttetnék, 
ha az egyes iskolákban mennyiségre ugyan 
kevesebbet, de minőségre annál jobban, annál 
nagyobb tökéletességgel tanítanánk, hogy tanít-
ványaink ne csak valamelyest megtanulják, 
de meg is emésszék a tanítottakat, vérükké 
váljon mindaz a szellemi táplálék, amiben 
részesültek és begyakoroljanak mindent úgy, 
hogy bizonyos készséggel, jártassággal bírjanak 
akár gondolataik kifejezésében, akár a számo-
lásban vagy más munkájukban. Mélyebben 
szántsunk, hogy erőtől duzzadó magot adjon 
anyaföldünk ! 

Ezért tartanám elégnek, ha az elemi iskola 
négy osztálya csak a négy alapmíveletre, még 
pedig csakis egész számokkal tanítaná meg a 
gyermeket, de ezekben oly jártassága legyen, 
hogy ezt mint szilárd alapot vigye magával 
akár a népiskola felső osztályaiba, akár a 
középiskolák bármelyikébe, hogy ott erre az 
alapra tovább építhessenek a nélkül, hogy az 
alapozást újra kezdenék. 

(Budapest.) Magyar László. 

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

Köszönetét nyilvánította: Rőser János 
magániskola-tulajdonosnak, aki a Budapesti 
Tanítók Segélyzőegyesületének alapvagyonát a 
kezelése alatt levő három alap javára tett 
adományok által összesen 1500 koronával 
gyarapította ; herceg Eszterliázy Miklósnak, 
aki a középnyiresi pusztán 14.967 korona 
költségen iskolát építtetett s a tanító java-
dalmairól is gondoskodott; a, Szászrégen-vidéki 
takarékpénztárnak, amely a szegénysorsú tanulók 
és a magyar-régeni óvoda részére 240 koronát 
adományozott ; özv. gróf Hunyady Kászlóné, 
szül. Csáky Sarolta grófnőnek, ki az alsópéli 
róm. kath. iskola részére 5000 koronát ado-
mányozott. 

Áthelyezte: Hamarné-Husovszki/ Ida bereg-
szászi áll. óvónőt a szebelédi áll. óvodához 
hasonló minőségben. 

Nyugdíjat utalványzott : Andrássy Lajos 
cekecsi elaggott róm. kath. tanító részére évi 
520 koronát; Gatter Anna dettai munkakép-
telen közs. kisdedóvónő részére évi 420 koronát; 
Lomosits Károly védenyi munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 860 koronát. 

Gyám-, ill . segélypénzt utalványozott: 
néhai Blága Lukács kócsinyug. volt g. kath. tanító 
özv., szül. György Anna részére 350 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J. Lajos. Forduljon Tóth József kir. tanfel-
ügyelőhöz, ő majd meg fogja adni a kellő 
útbaigazítást. Ha önnek egyéni működése ellen 
alapos kifogás nem volt, véglegesítettnek kell 
tekinteni. — A római kath. kántortanító a 
jövedelméből előírt illetéket tartozik fizetni a 
p. ü. b. 260/85. és 778/86. számú határozata 
értelmében. Tanítók Tanácsadója című köny-
vünk 212. lapján van erről szó. — R. I. Tir-
nova. Ugye még nincs a minisztériumban. 
(Magánügyben címzett lev. lapot kell mellékelni, 
mivel a lap nem egyeseké, hanem az egész 
tanítóságé. Máskor levelét válasz nélkül a papír-
kosárba dobjuk.) — W. G. Tarany. 89.712. sz. 
a. jogügyi tárgyaláson van. (Az előbbi üzenet-
nek zárójel közt lévő része önnek is szól.) — 
U. M. Az ország igen sok gimnáziumában van 
internátus ; attól függ, melyik vidékre akarná 
adni. Pl. Igló, Sárospatak, Sopron, stb. — 
P. P. Nézetünk szerint vizsgálat idejének 
meghatározása az iskolaszéki elnököt illeti 
felekezeti iskolában is. — Ii. M. Szenes. 
Nincs joga az iskolafönntartónak vizsgálat 
előtt az iskolát feloszlatni. 

(Folytatása a 14. oldalon.) 



12 NÉPTANÍT RÓE LAPJA. 2 3 . SZÁM. 

Ris emberek világából. 
„Bárcsak mégegyszer gyermek lehetnék !" 

Hadd fűzzem tovább a megkezdett gondola-
tokat, hadd mondjak el egyet-mást a kis 
emberek világából, hisz ez az ország az én 
hazám. Hadd mondjak el egyet-mást a kis 
emberek örömeiről, ha már egy más valaki 
elmondta a bánatot és mielőtt ez örömökről 
beszélnék, hadd mondjam ki legelőször is, e 
sorok elé írt mondatot: „Bárcsak mégegyszer 
gyermek lehetnék!" 

A gyermek életének egyik megfigyelője 
leírta, mily kicsiségekből áll a gyermek nagy, 
nagy bánata, hadd fűzzem ehhez az én csekély 
tapasztalataimat és hadd írjam le, mily kicsi-
ségek alkotják meg a gyermek nagy, nagy 
örömét. 

Jöjjetek el velem a kis emberek országába, 
ahol szintén ismerik a könnyet, a mosolyt és 
felejtsétek el egy pillanatra, honnét veszitek 
elő a holnapi napra szükséges kenyeret, csak 
nézzetek bele a könnyek alatt is mosolygó 
szembe, nevető arcba, így félig-meddig betelje-
sülhet szíveteknek vágya, egy-két rövidke percig 
lehettek ti is gyermekek . . . 

. . . . Ha valami bánat ér, ha elfog a vágy 
azok után, akiket szeretek ; ha anyám után 
kívánkozom, ha apám szavát szeretném hallani 
s elérhetetlen vágyak kergetőznek agyamban, 
hogy könnyes lesz tőlük két szemem : egy kis 
országot keresek föl, egy olyan országba lépek 
be, hol a könnyek alatt is ott van a mosoly. 
Ez ország a gyermekek világa, az ő világuk 
az én hazám és azoktól a kicsi emberektől, 
kik szintén tudnak sírni, a könnyek között 
is mosolyogni és szeretni szívből, igazán, elle-
sem az örömöt és az ő örömeikből fűzök ma-
gamnak gyöngyfűzért. De nemcsak magam-
nak! . . . Adok én abból másnak is! Az én 
kicsi gyöngyfüzéremnek néhány szemecskéjét, 
néhány fehér igazgyöngyét elküldöm kedves 
testvéreim tinektek is. 

A gyermekek künn vannak az iskola udvarán. 
A leányok Juliska köré csoportosulnak és ide 
hallik hozzám egy örömmel telt, csodálkozó 
fölkiáltás. Valami nagyon, nagyon szép tárgya 
lehet a kis Julisnak. Megnézem magam. Egy 
kis kék üvegdarabot adogat kézről-kézre a 
kicsi, amelyen, ha átnéz az ember, oly szép 
kék, oly gyönyörű az egész világ. 

— Dobd el Juliskám azt az üvegdarabot 
még megvágja a kezedet. 

— Igen ! Már megy is vele, de meggondolja 
magát : visszafordul. — Kisasszony, kérem. 
Előbb nézzen át rajta : szép ám. Szép ! 

Persze megtettem kívánságát és ő örömtől O O 
sugárzó arccal beszélte el : 

— Volt kék üvegem is. A kisasszony is 
keresztül nézett rajta. Az ám ! ! 

Csigát találtak. Leguggolnak melléje, tízen 
is reákezdik: „Csiga-biga gyere ki . . ." El-
mondják húszszor is. Türelmesek: két szarvacska 
sokat megér egy olyan kis állatkánál, mely oly 
ritkán mutogatja azt. Már látszik is. Egyik 
meghúzza a kötőmet. 

— Látja, látja. Már kidugja. 
Lassan mondja, nehogy meghallja a kis 

csiga-biga és visszahúzza azokat a pici szarvacs-
kákat, melyeknek láthatása pedig aranynál 
többet ér nekik. 

Laci irkát kapott. Már most csak nagy fiu. 
Maga se tudja, kinek mondja el nagy, nagy 
örömét. Eszébe jut a Sajó kutya. Magához 
hívja hát és mutogatja neki az irka fehér 
lapjait. Persze a kutya csóválja a farkát, mikor 
kis barátja beszél neki, Lacika pedig boldogan 
fut anyjához: 

— Anyám, a Sajó is örül, még a farkát is 
csóválja ! 

Ott ülök az iskola asztalánál. Gyülekeznek 
a gyermekek. Egyik is hozzám jön, a másik 
is. Ez is mond valamit, az is. A kis Anna 
nagyon titokzatos arccal jön felém és kötője 
alá rejti kezeit. 

— Mi van a kötőd alatt Anna? 
Egyik kezét kihúzza csendesen, ujját szá-

jacskájára teszi, mintha azt akarná mondani : 
„Pszt, csendesen! Még titok! Neked árulom 
el csupán!" 

Megértettem. Megkukucskáltam mi az, mit 
csak nekem szabad látnom. Hát az „Abc" 
könyvét takarták be neki otthon piros selyem-
papirba. Mosolyogtam és újra reáhajtottam 
kötőjét. De ő most már nem hagyta ott. Elő-
vette azt a csodálni való szép könyvet, hisz 
azt, mit egyszer a tanítója látott és szépnek 
talált, megláthatja az egész világ. De boldog 
is vagy kicsi Annám ! Be boldogok is vagytok 
ti gyermekek, kiknek örömet okoz egy darabka 
üveg, egy kicsi, kis csiga, új irka, piros 
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selyempapir ; ezernyi kicsiség, melyből a ti 
élteteknek boldogsága áll. 

Ti, kik még nem tudjátok e szavak értelmét : 
Csak a nagy szenvedélyeket kerüld, 
Általuk a szív üdvhez soh'se jut , 
A boldogság kis örömökből áll, 
Kis csillagokból lészen a tejút. 

Nem tudjátok, pedig igazán kis örömökből 
áll a ti boldogságtok és mi nagyok, kik 
mindezt tudjuk, de mégis oly kevés az örö-
münk, elmegyünk tihozzátok és ott értjük meg 
igazán, hogy a „boldogság kis örömökből áll." 
Ellessük a ti örömeiteket, elrakjuk örömei-
teknek igazgyöngyeit, majd meg nézegetjük 
őket és a szívünk megtelik örömmel, hogyha 
nézi a ti nevető, könnyek között is mosolygó 
arcotokat. 

Ide, ide a ti derűs országotokba jövök el 
én is és a ti örömeitekből készítek magamnak 
gyöngyfűzért, sőt másoknak is juttatok belőle, 
túszén nekem ezután is szabad lesz gyöngyöket 
keresnem nálatok, mert a ti kincsekkel gazdag 
világotok az én hazám. 

(Sopron-Ujlák.) Ossoly Jolán. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
! A csanádmegyei tanítóegyesület május 

26.-án Nagylakon tartotta XXXII-ik rendes 
évi közgyűlését. A tekintélyes számban meg-
jelent tanítóságon kívül ott volt a tan ügy-
barátok és érdeklődők díszes serege is. Főleg 
a tanítók nagy érdeklődéssel készültek e gyű-
lésre, melynek egyik vonzó előadója dr. Eben 
lett volna, aki azonban a tanítóság legnagyobb 
sajnálatára ez alkalommal sem jött el. Strauss 
Gyula tartalmas elnöki megnyitója után Gzirbus 
István titkári jelentését olvasta föl a mult év 
történetéről. A titkári jelentés körül, mely 
egész terjedelmében tudomásul vétetett, élénk 
eszmecsere fejlődött ki. — Örvendetes tudo-
másul vétetett dr. Návay Lajos alispán üdvözlő 
távirata is. — A számvizsgáló bizottság jelen-
tése szerint az egyesület egyenleg - vagyona 
6.935 korona 35 fillér. Az „Erzsébet királyné-
alapítvány" alapító-levele bemutattatván, tudo-
másul vétetett. A bíráló-bizottság jegyzőkönyvé-
nek fölolvasása után éljenzéssel vétetett tudo-
másul, hogy az I-ső díjat Várkövi Kálmán 
földeáki, a Il-ik díjat Erdélyi Sándor nagy-
majláthi, a III-ik díjat Kun László kunágotai 
tanítók nyerték el. A „Nemzeti nyelvoktatás 
célja, eszköze, anyaga és módja" — tételről 
Görög János m.-kovácsházai tanító sikerült és 
jegyzőkönyvi elismeréssel örökített — érte-
kezést olvasott föl. Lengyel János református 
kovácsházai tanító „A hazaszeretetről" szabad 
előadást tartott. A tanítóegyesület e szép 

tehetségű és ékesen beszélő tagja előadásával, 
nyelvtani szépségben, eszmében gazdag, szónoki 
ritka hévvel előadott előadásával, mind-
végig lebilincselte a haigatóság figyelmét. A 
M. T. O. B. leirata a tanítói fizetések rende-
zésére vonatkozólag egyhangúlag elfogadtatott. 
A módosított alapszabály értelmében vidéki 
alelnökül Lengyel János egyhangúlag és lelke-
sültséggel választatott meg. A központi vá-
lasztmány tagjaiul: Márton Bálint, Nagy Gábor, 
Biró Albert, Glück Hermin, Szalóky József, 
Apró János, Beney Antal, Somogyi Béla és 
Dorna Lajos választattak meg. Csongrád- és 
üngmegyei tanítóegyesületek indítványai a 
tanítói áthelyezés, a szakfelügyelet, az „Eötvös-
alap" ügyében változatlanul elfogadtattak s 
1905-től kezdve a megye tanítósága 6 koronás 
egyleti tagsági díjával, egyben az „Eötvös-alap"-
nak is tagja lesz. A kirándulásra vonatkozó 
indítvány Groó Vilmos kir. tanfelügyelő indít-
ványa alapján a központi választmányhoz 
tétetett át, világos programm megállapítása 
végett. CB. A.) 

[x] A békésvármegyei általános tanító-
egyesület a napokban tartotta Szeghalmon 
nagygyűlését. Az elnöki megnyitó és jegyzői 
évi jelentés után Brósz János orosházi igazgató 
olvasta föl A tanítóegyesületi élet fejlesztése 
című munkáját. A közgyűlés ezt egyhangúlag 
elfogadta és az országos bizottsághoz fölter-
jeszteni határozta. Összekötő kapocs az iskola 
és óvoda között címmel értekezett igen szépen 
Ilugyecz Mariska óvónő. A f onomimikárcl 
tartott előadást Petz József állami tanító. 
A tanító társadalmi szerepe, tekintettel az ifjú-
sági egyletek alakítására című tételről pedig 
Buthy László békéscsabai áll. tanító értekezett. 
Ezután Nagy Lajos orosházi polg. isk. igazgató 
jelentést tett a gyűjtő-bizottság működéséről. 
E szerint a gyűjtés szép eredménnyel folyt le 
s előre láthatóan az egyesület még ez évben 
a Tanítók Házában levő szoba hátralékos 
összegét letörleszti. A gyűlés után közebéd 
volt, melyen Brósz János 89 koronát gyűjtött 
a szobaalapra. Ehhez egy szeghalmi földbir-
tokos : Péter András 50 koronát adott. 

£ Járásköri ülések. A bánffyhunyad-almás-
menti tanítók a köri gyülésöket f. évi május 
16.-án tartották meg Bánffyhunyadon, az áll. 
el. iskolában. Fekete János sikerült tanítása 
után, Koltai Lajos elnök olvasta föl megnyi-
tóját a népnevelési egyesületek szükségességével 
foglalkozva, ebből kifolyólag indítványt tett a 
népnevelési egyesületek fölállítására. Az ifjúsági 
egyesületekről Czucza János olvasott föl igen 
szépen a gyakorlati élet szemelőtt tartásával. 
Halmai István a szülőkkel való érintkezésről, 
Felekdy Árpád a rajzoktatásról értekezett. 
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Mindhármuknak jegyzőkönyvi köszönetet mon-
dott a kör. Indítványt tett Bene Lajos a 
gyermeki lélek megfigyelésére vonatkozólag. — 
A pestmegyei ált. tanítóegyesület újpesti köre 
Visegrádon tartotta meg közgyűlését, melyen 
Tóth József kir. tanfelügyelő is megjelent. 
Lapunk segéd-szerkesztője: dr. Gööz József 
ismertette, a tagok osztatlan érdeklődése közt, 
az olvasástanításra vonatkozó saját módszerét, 
Tomcsányi János meg az Orsz. Biz. idei nagy-
gyűlésének a tételeit ismertette. Fizetés dolgában 
minden magyar tanítónak annyi fizetést kér, mint 
amennyi fizetése érettségvizsgálatot tett állami 
tisztviselőnek van ; óhajtja a járási szakfelügye-
letet és a népnevelési egyesületeket (dr. Makay 
oszt.-tanácsos előadása értelmében) a mai ált. 
tanítóegyesületek helyébe. (Mi nem így óhajt-
juk. Szerit) Tóth József kir. tanfelügyelő indít-
ványára a kör tagjai egytől-egyig belépteit az 
Eötvös-alap kötelékébe. — Ugyanezen áll. tanító-
egyesület kispesti körének az ülését Kispesten 
tartották meg Tóth József kir. tanfelügyelő 
jelenlétében. Dr. Gööz József itt is tartott 
előadást egységes új tanítási módjáról, melynek 
meghallgatására Peress Sándor képzőintézeti 
igazgató is kivitte a VI. kerületi tanítóképző-
intézet növendékeit. Dr. Gööz előadása állandóan 
lebilincselte a közgyűlésen jelenvoltak figyelmét. 
Előadást tartottak még : Hartha Pál a gyermek-
lélek megfigyeléséről; Szegszárdi Árpád a homok-
szőlők metszéséről és a méhekről; Prokopné az 
iskolai szini előadásokról; Vörösvár y Béla 
gyermekeink erkölcsi védelméről. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Második ötödéves korpótlék. A vallás- és 

közoktatásügyi m. kir. miniszter úr folyó évi 
május hó 10-én 29.581. sz. a. kelt rendelete 
szerint az iskolaföntartóknak a második ötöd-
éves korpótlék államsegélyből megadásáért 
éppen úgy kell a vallás- és közoktatásügyi m. 
miniszterhez folyamodniok, mint azt első izben 
tették s ezen folyamodványukat a tanító díj-
levele-, oklevelével-, szolgálati bizonyítvá-
nyaival, a községi elöljáróságnak a járási 

. főszolgabíró által ' láttamozott, a község, vagy 
hitfelekezet szegénységéről kiállított bizonyít-
vánnyal, valamint az iskolába járó tankö-
teles gyermekek számának a községi elöljáróság 
által megerősített hiteles kimutatásával, továbbá 
a község vagy hit felekezet és iskola szabály-
szerű 1902/1903. évi költségvetésével, végre 
a község vagy hitközság állami egyenes adójáról 

kiállított bizonyítvánnyal legkésőbb folyó évi jú-
nius hó végéig a vármegyei közigazgatási bizott-
sághoz beterjeszteniük, mert ellenkező esetben 
az 1894. évi 10.000 sz. a. kiadott utasítás 24. 
§-a 4. bekezdése értelmében, ha az iskolafentartók 
ezen ideig a korpótlék fedezésére nem kérnek 
államsegélyt, akkor az esedékessé vált kor-
pótlék teljes összege tőlük fog behajtatni. — 
Körniendynének válasza van, de postacímét nem 
írta alá. Kérjük, tudassa velünk teljes címét. — 
X-vidéki bányász. Forduljon a Csillaghegyi 
(Budapest mellett) női gazdasági és háztartási 
tanfolyam igazgatóságához s kérjen prospektust. 
Ez a tanfolyam rendesen 4 hónapig tart. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— Előléptetések a kultuszminisztérium-

ban. A közoktatásügyi minisztérium VI. ügy-
osztályában a nem-állami iskolák és az összes 
kisdedóvó-intézetek ügyeit intéző csoport fő-
nökét: dr. Kacskovits Mihályt, eddig osztály-
tanácsosi címmel és jelleggel fölruházott 
titkárt, a király min. osztálytanácsossá nevezte 
ki. Ugyancsak a VI. ügyosztályban dr. Edví 
Illés Zoitán min. fogalmazó címzetes segéd-
titkárrá, dr. Gopcsa László min. titkár pedig 
címzetes osztálytanácsossá neveztetett ki. 

— Péterfy Sándor levele a mosoniakhoz. 
Az Eötvös-alap megalapítója és örökös elnöke : 
Péterfy Sándor a köv. levelet intézte a moson-
megyei áll. tanítóegyesülethez, mely tisztelet-
beli tagjává választotta meg: „Tekintetes 
Elnök úr, mélyen tisztelt kartársam ! A midőn 
a „Mosonmegyei Általános Tanítóegyesület" 
díszoklevelével kapcsolatban f. hó 15-én hoz-
zám küldött becses leveléért és fáradozásáért 
ezennel köszönetet mondok, egyúttal alázatosan 
kérem, legyen kegyes az elnöksége mellett 
működő egyesület mélyen tisztelt tagjaival 
hözölni, hogy az általuk fölajánlott tiszteleti 
tagságot és díszoklevelet hálás szívvel fogad-

o o D 
tam, mint annak a huszonhat éven át szaka-
datlanul folytatott munkának és küzdelemnek 
egyik bizonyítékát, melyet az Eötvös-alap 
eszméjének a megvalósítása érdekében számos 
mosonvármegyei és néhány ezer más, lelkes 
Kartársam támogatása mellett végeztem volt. 
Ki kell azonban jelentenem, hogy a nekem 
felajánlott tiszteleti tagságot egyedül csak a 
végzett munka és a küzdelem elismeréseként 
és nem az Eötvös-alap eszméjének a meg-
valósításáért nyújtott jutalomnak tekinthetem ; 
mert, hiszen, nem sikerült nekem Kartársaim 
nagy többségében azt a tettre kész testvéries 
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közérzületet fölébreszteni, amely nélkül az 
Eötvös alap és a vele kapcsolatos intézmények 
országos jelentőségüekké nem válhatnak. Ez a 
körülmény késztett és indított az ügyszeretet-
tel egyetemben arra, hogy az Eötvös-alap 
országos tanítói segély egyesületének elnöki 
tisztéről leköszönjek s aanak vezetésére oly 
férfiakat ajánljak kartársaimnak, akik régtől 
fogva hűséges pártolói, támogatói és buzgó 
munkásai valának szent ügyünknek, s akik 
az Eötvös-alap eszméjének megvalósításához 
több erővel és képességgel rendelkeznek, mint én, 
kit megviselt már azélet,selgyengítettabetegség. 
Hogy pedig csak javára vált ügyünknek az 
én visszavonulásom, kitűnik abból, hogy mióta 
Ujváry Béla kir. tanácsos s a Néptanítók Lapjánalt 
a szerkesztője áll az ország tanítóságának a 
bizalma és kérése következtében az Eötvös-alap 
gyűjtő- és kezelő országos bizottság élén, 
országos tanítói segélyegyesületünk Nagym. 
Miniszterünknek hathatós pártfogása s a kir. 
tanfelügyelők szíves támogatása mellett hatal-
mas fejlődésnek indult. Csak a rendes tagok 
száma is mintegy 1800-sal gyarapodott a jelen 
évben. Biztos jele ez már annak, hogy hazánk 
közoktatásügyi munkásainak a nagy többsége 
nem nézi ezentúl is rideg közönnyel, tétlenül 
annak a néhány ezer lelkes kartársunknak a 
nemes küzdelmét, akik a kartársi közérzület 
által emelt oltár körül híven fáradoznak a 
testvéri szeretet szent munkájában. Bízvást 
remélhetjük már, hogy az ország közoktatás-
ügyének a munkásai kevés kivétellel csatla-
kozni fognak a közel jövőben azokhoz, kik 
példát akarnak népünknek mutatni, hogy 
miként lehet és miként kell e haza polgárainak 
egymást abban támogatniok, hogy Istentől 
kiválóbb tehetségekkel megáldott gyermekeikből 
nemzetünknek jeles munkásokat nevelhessenek, 
képeztethessenek. El fog terjedni nemsokára 
kartársaink között az a meggyőződés, hogy 
minél többen egyesülünk a kartársi közérzület 
és az emberbaráti szent szeretet munkájában, 
annál biztosabban számíthatunk minden ügyünk-
ben a müveit magyar társadalom készséges 
támogatására és az egész nemzetnek s a 
törvényhozóknak az elismerésére, kellő méltány-
lására ; mert, hiszen, Eötvös-alapunkkal és a 
vele kapcsolatos jótékony tanítói intézménye-
inkkel is egyedül hazánknak, nemzetünknek 
az érdekeit szolgáljuk s azoknak a fönntar-
tásával szent kötelességet teljesítünk. El kell 
lassanként minden egyes kartársunknak ismer-
nie, hogy a hivatalos kötelességek hűséges 
teljesítése mellett, semmi sem emelheti a tanítói 
és népnevelői igaz önérzetet, semmi sem nyújt-
hat biztosabb elismerést és tekintélyt, mint 
az oly nagyszabású, nemzeti célokat is szol-

gáló társadalmi intézmény, aminővé a kar-
társak tettre kész akaratereje Eötvös-alapunkat 
kifejleszthetné, és viszont semmi sem árt-
hatna a tanítói önérzetnek és tekintélynek 
nagyobb mértékben, mint annak a szomorú 
esetnek a bekövetkezése, amely nyilvánvalóvá 
tenné, miszerint e haza közoktatásügyi mun-
kásaiban még ma sincs annyi kartársi köz-
érzület és testvéri tettre kész szeretet, ameny-
nyi megkívántatik ahhoz, hogy az Eötvös-
alap országos tanítói segélyegyesület az ország 
összes tanítói egyesületeivel egyetértőleg fönn 
tudná azt a két házat tartani, amelyeket 
Wlassics Gyula ő kegyelmességének a nemes 
lelke Ô Felségének, Urunknak és Királyunk-
nak legkegyelmesebb beleegyezésével a törvény-
hozás jóvoltából fiaink javára megszerzett volt. 
Ezeknek a kijelentése és előadása után ismé-
telve kifejezvén az irányomban tanúsított szíves 
jóindulatáért az én hálás köszönetemet s igérve, 
hogy míg Isten engedi, ezen túl is együtt szol-
gálom tőlem telhető módon mosonmegyei 
mélyen tisztelt kartársainkkal „Eötvös-alap"-unk 
ügyeit, mély tisztelettel maradtam a Tekintetes 
Elnök Úrnak Győr, 1903 május 25., alázatos 
szolgája: Péterfy Sándor." — A tanítóság 
atyjának ehhez a szép leveléhez az a meg-
jegyzésünk, hogy az Eötvös-alap jelenlegi föl-
lendülése semmiképpen sem hozható okozati 
összeköttetésbe sem Péterfy Sándor vissza-
vonulásával, sem más vezetők megválasztásával. 
Péterfy Sándorra vonatkozólag, aki különben 
is örökös elnöke az Eötvös-alapnak, a mostani 
elnökség azt reméli, hogy visszavonulása csak 
ideiglenes s csak addig tart, amíg túlfeszített 
munkában megrongált egészsége ismét helyreáll, 
amire már alapos kilátás van. Reméljük, hogy 
Péterfy Sándor az Eötvös-alap élén nemsokára 
ismét elfoglalja azt a vezető helyet, amely 
legméltóbban egyedül őt illeti meg. Szerk. 

— Az Orsz. Eötvös-bizottság, mely báró 
Eötvös József összes munkáit a Tanítók Háza 
javára kiadta, dr. Hegedűs István egyetemi 
tanár elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
örömmel értesült arról, hogy a munka körül-
belül 70 ívvel lesz terjedelmesebb, mint ahogy 
a kiadók Ígérték. A még hátralevő öt kötet O CT 
(15 kötet tudvalevőleg már megjelent) június 
közepén fog megjelenni s az utolsó kötetek 
Eötvös lírai költeményein, „gondolatain", élet-
rajzán (dr. Vojnovich Géza akadémiai pályadíjat 
nyert munkáján) kívül még Eötvös Józsefnek 
eddig még sehol meg nem jelent, tehát teljesen 
kiadatlan leveleit is tartalmazni fogja. A munka 
ily szokatlan megnövekedése, valamint szép 
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elterjedése is határozottan a kiadók: a Révai-cég 
érdeme. Eötvös munkáinak eme teljes kiadása 
révén az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesület, mely a nagy Eötvös nevét viseli 
s az ö szellemében működik, már eddig 
28.327 K 11 fillért kapott s még van kilátás 
néhány ezer koronára. Eötvös József munkáiból 
még néhány száz példány kapható a kiadóknál, 
illetőleg a könyvkereskedésekben s erre a 
körülményre az Orsz. Eötvös-bizottság ezennel 
fölhívja a közfigyelmet, első sorban a közép-
iskolai s egyéb könyvtárak kezelőinek jóindu-
latú figyelmét. Eötvös munkái eme teljes, 
470 ívre terjedő kiadásának megrendelésével 
mindenki amellett, hogy a nagy író összes, 
még eddig kiadatlan írásait is megszerzi, 
még jótékonyságot is gyakorol, amennyiben e 
munka kiadása tanítók árvái javára jöve-
delmez. 

— Az Eötvös-alap köréből. A kir. tanfel-
ügyelő urak közül, akik általában nagy szere-
tettel karolták föl országos segélyegyesületünk 
ügyét, ismét ketten értesítették az alap elnök-
ségét fáradozásaik eddigi eredményéről. Maros-
Torda megye érdemes kir. tanfelügyelője : Deák 
Lajos kir. tanácsos, aki már 17 év óta örökös 
tagja Eötvös-alapunknak s újabban 50 koronás 
részesjegyet váltott, és emellett évről-évre persely-
gyűjtéseket rendeztetett megyéje iskoláiban 
orsz. segélyegyesületünk javára, arról értesíti 
az alap elnökségét, hogy fölszólítására megyé-
jéből újabban 45 tanító és tanítónő lépett az 
Eötvös-alap kötelékébe, közülök többen 50 
koronás részesjegy kiváltásával. Maros-Torda 
megyéből tehát e szerint immár 100 tagja 
van az Eötvös-alapnak. Hunyad vármegye 
nagyérdemű kir. tanfelügyelője : Rétlii Lajos 
kir. tanácsos szintén arról értesíti az elnök-
séget, hogy fölszólítására megyéje tanítótestüle-
téből többen beléptek az Eötvös-alap kötelé-
kébe s hogy ő nemcsak körlevélben, hanem 
hivatalos érintkezések alkalmával is „fölhívja 
a tanítóság figyelmét ezen alap üdvös voltára 
és buzdítja a belépésre". Foly tehát a „szent 
munka" országszerte; de folyjon is, mert az 
Eötvös-alap, melyre ma-holnap két főiskolai 
irternátus gondjai fognak nehezedni, csak úgy 
lesz igazán a tanítóság országos segélyegyesü-
lete, ha a 30 ezer tanító közül legalább 15 

ezer tagja lesz. Hála miniszterünk, a minisz-
térium és a tanfelügyelői kar támogatásának, 
most már reméljük is ezt. — Ifjúsági egye-
sület szerveséseért a miniszter 100 K jutalomban 
részesítette Tóth Gyula szeged-alsóvárosi ig.-
tanítót, aki ezt az összeget két felé osztva jó-
tékony célra fordította olyképpen, hogy 50K-át 
adott az Eötvös-alapnak, 50 koronát pedig a 
szeged-alsóvárosi ifjúsági egyesületnek. „Huszon-
négy év óta rendes tagja vagyok az Eötvös-
alapnak, írja Tóth Gyula kartársunk, fiam mái-
harmadik éve, hogy a Tanítók Házában van 
s élvezi Házunk jótéteményeit. Hálás elisme-
résem csekély jeléül, igaz örömmel teszem 
ezt." — A gyarapodás. F. év elejétől május 
30-ig 1755 új tag lépett be az Eötvös-alapba, 
akik összesen 7768 K 50 f-t fizettek be. 

— Rövid hírek. Névmagyarosítás. Stofán 
János vállaji kántortanító nevét Sóvári - ra, 
Maresch Győző ugyanottani tanító pedig 
Marosi-ra változtatta át. — Gyűlések. A vesz-
prémi ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület 
június hó 17.-én Veszprémben a ref. iskolában 
tartja évi közgyűlését. A fogarasvármegyei 
hivatalos tanítóegyesület június 27.-én Fogarason 
a vármegyeház nagy üléstermében rendes köz-
gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: az Eötvös-
alap javára: Németh Ferenc, Baglad (új tag, 
tags, díja 1903-ra) 3 K ; özv. Löwinger 
Bertalanná, Heves (t. d ) 3 K ; Mihalovich 
János, Toponád (új tag, tags, díja 1903-ra) 
3 K ; Terebessy István, Lőrincréve (új tag, 
t. d. 1903-ra) 3 K ; Nemecz Ferenc, Szákul 
(adomány) 2 K; az udvarhelymegyei homoród-
járási tanítói kör gyűlésén rendezett gyűjtés 
eredménye (bek. Redő Józsefné, Oklánd) 6 K. 
Átutaltak az Eötvös-alap pénztárába ; nyug-
tatványt számtartónk küld. 

— Halálozás. Hegedűs István szobránci 
igazgató-tanító élete 31-ik évében működésé-í nek 9-ik évében meghalt. Áldás emlékére! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek üy czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

T a r t a l o m : Népnevelési egyesületek. Makói Makay 
Béla dr. — Szeressük a gyermeket! Göőz József dr. — 
Az időszámításról. Magyar László. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra : Kis 
emberek világából. Oszoly Jolán. — Egyesületi élet. — 
Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
Bovatvezető: KBOLÛPP A L F E É D . 

Közismereti tárgyak a gazd. ism. 
iskolában. 

Az iskola célja : nevelni a gyermeket jövő élet-
hivatására. Ezt teszi a népiskola, még jobban 
kell, bogy tegye a gazdasagi ismétlő iskola. 
A népiskola azonban általános műveltséget ad 
tanítványainak, s méltán, mert hisz a legtöbb 
népiskola soh'sem lehet azzal tisztában, hogy 
tanítványai majdan milyen életpályát fognak 
választani. Egyik földmívelő, a másik iparos, 
a harmadik kereskedő lesz, sőt lesz „tanult" 
ember egyik-másikból. Éppen ezért nem lehet 
s nem szabad a népiskolának egyoldalú neve-
lést, tanítást adni, hanem az általános isme-
retek mindegyikének alapját kell, hogy lerakja 
s talán be is tetőzze. Mindenből mindenkor 
egy egészet ad. S a népiskola a közismereti 
tantárgyakat — habár ezen tantárgyak egy-
mással szoros kapcsolatban állnak — mindig 
luint főtantárgyat kezeli. 

Máskép állunk a gazdasági ismétlő isko-
lánál. Ha népoktatásunk valamelyik ága az 
életnek nevel, úgy ennek okvetlen ezt kell 
tennie. Hisz már a tanterv egyenesen erre 
utalja. Itt már tudja az iskola, hogy tanít-
ványai mily pályára lépnek. Földmívélők lesz-
nek. Az eszközöket, mellyel a célt elérni 
akarja, most már könnyen megválaszthatja, 
mert ismeri a végcélt, melynek refrénje mindig 
ez marad : földmívelő. Félelem nélkül mondom 
ki, hogy éppen ezért a gazdasági ismétlő 
iskola adhat egyoldalú nevelést. Egyoldalú 
nevelést, de szakszerűt, mely azonban minden 
körülmények között legyen általános szak-
műveltség. Evvel újat nem mondtam, mert 
tudjuk nagyon jól, hogy minden szakiskola 
ezt teszi. Tán a gazdasági ismétlő iskola nem 
szakiskola ? De igen. A gazdálkodás tudo-
mánya az, amit terjeszt a serdülő gyermekek 
közt, igyekszik ennek igazságait megismertetni, 
velük elfogadtatni és bennük vérré változtatni. 
Hogy tanít általános dolgokat, közismereti 
tárgyakat, ez mit sem von le előbbeni állí-
tásomból. Mert a közismereti tárgyakat csak 
azért tanítja, hogy vele a célt könnyebben elérje. 
Tanítja a közismereti tárgyakat, mint segéd-
tárgyakat, melyek a gazdaságtan könnyebb 
megérfhetésére szolgálnak s hogy szélesebb körű 
gazdasági ismereteket szerezhessen a tanulp. 

Közismereti dolgot tanul a gyermek, de 

gazdasági közismeretet, vagyis a közismeretből 
olyat, mely a gazdasággal kapcsolatos és ennek 
mintegy kiegészítője. Mindent és mindenkor az 
agraria bálványnak áldoz. Ami a közismereti 
dolgokból a mezőgazdaságon kívül esik, illetve 
vele kapcsolatban nincs, mint szépet, de nem 
szükségest, elhagyhatjuk. Szép a ló s rajta a 
sallangos szerszám. De a szép ló, sallangos 
szerszám nélkül is jó. Hogy a hasonlattal 
tovább éljek. A ló a gazdaságtan, a szerszám 
a közismeret. A lónak, hogy munkát végezzen, 
kell a szerszám. A gazdaságtant, hogy jobban 
megértsük, szükséges a közismeret. De nem 
okvetlen kell a sallangos, a fölösleges. Van 
ilyen ? Van. Nézzük meg csak a tantervet és 
a tankönyveket. Mindegyiket a miniszteri jóvá-
hagyás záradékolja. Tehát e szerint kell taní-
tani és ha lehet: élni. A tanterv csak jelez, 
a tankönyv már a részleteket is mutatja. 

Gyalogolok. Éjjel van. Világosságot látok 
egy ablakban, ez irányba megyek. Vizet ér a 
lábam, bele is estem. Szép ruhámnak vége, 
önkénytelen megmosakodtam, de meg is oko-
sodtam. Most látom ; szárazon, jobb úton is 
mehettem volna. így jártak a gazdasági ismétlő-
iskolai tankönyvírók is. A jelt látták, de a jobb 
útat nem. Egy mentségük van. Hajnalba indul-
tak sötétesen. De ma már kivilágosodott ám. 
Tehát lehet segíteni. Hogyan, miképpen ? Ezt 
akarnám én elmondani. 

Föntebb mondottam, hogy a közismeret a 
gazdaságtant szolgálja. Ismétlem: mindent és 
mindenkor a főfogalom alá kell rendelni. 

Kezdem azon, hogy a tanterv szerint, mely 
közismereti tárgyak tanítandók. 

1. Hit- és erkölcstan. Ezt a papok tanítják, 
a szervezet is így mondja. Hogyan ? Ez t ők 
tudják. Mindenesetre a vallástanok és lelki-
ismeretük szerint legjobban. Nem akarok 
tanácsot adni. Ehhez „kicsiny" vagyok. De 
kérnem szabad? Kérem pedig azt, hogy minél 
több a mezőgazdaságból vett példát használ-
janak. Van ilyen a bibliában elég és milyen 
szépek. A magvetőről, a halászról stb. 

2. Olvasás és helyesírás. Okosan, helyesen 
megmondja a tanterv. Nincs sem elvenni, sem 
hozzátenni valóm. 

3. Földrajz. Magyarországot főleg a föld-
mívesélet viszonyainak szem előtt tartásával 
kell ismertetni stb. így írja ezt a tanterv. 
Helyes ! De nem úgy, mint a jóváhagyott 
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tankönyvek. Egy tankönyvvel vagyok e tekin-
tetben megelégedve, a „kúnágotaival." Ebből 
megtanulhatjuk, hol terem a jó paprika, torma, 
zeller. Ez a serkentő, példaadó földrajz-tanítás. 
Azonban még ennél is többet akarnék. A taní-
tást a földrajzi alapfogalmakon kezdeném. 
Égtájak. A déli oldalt szereti a! szőlő, méhes. 
Folyók, tavak. I t t fölemlíthetjük a halászatot, 
csatornázást, stb. Mocsarak nádasokkal, itt 
pedig a gyékénykészítést. Dombok, hegyek 
erdőkkel fedve, ilyen helyeken a fafaragást, 
gubacsszedést. Helységek, melyek mezőgazda-
sági jelentőségűek, stb. Ugy-e kollega uraim, 
van mezőgazdasági földrajz is. És higyjék 
el, ez a gazdának sokkal érdekesebb, mint a 
múzeum, színház és más ilyen. Tudni fogja 
a leendő gazda, hogy a neki szükséges gazda-
sági tárgyat honnan rendelje ; tudni fogja, 
hogy mezőgazdasági ügyekben hova forduljon 
tanácsért, mert hiszen ezeket a földrajz kere-
tében mind taníthatom. Más államok, világ-
részek ismertetését, ha már egyszer tanítani 
kell, szintén ily fölfogásban szeretném tanítani. 

4. Történelem. I t t a tanterv nem mondja, 
hogy a mezőgazdasággal kapcsolatosan halad-
junk. Szeretném, ha ezt mondaná. A mező-
gazdaságnak is van történelme. Az őskorszak-
beli vetés. Hogyan szántottak régente, (Tormay 
oly gyönyörűen írja le a „Vasárnapi beszél-
getések"-ben, hogy élvezet olvasni). Hát a 
magyar ember ősfoglalkozása nem a föld-
mívelés volt ? IV. Béla, mikor a tatárjárás 
után hozat külföldről magot, állatot és a nép-
nek osztja. Vagy nem a mezőgazdasághoz 
tartozik a robot, dézsma megszüntetése? 1848, 
Széchenyi lóversenyei nem-e korszak-alkotó 
események mezőgazdaságunk történetében. Csak 
egy-két követ kaptam ki a mozaikból, pedig 
van ám több is. Jó ! mondhatná valaki, de 
hol marad a csaták leírása, a jellemképzés, a 
nemes indulatok fölkeltése? Erre a válaszom: 
tanítjuk az elemi iskolában. Különben röviden 
ezekbe is beszőhetjük. Vagy nem nemesbül a 
tanuló erkölcse akkor, amikor az apák tör-
ténetét beszélem el speciális mezőgazdasági föl-
fogásban ? Hisz még jobban hozzáfűzöm lelkét 
ahhoz a röghöz. így tanulja megbecsülni azt 
az édes anyaföldet, mely eltartá atyáit, s melyen 
neki élni, halni kell. 

5. Alkotmánytan. A tantervben még a téte-
lek is megvannak határozva. Szép, okos és j ó 
dolgok. Kell is tudni minden embernek. É n 
azonban mégis hagynék el belőle. Hisz a 
gyermek úgyis tanulja az elemi iskolában. 
Legfölebb frissítsük föl a tanultakat és tanít-
sunk újat, még pedig alkotmánytanból és 
mezőgazdaságit. Mezőgazdasági és mezőrend-
őrségi törvények, földmívelésügyi minisztérium, 

ennek hatásköre és ágazatai, munkástörvény, 
segélypénztár stb. Oly sok e tárgyban az anyag, 
mit ismertetni lehet és a mi szükséges. Vagy 
nem-e furcsa, hogy még a „paszusli-sal sincs 
tisztában földmíves népünk és nem ismeri 
ennek fontosságát. 

6. Számtan és mértan. A tanterv kitűnő 
útbaigazítást ad. A részletekben nagyon jó 
anyagot nyújt a Beke-féle gazd. ismétlő isko-
lák részére írt számtani könyvecske. így sze-
retném én az összes közismereti tárgyakat 
tanítani, kezelni. 

7. Egészségtan. A tanterv világosan meg-
mondja, hogy mit kell tanítani. A tankönyvek 
azonban a kérdést nem jól fogják föl. Egyik 
nagyon is bőre, a másik szűkre szabja. Egyik 
ezt, a másik mást ajánl. Szeretném, ha orvos 
dolgozná föl az anyagot. Röviden, velősen mon-
daná el, a mondani valóját. A gyógynövények 
szedése, szárítása a tananyagba föl van véve. 
Nem lehetne ezt az egészségtan tárgyalásánál 
tanítani és egyúttal pár házi orvosság receptjét 
ismertetni? Talán igen. A „Néplap" sok ilyen 
receptet hoz. Most is bánom, hogy nem gyűj-
töttem össze. Ha megvolna, megmutatnám egy 
orvosnak s a jót kiválasztva, tanítanám. 

8. Természettudomány. E tárgynál hossza-
sabban időzök, mert megérdemli. Egy köz-
ismereti tárgyunk sincs, amely oly szoros 
kapcsolatban volna a gazdaságtannal, mint 
éppen ez. Kitűnő eszköz a gazdaságtan szol-
gálatában. Most olvasom, hogy dr. Verédy, 
a fővárosi iskolák tanfelügyelője, e téren gyö-
keres reformokat ajánl.*) A természettannál 

I elitéli a szokásos kísérleteket és sürgeti, hogy 
„az oktatás az emberi munka lefolyásából me-
rítse tapasztalatait, mert ez a tárgy az, ami 
a népiskolát modernné teheti. Agyafúrt kisér-
let tartós hatással nem lehet a népre. Itt 
mindenesetre érvényesüljön a jelszó : az élet-
ből az életnek.1' így kedvemre, számíze sze-
rint résen nem hallottam már meghatározást. 

' . . . 
Ha valahol, úgy a gazdasági ismétlő iskolában 
kell ezt különösen figyelembe venni. Szeretnék 
a tantervvel alkudozni; némelyikből többet 
adhatnánk, sőt van olyan is, mit el is hagy-
nék. Helyeslem, hogy azon kőzetek, melyekből 
a különböző talajnemek képződtek, taníttassa-
nak. A fizikából mindazt lehet tanítani, mi a 
tantervben van. Elhagyandónak vélem azonban 
az ilyet : gőzgép, villám és villamosság. A 
paraszt úgy sem fog telegrafálni, telefonozni, 
a villanyos lámpát se használja. E helyett 
inkább tanítsuk a «hajcsövességet, s evvel kap-
csolatban az ásás, kapálás, gereblyézés, szán-

*) Hol szerezhetném meg egész terjedelmében e 
fölolvasást ? 
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tás, boronálás, hengerezés stb. munkálatait, 
mint a talaj hajcsövességét előmozdító avagy 
•szétbontó ténykedéseket. Beszélhetnénk az egy-
szerű gépekről, mint az erőmegtakarítás esz-
közeiről. Lejtő, csiga, ék, henger stb. szám-
talan változatban használatos a gazdaságban. 
Vegytanból többet is lehetne, mint a mennyi 
a tantervben van. Különösen a szerves vegy-
tan az, mely a gazdaságban gyakran előfor-
dul. így pl. az erjedés folyamata, a bor, ecet, 
pálinka, keményítő stb. készítése. 

Hátra volna még, hogy a természetrajzról 
mondjak valamit. Ez pedig a növény- és állat-
tan. Jó volna, ha a tanterv direkte megjelölné, 
hogy a természettudományoknál tanítandó külö-
nösen a káros és hasznos rovarok tana, a kár-
tékony gyomok stb. Igaz ugyan, hogy a növény-
termelésnél ezeket úgyis meg kell említeni kár-
tékonyságuk avagy hasznosságuk szerint, sőt a 
kártételt és az ellene való védekezést is ; mind-
azonáltal még mindig maradna anyagunk, — 
hogy többet ne említsek, a hasznos és káros 
madarak ismerete — melyet e tárgynál föl-
dolgozhatnánk. A különféle mérges és hasznos 
gombák oly sok és hasznos ismeretet kíván-
nak, melyek egy leendő gazdára nézve fölötte 
érdekesek és szükségesek. 

Röviden elmondottam a közismereti tárgyak 
tanítására vonatkozó nézeteimet. Lesznek kar-
társaim közül olyanok, kik azt fogják mon-
dani, hogy nagyon is bőven vettem az egyes 
tárgyaknál a tananyagot. De én még ennél is 
bővebben szeretném tanítani. Van időnk rá, 
csak a „sallangot" hagyjuk el, azt, a mi nem 
odavaló. Tudom, azért sok rossz szót szórnak 
fejemre, mert azt mertem mondani, hogy min-
den közismeretiben a mezőgazdaságot vagyis 
az evvel kapcsolatosat tanítsuk, sőt mi több, 
még a hittanban is. Állítom most is, hogy a 
közismereti tárgyak csak mint segédtantárgyak 
kezelhetők és olyan értelemben, mint ahogy 
azt jeleztem. Lehet, hogy egyoldalúvá válik a 
nevelés, de ezen egyoldalúság a szakmában 
teljes lesz. 

Egy olyan embert nevelek, ki jólehet nem 
éri el az általános közműveltséget, de tudni 
fogja mindazt, amire neki mint gazdának 
szüksége van és tudnia kell. Ha van soviniszta 
magyar, mért ne lehetne ilyen gazda. A mun-
kánk végcélja úgyis csak az, hogy minél 
jobban hozzákössük a földmívelőt a röghöz, 
szélesbítsük ismereteit e körben, öntudatossá 
tegyük munkálkodását, megszerettessük vele 
foglalkozását, amely nélkül ne létezhessék. 

Rövid leszek, csak még egy példát hozok 
föl. Képezdész-koromban volt. Gazdasági szak-
tanárom külföldön járt, nevezetesen Svéd-
országban. Tanulmányútjáról hazatérve, kér-

tük, hogy mondjon el egyet-mást tapasztala-
tairól. Számítottunk arra, hogy nem lesz 
felelés. A diáknak csak ez kell. Ugy is lett. 
Beszélte, hogy főleg tejgazdasági dolgokat 
tanulmányozott. Megemlítette, hogy népismével 
is foglalkozott, szóval, tőle hallottam először, 
hogy a svéd lányok és asszonyok „fűzőt" nem 
hordanak, mégis karcsúak. „Hanem, uraim — 
folytatja tovább elbeszélését — önök iránt is 
figyelemmel voltam és önökre is gondoltam." 
Fül és száj lett egyszerre az egész osztály, s 
tanárunk mondott olyat, melyet soh'se felejtek 
el. Ugyanis meglátogatott egy svéd elemi isko-
lát. Tejgazdasági gyárban lévén éppen akkor, 
a gyár fölszerelését, beosztását mutatta be a 
tulajdonos. Többek közt a gyári iskolát is. I t t 
látta, hogy a tanulókat már az iskolába kisebb 
kézi eszközök : korongok, emeltyűk készítésére 
tanítják. Szóval, mindolyan dologra, mely alap-
ját képezi jövő gyári munkásságuknak. „Azt 
hiszem uraim — mondá — ez az oka annak, 
hogy a világon sehol sem tudnak oly pompás 
tejgazdasági eszközöket készíteni, mint Svéd-
honban, mert már a gyereknek vérévé válik 
e foglalkozása. Szereti, becsüli pályáját s mire 
felnő, szakmájában kész, avatott munkássá vált, 
a társadalomnak egy olyan tagja, ki helyét 
megállja, kötelességét mindig és pontosan tel-
jesíti. Egyének alkotják a társadalmat. Ha 
pedig az egyén szakképzett és helytálló, akkor 
a társadalom is az. Egyik ebben, a másik 
másban. De együttvéve mindnyájan, így tehát 
az ország is." 

Gondolkozunk az én volt tanárom szavai 
fölött. Nem így kellene-e elejétől végig képezni 
a földmívelőt? Én azt hiszem, hogy igen. 

(Heves.) Vétek Sándor. 

Járatlanság a gazdasági ismétlő-
iskolai új szervezet körül. 

Tudjuk, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úr ő nagyméltósága a gazdasági 
ismétlő iskola szervezetét és tantervét az 1902. 
évi szeptember hó 24-én 66,569. sz. alatt kelt 
rendeletével kiadta. 

A miniszter úr rendelete folytán a vármegyék 
közigazgatási bizottságai utasították az összes 
községeket, hogy ezt a szervezetet megfelelő 
példányban szerezzék meg, azt az iskolaszéknek 
és a tanítónak tanulmányozás végett adják ki. 

A községek eleget is tettek e felhívásnak, 
mégis sajnálattal tapasztaljuk, hogy sem a 
községek, sem az iskolaszékek, sem a tanítók 
nem jártasak a szervezés körül szükséges 
tudnivalókról, miáltal kérdezősködéseikkel, hely-
telen téves jelenteseikkel, hiányos felszerelé-

23* 



2 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

sekkel sok fölösleges munkát okoznak a vár-
megye közigazgatási bizottságának, a kir. 
tanfelügyelőségnek és a minisztériumnak is, 
mert sok utasításra, közbeeső intézkedésre 
van szükség és ezáltal legtöbbnyire a község 
szenved kárt. 

Nézzük csak azon pontokat, melyeknél 
különösen járatlanság mutatkozik : 

1. Bár a szervezet 2-ik §-a szerint a polgári 
község köteles gazdasági ismétlő iskolát föl-
állítani ott, ahol 40 ismétlő tanköteles van 
tényleg a községben, csakis az állami és köz-
ségi iskolával bíró községekben kell 20 ismétlő 
tanköteles számára is ily gazdaságit állítani, 
a hitfelekezet általános ismétlő iskoláját mégis 
átalakíthatja gazdaságivá a szervezet 5. §-a 
szerint és ekkor az általános ismétlőiskola 
megszűnik, s a község felmenthető a szervezés 
kötelezettsége alól. 

A hitfelekezet általános ismétlő iskoláját 
azért nem akarja néhol tévesen gazdaságivá 
átalakítani, mert attól tart, hogy akkor tanító-
jának nyugdíjigénye lejebb száll, mert a gazda-
sági ismétlőért járó 100 korona tiszteletdíj 
nyugdíjba nem számít. 

Ez téves, mert a szervezet 32-ik g-ának 
utolsóelőtti pontja értelmében a gazdasági 
ismétlő iskolához véglegesen alkalmazott szak-
tanítók megállapított tiszteletdíja nyugdíjba 
beszámítandó illetmény : ez okból a díjlevélbe 
felveendő. Végleges pedig, aki szőlőszeti vagy 
gazdasági tanfolyamot végzett s az iskolaszék 
véglegesen alkalmazta. Tessék tehát tanfolyamra 
menni s az iskolaszéknél kivinni, hogy 
véglegesen alkalmazzák, ezt a díjlevélre a 
tiszteletdíj kitételével felvenni s ennek alapján 
a kir. tanfelügyelő útján nyugdíjigényének 
fölemelését a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrtól kérelmezni. 

Többnek kell tehát tanfolyamra menni, most 
lesz majd hirdetve a gazdasági tanfolyamra a 
pályázat, azt hiszem többen fognak rá folya-
modni, mert legtöbb helyen azt hozzák föl 
okul a községek, hogy nincs megfelelő képe-
sítéssel bíró tanító. Igaz, hogy úgy van, de a 
30-adik § 2-dik pontja értelmében jogosítvány 
mellett is taníthatja a gazdaságit a tanító. 

2. A jogosítványt is rosszul kéri a község. 
Egyszerűen beír a kir. tanfelügyelőhöz, hogy 
N. N. tanító részére adja meg a jogosítványt. 
De ez nem elégséges. A szervezet 30. §-ának 
2-dik pontja így szól: „azon elemi iskolai 
tanító, aki a magyar nyelvet szóban és írásban 
teljesen búja, aki köztudomás szerint, de az 
iskolai gondnokság, illetőleg az iskolaszék és 
a községi elöljáróság által kiállított bizonyít-
ványokkal igazolni tudja, hogy a gazdasági 
ismeretek azon ágában, melyet a gazdasági 

ismétlő iskolában tanítani fog, legalább 5 éven 
át űzött kert- és mezőgazdaság által, annyi 
elméleti, főleg pedig gyakorlati jártasságot 
szerzett, amennyi ezen gazdasági ág sikeres 
tanításához szükséges." 

Tehát a jogosítvány megadásához kell az 
iskolaszék és a községi elöljáróság együttes 
bizonyítása arról, hogy a tanító gyakorlati és 
elméleti jártassággal bír. Erre a kir. tanfel-
ügyelő 2 évre megadja a jogosítványt, azon 
idő alatt pedig tartozik a tanító tanfolyamra 
menni. 

3. A gazdasági ismétlő-iskola felállításával 
az általános ismétlő iskola megszűnik, s mivel 
a legtöbb hitfelekezeti iskolának is fönntartója 
a polgári község és az fizet az általános 
ismétlőért is, ez utóbbiért fizetett összeget 
csakis kiegészíti 100 koronára, tehát nem nagy 
kiadást okoz egy gazdasági ismétlő iskola, hisz 
ugyanazon tanteremben, ugyanazon faiskolában, 
ugyanazon tanító vezetése alatt tanulhatnak, 
mint az általános ismétlőnél, ez tehát nem egy 
külön iskola, hanem az általánosnak gazdasági 
hányban való vezetése. Nem kell tehát föl-
állításától annyira félni, hisz új terhet nem ró 
a községre. 

4. Azután, ha valamelyik község az egész 
díjat költségvetéséből fedezni nagy szegény-
ségé miatt nem tudná, kérhet államsegélyt. 
Államsegélykérésnél a fölszerelés hiánytalan 
legyen, mellékelje hozzá mindazt, mit a szer-
vezet 13., 23., 24., 30. és 32. §-a előír, mert 
ha abból csak egy is hiányzik, pótlás végett 
leküldetik és így az idő múlik, a fölállítás 
húzódik s az államsegély esetleg egy évre is 
elodázódik. 

Főkellék, hogy a fölállítást kimondó képviselő-
testületi ülés jegyzökönyve a vármegye törvény-
hatósági bizottságától jóvá legyen hagyva, 
oda kell tehát 3 példányban a kihirdetést és 
meg nem felebbezést igazoló községi bizonyít-
vánnyal együtt legelőször is fölterjeszteni és 
azalatt a többi mellékleteket a tanítóval 
egyetértve elkészíteni. IIa községi a gazd. 
ism. iskola és nincs községi iskolaszék, az 
választandó legelőször is és az válassza azután 
a tanítót. 

Az államsegély-kérvények minden év május 
végéig terjesztendők be a kir. tanfelügyelőhöz 
a 13., 23., 24., 30. és 32. §-ban előírt mellék-
letekkel hiánytalanul fölszerelve. 

5. A tanító tiszteletdíja 100 koronánál 
kevesebb nem lehet. 

6. Egy tanító egyszerre 60 növendéknél töb-
bet nem taníthat a szervezet 35. §-a szerint. 

7. Ha a gazdasági ismétlő iskolára utalt 
tankötelesek között legalább 50 leánynövendék 
van, akkor a szervezet 7. §-a értelmében a 
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gazdasági ismétlő iskolai oktatás két csoportba 
osztandó, illetve külön fiú- és külön leány-
ismétlő iskola szervezendő. 

8. Halasztást, fölmentést a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr adhat. 

9. Területül kisközségben 600 ;_J-öl, nagy-
községben és városban 1 kat. hold adandó 
bekerítve és fölszerelve. E célra fölhasználhatók 
a faiskola közben mívelés alatt álló táblái is. 

10. Mihelyt a gazdasági ismétlő iskola 
tényleg megnyílt, törzskönyvezés céljából a 
kir. tanfelügyelőhöz a következő adatok jelen-
tendők be : 1. mikor nyilt meg az, 2. a község 
neve, 3. az iskola jellege, 4. a tanító neve, 
5. az abba följáró gyermekek száma, 6. a 
terület, hold, H-öl, 7. a terület be van-e 
kerítve, föl van-e szerelve, 8. a tanító képesített 
vagy jogosítványos, 9. a gazd. ism. iskola 
szükségletéről ki gondoskodik és mennyibe kerül 
az, 10. mennyi a tanító tiszteletdíja és azt 
kitől kapja, 11. a gazdaság mely ága taníttatik, 
és végre 12. mennyi az államsegély. 

A szorgalomidő nov. 1-től ápril l- ig heti 
5 óra, máskor heti 2—3 óra. Aki tanév közben 
tölti be 15-dik életévét, a tanév végéig tartozik 
iskolába járni, évközben ki nem maradhat, 
tartozik a zárvizsgálaton is jelen lenni. 

Ezeket közöltem tájékozásul és nagyon kívá-
natos, hogy a tanító urak is segítsenek a 
szervezésben, az elintézésben a községnek, hogy 
ezen üdvös, népboldogító intézmény egy köz-
ségből se hiányozzék. 

(Szegzárd.) Nagy Béla. 

A húsvizsgálat országos rendezése. 
A Budapesti Hirlap egyik számában ily 

címen jelent meg nem régen egy kis közle-
mény, mely minket, különösen falun lakó, s 
hozzá még gazdasági tanfolyamot hallgatott 
tanítókat érdekelhet leginkább. Arról van 
ugyanis szó, hogy az országban levágott álla-
tok húsának megvizsgálása egyöntetű eljárás 
alá essék s a vágatási biztosság ügye is ren-
deztessék. Mi falusi tanítók annyiféle díjtalan 
megbízatást teljesítünk, hogy ezek mellett 
igen szívesen vállalkozhatnánk egy olyanra 
is, mely némi anyagi haszonnal is jár a köz-
ségi vágatási biztosságra. Ezen tisztség-fel-
tételek ugyan némi elsajátítható szakismeretet, 
de testi megerőltetéssel nem jár s legfeljebb 
csak mint ellenőrző közeg érvényesül az 
állatot levágó mészáros vagy hentessel szemben. 

Ha nem ütközik tanítói tisztességünkbe a 
selyemhernyótenyésztés, famagvak, gyógyfüvek 
gyűjtése s más afféle foglalkozás, s ha birjuk 
fölöttes hatóságaink lépten-nyomon meg-m eg 
uvilvánuló jóindulatát is, miért eshetnék 

) 
kifogás alá éppen a tanítónak vágatási biztossá 
történendő kinevezése. Tudjuk mi falusi tanítók 
nagyon jól (csakhogy szégyenljük bevallani), 
hogy nem ritkán kell végeznünk oly munkát, 
melyet mi szívesen teszünk ugyan, de ha 
munkánk közben hozzánk vetődik valaki, hát 
restelkedünk. A vágatási biztossággal járó 
teendők egyike sem olyan, amelyért restel-
kednünk kellene. 

Falusi forgalmi vágatásokról lévén szó, még 
csak az sem fordulhatna elő, hogy a tanítót az 
iskolából kellene hívni a vágatás színhelyére. 

Ezen intézmény egyes törvényhatóságok 
által — ezelőtt egy pár esztendővel — már 
tárgyaltatott is, de úgy látszik, valahol meg-
rekedt, mert a húsvizsgálat ügye, a vágatási 
biztosság is csak a régiben maradt, mint volt. 
Most, hogy ezen ügy ismét szőnyegre kerül 
— azt gondolom, sokunk óhajtásának vélek 
eleget tenni akkor, amikor az állategészségügy 
rendezéséről szóló 1888. évi VII. t.-c.-nek a 
vágatási biztosságról szóló rendelkezéseihez 
képest — mely szerint „a község a vágatás 
hatósági felügyeletére állatorvos - szakértőt, 
illetőleg vágatási biztost tartozik alkalmazni. 
Ha községi állatorvos van valamely köz-
ségben, az . kell, hogy a vágatási szemlét 
végezze. Ilyen hiányában más állatorvos is 
megbízható azzal. (Y. R. 45. §.) A m. kir. 
földmívelésügyi miniszter engedélyével járási 
és városi m. kir. állatorvosok is igénybe 
vehetők e czélra, megfelelő díjazás mellett. 
(1900 : í m t.-c., 10. §., Y. R. 47. §.) Nem 
állatorvos, hanem más alkalmas egyén csak 
akkor bízható meg a vágatás körüli szak-
teendőkkel, ha állatorvos egyáltalán nem áll 
rendelkezésre. (Y. R. 45. §.) Községi előljáró 
azonban, mivel a vágatási biztos működését 
ő tartozik ellenőrizni, vágatási biztos állatorvos 
hiányában sem lehet. Különben a 40000/888 sz. 
V. R. 45. §-a értelmében vágatási biztos csak 
az lehet, aki: a) községi lakos; b) erkölcsös 
magaviseletű ; c) általános állatismerettel s az 
állati betegségek fölismerésében némi jártas-
sággal bir (e jártasságot a járási m. kir. 
állatorvostól elsajátíthatják, kinek őket teen-
dőikben kioktatni hivatalos kötelessége) ; d) a 
vágólajstrom helyes vezetésére képes stb." — 
az intéző körök jóindulatú figyelmébe vágatási 
biztosokul ajánlani a tanítókat bátorkodom. 

Meg vagyok s meg lehetünk győződve arról, 
hogy mint sok más, ezen mozgalmunk kérő 
szava sem fog ineghallgatlanul maradni s 
bizonyosra veszem s vehetjük, miszerint ezen 
kívánságunk is, már amennyire azt a dolog 
természete megengedi — hova-liamarabb tel-
jesülésbe menend. 

(Vizkelet.) Uhlárile Sándor. 
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Csikónevelés. 
(Gyakorlati tanítás a gazd. ismétlő iskola II. fiú-

osztályában.) 

T.: Ide figyeljetek! Mondd meg N , hogyan 
kell a vemhes vagy hasas kancákkal elbánni, 
hogy se a kancában, se a magzatban kár ne 
essék ? 

Gy.: A vemhes, vagy hasas kancákkal szem-
ben legyen a gazda kiméletes ; igázásra hasz-
nálhatja egészen az ellés bekövetkezéséig, de 
különösen a vemhesség utolsó hónapjában 
csak könnyebb munkákat végeztessen vele. 

T.: A hasas kancák takarmányozásánál mire 
kell a gazdának vigyázni? 

Gy.: A hasas kancák takarmányozásánál 
arra vigyázzon a gazda, hogy romlott, penészes 
takarmányt ne etessen kancáival, mert az 
könnyen elvetélést okozhat. 

T.: Hát az hasznára válna-e a vemhes kancá-
nak, ha hetekig pihentetnők az istállóban? 

Gy.: A folytonos pihentetés épp oly káros 
lehet, mint a nehéz igában való járatás, mert 
az olyan kanca, melynek nincs meg a kellő 
mozgása, nehezen ellik. 

T.: A hágatástól számított mennyi időre 
szokott a kanca megelleni ? 

Gy.: A kanca rendesen 11 hónapra szokott 
elleni, de előfordul azon eset is, hogy 1—2 
héttel hamarabb, vagy későbben ellik. 

T.: Miféle teendői vannak a gazdának az 
ellés körül ? 

Gy.: A gazda, ha azt tapasztalja, hogy a 
vemhes kanca a 11. hónap letelte után nyug-
talan, nyög, gyakran lefekszik és fölkel, követ-
keztethet arra, hogy az ellés nemsokára be 
fog következni. Ilyenkor almozzon bőven a 
kanca alá, különítse el és várja az ellés bekö-
vetkezését, mely rendes körülmények között 
minden emberi beavatkozás nélkül szokott 
megtörténni. Ha pedig azt tapasztalná, hogy 
az ellés nem fog rendesen végbemenni, fordul-
jon azonnal szakavatott állatorvoshoz. 

T.: Ide figyeljetek! Tanultuk, hogyan kell 
a vemhes kancákkal elbánni, mi a gazda 
teendője az ellés körül, nézzük meg most azon 
eljárásokat, melyeket az ellés bekövetkezése 
után kell a gazdának követnie. Ha az ellés 
megtörtént, egy óráig hagyja magára a gazda 
a kancát és csikaját, mely idő alatt a csikó 
megszárad. Az egy óra eltelte után segítsen a 
csikónak a fölkelésnél és ha magától nem 
volna képes szopni, a kanca csecsbimbóját 
segítse a csikó szájába. Az ellés után először 
kijövő tejet sohasem szabad a földre kifejni, 
mert arra szüksége van az újszülöttnek, hogy 
beleit kitisztítsa. Ha a kanca csiklandós volna, 
mi különösen előhasúaknál gyakran előfordul, 

egyik első lábának fölvétele által kényszerítem 
lehet arra, hogy csikaját szopni engedje. Az 
ellés után pár órával a legtöbb esetben az 
újszülött csikó már jól érzi magát, ha éhes 
magától fölkél és szopik; csupán annyi teen-
dője lesz a gazdának, hogy állandóan bőven 
almoz a kanca alá. 

Mondd el N. Az ellés bekövetkezése után 
miféle teendője van a gazdának a kanca és 
csikó körül ; mit tesz ha a kanca csiklandós 
volna és csikaját nem engedné magától szopni. 

Gy.: Elmondja. (Tanító több fiútól kikér-
dezi az elmondottakat.) 

T.: Ide figyeljetek ! Láttátok úgy hiszem 
otthon, de az iskola tulajdonát képező kis 
csikónál is tapasztalhattátok, hogy már 4 
napos korában szűk volt neki az istálló és 
mikor az 5-ik napon a kocsis kivezette az 
anyját, körbe szaladgálta az udvart; gyönyör-
ködtünk pajzánkodásán. Természeti ösztönénél 
fogva a néhány napos kis csikó már nagyon 
szeret szaladgálni, ami jó hatással is van reá, 
mert a testmozgás után a gyomor jobban 
működik s a csikó jobb étvággyal szopik. 
Épp ezért, hacsak zord idő nem akadályoz 
abban, a már 4—5-napos csikót kötőféken 
vezetett anyjával együtt szabadba visszük és 
olyan helyen, hol magában kárt nem tehet, 
lehetőleg naponta megjáratjuk. Ez a testmoz-
gás a kis csikónak is, de meg a kancának is 
jót tesz. Tíz nappal az ellés után már könnyű 
igában használhatjuk a kancát, de csak csen-
des járásban és lehetőleg olyan helyen, hol 
az esetleges nagy utcai forgalom miatt a 
csikóban kár nem eshetik. Szoktak az első 
kocsiban való járatások alkalmával a kocsirúd 
végére deszkát szegezni, vagy vászondarabot 
kötni, mert a kocsirúd vége által okozott ütés 
következtében sok gazda csikója pusztult már 
el. Az ellés utáni kilenced napon a kancát 
ménhez kell vinni és újból fölhágatni. — A 
2-hetes csikó anyját rendes igába állíthatja a 
gazda, természetesen olyan takarmányozás 
mellett, hogy az igába is használt szoptatós 
kanca le ne soványodjék. 

T.: Mondd el N., hogyan kell az újszülött 
kis csikóval (és anyjával) 2 - hetes koráig 
elbánni ? Mikor lehet a kancát könnyű kocsiba 
és igába fogni ? Hány napos korában lehet 
újból fölhágatni ? 

Gy.: Elmondja. (T.: Több gyermektől kikér-
dezi ezen részletet is.) 

T.: A 3—4 hetes kis csikót, ha megfigyel-
jük, látni fogjuk, hogy anyjának abrakolása 
alkalmával az is szemeim kezdi a zabot, 
sőt még a szénát is kezdi már szálanként 
szedegetni. A gazdának érdekében áll, hogy 
kis csikóját korán reászoktassa a zabevésre, 
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mert különösen a kevéstejü kanca csikója 
már 1 - hónapos korában nem elégszik meg 
az anyja tejével. É p p ezért az istálló 
egyik sarkában egy deszkából összeszögezett 
zablót (kis jászol) helyezünk el, amint azt az 
iskola istállójában is láthattátok és abba 
állandóan zabot teszünk, hogy a kis csikó 
minél hamarabb reá kapjon, s engedjük annyit 
enni, amennyit megbír. Ekkor aztán itatásáról 
és sózásáról is állandóan gondoskodnunk kell. 
A 3-hetes csikó már messzibb útra is elkísér-
heti anyját, csak útközben, ha azt tapasz-
taljuk, hogy a csikó fáradt , gyakran kell 
pihentetni. A hónapos csikó gondozása egészen 
az elválasztásig nem sok baj jal jár. Az előbb 
említett zablóban mindig legyen abrak, továbbá 
szoktassuk a csikót szelidségre, mit azáltal 
érünk el, ha szépen bánunk vele. Ne feled-
kezzünk meg tisztogatásáról se, részint azért, 
hogy korán reá szoktassuk a vakaróra és 
kefére, részint pedig azért, mert a tisztántartás 
jótékonyan hat a csikó egészségére is. 

T.: Mondd el N., hogyan kell a kis csikót 
zabra és szénára kapatni, hogyan szoktatjuk 
szelidségre s hogyan gondozzuk az elválasztásig ? 

Gy. : Elmondja. (T.: Több fiútól kikérdezi 
az utóbb elmondottakat.) 

T. : Az előbb említettem az elválasztást, 
mely alatt, — mint tudhatjátok, — a szopásról 
való lekapatást (leszoktatást) értjük. Az elvá-
lasztás ideje az elléstől számított 5—6 hónap 
után következik be, mikor a csikó naponként 
3—4 liter zabot és megfelelő szálas-takarmányt 
fogyaszthat el. Az elválasztásnál legcélszerűbb 
az elválasztandó csikókat korláttal körülvett 
tágas helyiségbe (kifutó) zárni, hogy ott sza-
badon mozoghassanak. Ha több csikó van 
ilyen helyen együtt, ügyeljünk, hogy az erőseb-
bek a gyengébbeket a takarmányozás alkalmával 
el ne marják, a minek elejét vehetjük, ha 
ilyenkor azokat megkötjük. Elválasztás után 
különös gondot fordítsunk a csikók takarmá-
nyozására, mert az 1-éves koráig nem elég 
bőven és jól takarmányozott csikó egész fejlő-
désében visszamarad és mulasztásunkat később 
sohasem fogjuk pótolhatni. A második év 
tavaszán, hacsak körülményeink engedik, a 
csikót legelőre kell vinni. A tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy a legelőn nevelt csikóból min-
dig erősebb csontozatú, izomzatú, edzettebb 
ló fejlődik, mint a szűk kifutóban vagy éppen 
istállón tartott csikóból. A legelőre hajtás előtt 
mindig kapassuk reá a csikót a zöldtakarmá-
nyozásra és ha kedvezőtlen időjárás miatt nem 
nyújtana elég takarmányt a legelő, reggel és 
este még abrakoljunk is. A mén-csikót kisgaz-
dának legcélszerűbb 1-éves korában kiheréltetni, 
különben kanca-csikókkal együtt nem mehet 

legelőre. Igen nagy hibát követnek el a gazdák, 
mikor a már alig 2-éves csikót kocsiba fogják: 
nem lenne szabad 4-éves kora előtt egyetlen 
csikót is hámba tanítani, mert ha látszólag 
elég fejlett is, de csontozata még nincs annyira 
megszilárdulva, hogy a korai befogástól eredő 
bajoknak ellentállani tudjon. 

Ezek röviden azon szempontok, melyeket a 
gazdának követnie kell, ha hasznothozóan akar 
a csikóneveléssel foglalkozni. 

T. : Mondd el N., hány hónapos korában 
kell a szopós-csikót elválasztani ; az elválasztás 
után hogyan kell takarmányozni, miért kell 
legelőre vinni és hány éves korában lehet 
hámba tanítani ? 

T. : (Mégegyszer összefoglalva elmondja az 
előadottakat és újból kikérdezi a tanulókat). 

[Mezőtúr.) Nayy Kálmán. 

A dinnye termelése. 
Hazánkban a dinnyetenyésztés jól jövedel-

mező tavaszi és nyári foglalkozás. Megterem 
a két Alföldön csaknem mindenütt, de inkább 
szereti a pihent, mélyen megfordított homokos 
gyepföldet, mint a kötött földet. Becse, édes-
sége, a ta la j fekvésétől, annak minőségétől, a 
fajta megválasztásától, az időjárástól és az 
okszerű termeléstől függ. 

A föld legyen vízmentes, sárgadinnyének 
alacsonyabb, a görögnek halmos, magasabb 
fekvésű; ne legyen kitéve a fák állandó be-
árnyékolásának és ha északról dombbal, erdő-
vel van védve, annál jobb. 

Tenyésztésre ajánlhatom a Marsovszky-íéV* 
görögöt, sárgák közül a turkesztán, ananász, 
kantalup és az erősen recézett vastaghéjií 
cukordinnyék bírnak elsőbbséggel.*) Ha valaki 
csak saját szükségletére akar dinnyét tenyész-
teni, akkor maradjon meg egy fajtánál, pl. 
turkesztánnál ; de ha kereskedésre termel, 
akkor a föntebb jelzett fajtákat egymástól 
elkülönítve törekedjék termelni, hogy a himpor 
átszállása a fajtát el ne korcsosítsa. 

Ha maggal nem rendelkeznénk, szerezzük 
azt be megbízható tenyésztőtől, vagy a magvakat 
árusító ilyen cégtől: de a jövőre magunk 
tegyük el, jelzés mellett, a legjobbnak talált 
dinnye magvát, mely annál jobb lesz, minél 
öregebb lesz (egy bizonyos ideig: 5—6—7 
évig) a mag. 

A külső munkát a fészkek készítésével kezd-
jük meg, ami abból áll, hogy a faültetésnél 
szokásos nagyságú gödröket ásunk ősszel, 

*) Különösen kiemelendő s ajánlható kitűnő fa j ták : 
Bem tábornok, Tisza gyöngye, Párisi prescott canta-
loupe s a Turkesztáni muskotály. Rv. 
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vagy kora tavasszal; a sárgadinnyének más-
fél, a görögnek pedig 2 méteres távolságban. 
Ezen gödrök"be azután jóval az ültetés előtt 
mindenkor jól érett (és sohasem friss) trágyát 
földdel elegyítve teszünk és tetejét tányér-
alakban. kissé lejtősen eligazítjuk, kapával 
elsimítjuk. 

A régiek szavajárása szerint a dinnyét az 
újévtől számított századik nap körül kellene 
elvetni. A görögdinnyét el is vethetjük ekkor, 
de a sárgának elvetését csak május elseje 
táján foganatosítsunk. 

Elvetés előtt a görögdinnye-magvakat, kivált 
ha száraz az időjárás, vagy pedig ha a vetéssel 
megkéstünk, 24 órán át hideg vízben áztassuk. 
A trágya közé kevert hamu távol tartja a 
iérgeket. Az elvetés akként történik, hogy 
kapanyéllel, vagy ujjainkkal négy-öt cm. göd-
röcskét vájunk és abba a magvakat három-
szög-alakban bevetjük és a rájok szórt por-
hanyó földet kapával kissé megnyomkodjuk. 

Ha a fagytól félve korán akarunk dinnyét 
termelni, akkor 15—20 cm. mélységű ládácská-
kat veszünk, esetleg virágcserepeket, melyekbe 
gyepet helyezünk be tövivel fölfelé és a fűnek 
gyökérzetébe egy fészeknek való magot meg-
felelő távolságban (április hónapban) elvetünk. 
Azután a ládácskákat enyhe hőmérsékü helyen, 
konyhában helyezzük el, a földet kissé nyir-
kosán tartjuk, a kikelt palántákat a külső 
meleg levegőhöz szoktatjuk és ha már az idő 
melegre, kedvezőbbre fordult, akkor a gyepes 
földet egy fészeknek megfelelő 2—3 palántá-
val késsel kimetszük. Így az óvatos eljárással 
átültetett, meg nem sérült palántáink szépen 
fognak gyarapodni. Mindazonáltal még mindig 
legyen annyi cserepünk, melyekkel palántáin-
kat a netán még előforduló késői fagyok (dér) 
ellen megoltalmazhassuk. 

További munkánk a dinnyészetben a palán-
ták megritkítása, a sárgadinnyék kiherélése 
(kicsipkedése), a fészkek többszöri megkapá-
lása, a dinnyeföld tisztántartása, az indák 
lekötése, a permetezés, a dinnyék őrzése és 
az érettek leszedése. 

Palánták megritkítását akkor kell eszközöl-
nünk, ha egy fészekben háromnál több van ; 
mely esetben késsel a fölöslegeseket, hitvá-
nyabbakat (herélés előtt egy héttel) kimetszük. 
De vigyáznunk kell, hogy a meghagyottak 
sérülést ne szenvedjenek. Indába induláskor 
még egyszer átvizsgáljuk a fészkeket és ha a 
vetést sűrűnek találnók, akkor egyben-egyben 
csak egy, legföljebb két palántát hagyunk 
meg, hogy azok erősebben fejlődve, minél 
szebb hozamot adjanak. 

A sárgadinnyék kiherélése abból áll, hogy 
akkor, midőn a palántáknak már négy-öt 

levelük van. ujjainkkal szívhajtásukat kicsíp-
jük, hogy a megmaradt leveleken fölül a 
termést hozó oldalhajtások képződését elő-
segítsük és biztosítsunk. A görögdinnyénél 
azt még ilyenkor tennünk nem szabad, hanem 
csak később, midőn már három négy, cirka 
2 méter hosszú főindánk van ; akkor a tőből 
sűrűn fakadó apró indákat késsel elvághatjuk. 

A kapálás szükségességét, fontosságát eléggé 
jelzi az a kifejezés, hogy nemcsak a szőlő, 
hanem a dinnye is legjobban tenyészik a 
kapa árnyékában. Tehát kapálni kell sokszor, 
utoljára akkor, midőn már félméteres indájuk 
van, még pedig úgy, hogy az indákat a fészekre 
visszahajtjuk és megkapálása titán előbbi 
helyükre visszahelyezzük. 

Az indákat illetőleg további föladatunk az, 
liogy azokat a megindult irányban vezessük, 
amit elérhetünk azáltal, ha azok egyik leve-
lére, vagy az inda közepére földet teszünk, 
vagy pedig kampós fácskákkal a földhöz erő-
sítjük. Ha ezt tenni elmulasztjuk, akkor egy 
erős szél úgy össze-vissza kuszálná azokat, 
hogy előbbi helyükre történő visszahelyezésük 
igen sok bajjal és munkával jáma. 

Meg kell itt említenem, hogy a dinnyét 
nagy szárazságban — kádban tartott vízzel — 
a reggeli órákban öntöznünk is kell, de csak 
addig, míg azok erős indahajtásokat nem eresz-
tenek. Ezután már nem tanácsos öntözni, sőt 
némelyek szerint nem is szabad. 

Egyes elemi csapások ellen is kell védekez-
nünk. Így a peronoszpora s a tőrothadás ellen 
célhoz vezető eljárás lesz, ha dinnyéinket, midőn 
azok már félméteres indákkal bírnak, másfél, 
százalékos bordói lével (kék gálic -}- mész) jól 
megpermetezzük. Ha pedig ürgék vagy hör-
csögök fészkelnék be magukat, az esetben 
ezeket is törekedjünk kiirtani, mert különben 
igen sok kárt tehetnek. Hogy a rosszlelkű 
ember avagy a rakoncátlan gyermek dinnyénket 
meg ne lophassa, illetve meg ne lékelhesse, állandó 
őrizetről, felügyeletről kell gondoskodnunk. 

Az egy hetes dinnyéket jelezni is szokás és 
pedig számmal, vagy nevünk kezdő betűjével, 
hogy a mennyiség iránt is tisztában legyünk. 
Ezen alkalommal legyen kötelességünk az is, 
hogy a sárgadinnyék fekvőhelyére levelet, 
esetleg cserepet tegyünk, hogy ezáltal a ned-
vesség-okozta rothadástól megóvjuk őket. 

A dinnye megérése képződésétől számítva 
öt-hat hétre szokot bekövetkezni. Écett a sárga-
dinnye, ha aromát terjeszt, ha a száránál 
gyűrűalakú repedés, elválás mutatkozik, mely 
esetben levesszük s 3—4 napon át otthon, 
árnyas helyen (de meg nem lékelve !) hagyjuk 
és csak azután fogyasztjuk el. A görögdinnye 
érettségének megállapításához már több tapasz-
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talás s bizonyos ügyesség kell. Érett lesz 
akkor, ha megkopogtatva tompa hangot ad s 
egy kis megszorításra ropog, végre : lia héja 
föltűnően fényes. 

A dinnye leszedésé mindenkor harmattal a 
reggeli órákban hajtandó végbe. 

Az elszállításnál a kocsi, illetve a kosár 
fenekére szalmát, vagy szénát kell tennünk. 
A görögdinnyét mindég alul, a sárgát a szal-
mára, fölül helyezzük el. Túlérett, puhahéjú 
dinnye távolabbi szállításra alkalmatlan s azért 
annak kereskedelmi célból való tenyésztésével 
ne is foglalkozzunk. 

Ezek után a dinnye hasznosságát foglalom 
rövidre a következőkben: 

A dinnye Alföldünkön, ahol a gyümölcsöt 
a késői dér s fagy (mint részben a folyó év-
ben is) tönkre szokta tenni, megbecsülhetetlen 
gyümölcspótlékot képez és így a tenyésztésével 
foglalkozóknak — kedvező időjárás és kellő 
szakértelem mellett — szép és biztos keresetet 
nyújt. De különben is a görögdinnye a gyomor-
bajban szenvedőknek orvosságul, az egészsége-
seknek üdítő ételül, mondhatnók italul szolgál. 
A sárgadinnye kedvelt eledel, kitűnő ízt 
(lekvárt) ad, a cukorfajták kemény héjaiból 
pedig ízletes befőtteket készíthetünk. Ezeken 
kívül a héjak, illetve a nem élvezhető részek 
a sertéseknek nyújtanak táplálékot. Én tiszta 
szívvel, jóakaró, hazafias lélekkel ajánlom a 
dinnyetenyésztést a gazdasági iskolákban leendő 
oktatásra, különösen ott, ahol annak termelése 
eredményesen keresztülvihető. Hisz csupán 
csak a házi szükségletre való tenyésztése is 
már jól kifizeti magát. 

(Baja.) Lissák János. 

Öntözés és kapálás a zöldséges 
kertben. 

Az öntözést és a kapálást úgyszólván min-
denki olyan dolognak tartja, amelynél nincs 
könnyebb, amelyhez mintha értelem sem kel-
lene. S épp azért, miután e két dolognak kevés 
vagy semmi fontosságot sem tulajdonítunk, oly 
lényeges hibák történnek foganatosításuknál, 
melyek következtében a növények nem díszle-
nek úgy, ahogy kellene, vagy egészen el is 
satnyulnak. Ilyenkor azután hibáztatjuk a ma-
got, a földet, az időjárást és csak arra nem 
gondolunk, hogy magunk idéztük elő a ked-
vezőtlen állapotot, mert a könnyűnek látszó 
munkát nem végeztük el úgy, ahogy szükséges 
lett volna. 

Az öntözés és a kapálás a leglényegesebb 
munkák egyike a zöldségfélék mívelésénél ; 
szükséges, hogy e lap hasábjain tárgyaljuk, 

hogy már az iskolás gyermekekkel szemlélet, 
gyakorlat útján megértessük fontosságukat, 
nehogy ők is azt higvjék, hogy azt akár-
hogyan is el lehet végezni, hogy egyre megy. 

Kezdjük ott, amikor legelőször áll be az 
öntözés szüksége, amikor az ágyak be vannak 
veteményezve. Miután az elvetett magok ki-
kelésére bizonyos idő szükséges, azt be kell 
várnunk, s csak ha tartós a szárazság, hogy 
a magok csiráztatását elősegítsük, öntözzük 
meg gyengén, vagyis permetezzük meg a ve-
teményes ágyakat napjában annyiszor, hogy a 
felső réteg folyton nyirkos legyen, hogy meg 
ne cserepesedjék, hogy ne hátráltassa a ki-
kelést, vagy éppen meg ne fullassza azt. Amint 
a vetemények a földből kibújtak, szűkebbre 
szorítjuk az öntözést, de szintén gondunk van 
rá, hogy a felső réteg, ahol a gyenge növé-
nyek gyökerei mozognak, elegendő nedvesség-
gel birjon. 

Az öntözésben lépést tartunk a vetemények 
fejlődésével. Amint azok erősödnek, terebélye-
sednek, több és több vizet juttatunk nekik, 
és pedig úgy, hogy a víz a már mélyebben 
fekvő gyökerekhez kerüljön. Ennélfogva kezdet-
ben a rózsán át öntözünk, utóbb pedig a kanná-
ról a rózsát levesszük és a csövet a gyökerekhez 
irányítjuk. A megfejesedett salátának, az elleve-
lesedett zellernek, sárgarépának a rózsával való 
öntözés vajmi keveset, vagy semmit sem hasz-
nál, sőt káros is lehet, mert elrothasztja a 
fejeket. Akik a dologhoz nem értenek, vagy 
nem törődnek vele, azok a csövön át nem 
szeretnek öntözni, mert tovább tart, több vízre 
van szükség, mintha csak a rózsával „futtat-
nak". I t t is áll a közmondás, hogy a hamar -
munka ritkán jó, de ebben az esetben haszon-
talan, sőt káros is lehet. 

A rózsával való öntözéssel különösen a nö-
vények virágzása alatt arra kell ügyelnünk, 
hogy az öntözéssel a virágokról a hímport le 
ne mossuk. Különben is a virágzás folyama 
alatt a növényeknek kevesebb öntözésre van 
szükségük. 

Az öntözés mennyiségét minden növényre 
egyaránt kiszabni nem lehet, mert egyiknek 
több, másiknak kevesebb nedvességre van 
szüksége ; egyik gyakori, de mérsékelt, másik 
ritkább, de beható öntözést kíván. Aki erre 
nem ügyel, hanem minden növényt egyformán 
megöntöz, az eredmény balul üt ki, mert ilyen 
eljárással egyik növény a szükségesnél keve-
sebbet, a másik meg sokat kap a vízből. A 
jó öntözés az, a mely a növények természete, 
vagyis a nedvesség iránti szüksége szerint 
történik, vagyis ahhoz alkalmazkodik. 

Bő öntözést kiván az ugorka, a tök, a ká-
posztafélék. a saláta, laboda, retek, zeller, pa-



26 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 19. SZÁM. 

radicsom; mérsékeltet a bab, borsó, hagyma. 
Ha a hagymát olyan bőségesen öntözzük, ahogy 
például a salátát szükséges, a hagyma, miután 
a sok nedvességet földolgozni képtelen, elrot-
had ; ellenben ha a salátának vagy a reteknek 
esak annyi vizet juttatnánk, mint amennyi a 
hagymára elégséges, a saláta elvesztené zsen-
geségét, a retek megfásulna. 

Úgy, mint az állatoknak, a növényeknek is 
fejlődésük szakában legtöbb táplálékra, ned-
vességre van szükségük, miután a növények, 
amint tudjuk, csak feloldott állapotban veszik 
föl a táplálékot; ellenben az érettség szakán 
túl ismét mérsékelni kell az öntözést. Különö-
sen azon zöldségféléket, melyek a téli eltartásra 
kerülnek, jóval a fölszedés előtt egyáltalában 
nem szabad öntözni, mert ha sok nedvtarta-
lommal, vizenyősséggel teleltetjük, igen hajlan-
dók a rothadásra, sőt még jóságukból, zamat-
jukból is veszítenek. A mellett a gyökeres 
zöldségfélék, mint a sárgarépa, petrezselyem, 
zeller, ha egészen a fölszedésig öntözzük, tisz-
tán, szárazon föl sem szedhetők. 

A jó öntözés föltételeihez még az is tartozik, 
hogy a nap mely szakában, vagyis mikor és 
milyen vízzel öntözzünk. 

Tavaszkor, mikor még dértől, fagytól tart-
hatunk, reggel öntözzünk, ellenben nyáron 
este, hogy a nedvesség az elpárologtatástól 
minél tovább meg legyen óva, hogy a növé-
nyek a vízből minél több táplálékot szedhes-
senek föl. I t t még az a kérdés merül föl, 
vájjon szabad-e napközben, vagyis délben ön-
tözni? Sokan ugyanis a déli öntözéstől azért 
tartózkodnak, mert hogy leforrázza a növénye-
ket, megragyásítja. Ezen állítás csak az esetben 
van helyén, ha a déli öntözésre a kútból mert 
friss, hideg vizet használjuk ; de nem akkor, 
ha van állott, a napsugaraktól megmelegedett 
vizünk, mellyel egészen bátran öntözhetünk. 
A déli öntözésre azonban csak azon növények 
szorulnak, melyek gyökerei inkább a földszinén 
mozognak, melyeket este nem lehet annyira 
megöntözni, hogy kibírják az egész nappali 
forróságot. 

Épp úgy, mint az időre, az öntöző víz minő-
ségére is tekintettel kell lennünk, ha az öntözés 
jótékony hatását fokozni akarjuk. Az a gyakran 
hallható megjegyzés, hogy az öntözés nem pó-
tolja az esőt, abban leli magyarázatát, hogy az 
öntöző víz minőségére nem ügyelünk. A folyó-
vízzel úgy öntözhetünk, ahogy a folyóból 
merjük, de nem úgy ám a kúti vízzel. A kúti 
vizet, hogy a folyóéhoz hasonló jó hatása 
legyen, nem volna szabad a kimérés után 
azonnal az öntözésre használni, hanem meg 
kellene várnunk, míg a napsugarak fölmele-
gítik. Csakhogy ennek keresztülvitele ott, ahol 

sok vízre van szükség, lehetetlen, de csak 
részben. Annyi vizet ugyanis nem gyűjthetünk 
edényekbe, mint amennyire a jövő napi öntö-
zésre szükségünk van ; de minden kertben 
igenis kell a kút melletti edényekbe annyi 
vizet gyűjtenünk, amennyi a kényesebb termé-
szetű növények, mint az ugorka, paradicsom 
megöntözésére szükséges. Erre okvetlenül töre-
kednünk kell, mert az állott víz jó hatása 
abban is nyilvánul, hogy az érést sietteti. 

Most térjünk át, hogy úgy fejezzem ki maga-
mat, az öntözés ikertestvérére, a kapálásra. 
Ügy mint az öntözés, a kapálás nélkül is 
semmire sem megyünk a zöldséges kertben, 
hol még nagyobb a fontossága, mint a szántó-
földi mívelésnél. 

A kertben a kapálások számát nem lehet 
határozottan megállapítani, mert annyiszor kell 
kapálnunk, ahányszor annak szüksége mutat-
kozik. 

Kapálnunk kell : hogy a gyakori öntözés 
következtében megtömődött talajt meglazítsuk, 
megporhanyítsuk, hogy a gyökerek abban minél 
könnyebben terjedhessenek, s mentől nagyobi» 
területről szedhessék föl a tápanyagokat : hogy 
irtsuk a gazt, mely a növényektől elrabolja a 
táplálékot, azokat gyengíti, fejlődésükben 
hátráltatja; hogy útat nyissunk a gyökerekhez 
nemcsak a víznek, mely különben az ágyakról 
lefolyik, hanem a levegőnek is ; végre kapál-
nunk kell azért is, hogy a talaj hajcsövességét 
megszakítsuk és a nedvességet az alsó talajban 
a gyökerek számára megkössük. Hogy a felső 
talaj meglazításával az alsó részben a nedves-
séget megkötjük, erre megkapó példa a hangya-
boly és a letaposott ösvény ; míg amannak 
belseje nyirkos, ennek az alsó rétege is száraz. 

Mindezen jó hatásokkal a maguk teljességé-
ben azonban csak a jó kapálás bír, mellyel 
a földet valóban megporhanyítjuk és nem gyö-
möszöljük össze, a növényeket el nem temetjük, 
gyökereiket meg nem sértjük és csak fokoza-
tosan mélyebbre ereszkedünk. 

A jó kapálásban a kapáló ügyességén kívül 
az alkalmas szerszámnak is van része. A kapa 
legyen elég éles, hogy a földet vágja, mert a 
tompa inkább töri. Vasa olyan keskeny legyen, 
hogy a növények közeit ártalom nélkül kellő-
leg meglazíthassuk. A nyelének hosszúsága ne 

j legyen ahhoz szabva, hogy a kapáló derekát 
; a hajolástól megkímélje, hanem hogy vele 
; valóban porbanyító, nem pedig csak saraboló 
I munkát lehessen végezni. 

Fejtegetésem bevezetésében arra utaltam, 
I hogy az öntözés, kapálás fontos munkáját az 
! iskolásokkal szemléletileg, gyakorlatilag értes-

sük meg : ennélfogva föltétlenül szükséges, 
hogy minden iskola mellett iskolakert legyen, 
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mely, sajnos, inkább csak a törvényben van, 
mint a gyakorlatban. A jó iskolakert mindazon 
munkáknak szemléltetője, tükre, melyek a zöld-
ségtermesztés, virágápolás, a fatenyésztés körébe 
tartoznak. Csonka azon népiskolának működése, 
mely ilyen kerttel nem bír. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Az udvar. 
„Nézd meg az udvart, látod a gazdát" — 

mondja a közmondás és e példabeszédben van 
annyi igazság, hogy a hosszasabb érvelés nem 
szükséges. Sajnos azonban, hogy, ha a köznép 
udvarait országszerte megfigyeljük, úgy az 
idézett közmondás szerint gyakran kell a tulaj-
donosban a rossz gazdára következtetnünk, és 
még sajnosabb, hogy a magyar népnél talá-
lunk sok fonákságot e tekintetben. Igaz, ha a 
felvidékre megyünk, sokkal több visszásságra 
akadhatunk, de e visszásság a területi viszo-
nyok alkalmatlan voltában nyer sok tekintetben 
igazolást, míg az Alföldön éppen a territoriális 
helyzet kedvezősége folytán lehetne kevesebb 
ok a panaszra. 

Eltekintve attól, hogy a különböző célokat 
szolgáló épületek elhelyezésében semmi terv-
szerűség vagy praktikusság nincs, s minden az 
ötletszerűség jellegét viseli, a legnagyobb hibá-
nak tartom, hogy a köznépből — még ha 
esetleg anyagi haszonnal vagy károsodással van 
is ez kapcsolatban - - a jó és szép érzék igen 
nagy mértékben hiányzik. Nem mondom, hogy 
ez általánosságban van így, de állítom, hogy 
nagyon sok helyen megvan e hiba ; hiszen csak 
futó pillantást kell vetnünk egynémely udvarra, 
s rendszeretetünk ösztönszerűleg százféle ferde-
séget, hiányt, rendellenességet talál. Hogy 
például csak egy-két dolgot említsek : az udvar 
rendesen szemetes; a kúthoz való közeledést 
óriási tócsák teszik lehetetlenné; a kerítésnek 
egy-egy darabja bizonyosan le van törve, pedig 
esetleg egy egyetlen szeggel rendbe lehetne 
hozni : virág, gyümölcsfa, vajmi kevés helyen 
található : a szükséges melléképületek bántó 
össze-visszaságban vannak elhelyezve, stb. Szó-
val mind olyan dolgok, melyek nem a szegény-
ségből erednek, hanem az esztetikai érzék és 
némileg a gyakorlatiasság hiányának következ-
ményei. 

Ezt az érzéket kell a népiskolának és — a 
hol talán a legalkalmasabb tér kínálkozik erre 
— az ismétlő iskolának a gyermekekben föl-
ébreszteni, az ennek hiányából eredő ferdesé-
gekre rámutatni, szóval a gyermek szép iránti 
érzékét nevelni. És pedig nem csupán abból 
a szempontból, hogy ezzel éppen csak a jelzett 
irányban érjünk el eredményt, hanem általános 

nevelői szempontból is. Mert nem elég rövid 
ideig tartó hatást keltenünk, hanem igyekez-
nünk kell a köznép gondolkodásmódját helyes 
irányba terelni s lassanként átalakítani. Oda 
kell hatnunk, hogy a növendék csakugyan 
tudjon különbséget tenni a szép és nem szép 
között, s hogy a szépnek, rendesnek látása 
fölkeltse lelkében azt a kellemes érzést, amely 
nélkül szépérzék nincsen s amely motívuma 
lehet a nemesnek és szépnek, mert az esztéti-
kailag rút dolog irányában ellenszenvet érez és 
így kerüli. 

Miután pedig a köznépben érdeklődést valami 
irányában csak úgy kelthetünk, ha egyúttal 
annak haszna felől is nyujtunk bizonyítékot : 
meg kell őket győznünk arról, hogy ami szép, 
az egyúttal legtöbbször hasznos is. A gazda-
sági ismétlő iskola szaktanítójának különösen 
sok alkalma kínálkozik arra, hogy ily irányban 
nevelőleg hasson. Föl kell hívni a tanulók 
figyelmét a célszerűtlen építkezésre és épület-
elhelyezésre ; az udvar tisztán tartására, gyü-
mölcsfákkal való beültetésére ; az épületek 
jókarban tartására s a mindennapi élet más 
egyéb jelenségeire, amelyek még most kiáltó 
visszásságok. Szóval hassunk oda minden alka-
lommal, hogy növendékeink az idézett közmon-
dást ne csak megértsék, de később önállóságra 
jutván, arra törekedjenek, hogy a rossz érte-
lemben reájuk alkalmazható ne legyen. 

Köznépünk nevelésére tehát a gazdaságtan 
tanításánál is nagy tér kínálkozik és ne is 
kicsinyeljük ennek fontosságát, mert a köznép 
legönzetlenebb barátja és legtöbb jót tesz vele 
az, aki a jónak és szépnek megértésére és 
követésére neveli. 

(Török-Becse.) Lind Gyula. 

A gyógyító-növények. 
Tanítási lecke a gazdasági ismétlő iskola leány-

osztályának II. csoportjában. 

Kis vagy mezei szegfű (székfü).* 
Szemléltetésre nyers-székfű, vad-szegfű, fa-fésű (szedő». 

Kedves Gyermekeim ! 
A vadon tenyésző növények számtalan faja 

között vannak olyanok is, amelyek gyógyító-
erővel bírnak. Ezen növényeket gyógyító-növé-
nyeknek nevezzük. A gyógyító-növények a kül-
és belgyógyászatban gyógyszerül használtatnak, 
gyógyító hatással bírnak, innét ered a ne vök. 

Vájjon melyitek ne ismerné a fodorn entát, 
kerekmályvát, (papsajt), székfűt, keskeny levelű 
útifüvet, beléndeket, maszlagos nadragulyát? 

* (Flores Chamomillae). Más néven : orvosi azékfíi 
(Matricaria Chamomilla). Nálunk közönségesen székfü -
virágnak nevezik. 



2 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

stb. Melyitek ne használta volna a székfűvirág 
forrazatát teául, vagy az útiíuvet sebre, boroga-
táshoz ? A beléndek, maszlagos nadragulya 
büdös bürök stb. a mérges növények közé 
tartoznak ugyan, de gyógyító erővel bírnak, 
azért gyűjtjük őket. Ezeket jól elkülönített 
helyen kell szárítanunk és kezelnünk, nehogy 
véletlenül olyanokkal vegyüljenek össze, melyek 
a belgyógyászatban has/.náltatnak. 

Hazánkban a gyógyító-növények összegyűj-
tésére kevés súlyt fektetnek. Magyarország 
évente a külföldről behozott gyógyító-növé-
nyekért milliókra menő összeget ad ki. Nem-
csak azért kell tehát a hazánkban nagy 
mennyiségben előforduló gyógyító-növényeket 
gyűjtenünk, mivel azok szedése, gyűjtése haszon-
nal jár, hanem nemzetgazdasági szempontból 
is; ugyanis ha ezeket szorgalmasan gyűjtjük 
elérjük azt, hogy a gyógyíió-növények hazánk-
ban a szükségelt mennyiségben beszerezhetők, 
s így a gyógyító-növények behozatalára kiadott 
milliók hazánkban bennmaradnak. 

A mezei szegfű, vagy mint nálunk nevezik 
székfű, a gyógyító - növények közé tartozik. 
Mai órán a székfű-szedésről, szárításról, érté-
kesítésről és használatáról fogunk tanulni. 

A székfű leírása. A székfű vadon tenyészik, 
a szikes talajt szereti. A fészkes virágú növények 
csoportjába tartozik, virágja aranysárga, virág-
szirma fehér, szaga kellemes ; könnyen meg-
különböztethető a vad székfűtől. (Szemléltetni.) 

Hazánkban, a mi vidékünkön nagy mennyi-
ségben fordul elő. Szíkestalajú legelőn, mezőn, 
ugarföldön, sokszor még a sziket tartalmazó 
talajú vetés között is nő. 

A székfű szedése. A székfű májusban virágzik ; 
a szedése akkor történik, ha a virágja töké-
letesen kifejlődött, rendesen május végén, vagy 
június elején. E célra készült fa-fésűvel, szedővel 
szaggatjuk le a virágokat, úgy, hogy a virág-
fejek épek, rövid szárúak legyenek. (A fa-fésűt, 
leszedett virágot szemléltetni). 

Harmatos, nedves, esős időben a székfű-virágot 
szedni nem tanácsos: a székfüt akkor szedjük, 
lia a növényen és virágon semmi külső ned-
vesség nincs, mert a virágfej már magában 
is elég nedvességgel bír, a nedves virág könnyen 
megfülled, megromlik, de szárítása is több 
gondot és fáradtságot követelne. 

A székfű szárítása. A székfű szárítása kis 
mennyiségben a napon, ponyván, — nagy 
mennyiségben padláson, szérűn, csűrökben tör-
ténik. A szárító-helyek tiszták, pormentesek 
legyenek. 

A székfűt vékony rétegben terítjük, szét, 
úgy, hogy egyik virág a másikat lehetőleg ne 
fedje, mert ezáltal a száradásban akadályozva 
van, sőt könnyen penészedésnek, (üszkösödés-

nek) van kitéve. Szárítás alatt a székfű-virágot 
forgatni nem szabad, mert porral keveredik, 
összetörik s így értékéből veszít. 

Főtörekvésünk a szárításnál az, hogy a szék-
fűt olyan természetes színben tartsuk meg, 
mint amilyenben szedtük, vagyis a szárított 
székfű aranysárga színét megtartsa, a fehér 
virág-szirmok is épségben maradjanak. 

A teljesen megszáradt székfüt, ponyván 
összehajtjuk, fölszedjük, ha nagyobb mennyiségű 
pl. padláson száradt, vigyázva összesöpörjük, 
hogy poros ne legyen. Osszeszedés után száraz 
helyen tartjuk, hol az eladásig marad. 

A székfű értékesítése és használata. A szék-
füt legjobban úgy értékesíthetjük, ha a község 
vidék lakosai, hol a székfű terem, összeállva 
szövetkeznek abból a célból, hogy az egybe-
gyűjtött székfű-virágot egy nagyobb gyógyfü-
kereskedőnek együtt adják el. Evégből a 
termés és virág minőségéhez képest előzetes 
szállítási árt lehet kérnünk a kereskedőtől, 
vagy a már kész virágból mintát küldhetünk 
megtekintésre s megalkuvásra az átvételi árra 
vonatkozólag. 

Mivel a székfű gyógyfű-kivitelünk legneve-
zetesebb cikke s nagy mennyiségben szállítható, 
érintkezésbe léphetünk külföldi gyógynövény-
kereskedővel is s ha szép a minősége, külföldre 
adhatjuk el virág-készletünket, jó árban. 

Kisebb mennyiségű székfűt kisebb csoma-
gonként szállíthatunk, különösen gyógyszer-
tárakba, 5 —10 kgrrnos mennyiségben. 

100 kg-ként az aranysárga, rövid szárú, 
fehér-szirmű székfű-virágért 60—80 koronát, 
a másod-, harmadrendű virágért 30—56 K. 
árat érhetünk el. Ezekből látható, hogy a 
székfű-virág szedése haszonnal jár, s a ráfor-
dított fáradtságot bőven megfizeti. 

Megjegyezhetjük, hogy 4—5 kg. nyers virág-
ból lesz 1 kg. száraz székfű-virág. 

A székfüt a gyógyszertárakban kapjuk, a 
forrázatát teául használjuk, vagy külsőleg 
borogatáshoz, azonkívül még festéket is készí-
tenek belőle. 

* 

Milyen növények a gyógyító-növények ? 
Mondj néhány gyógynövényt ! 
Vannak-e a mérges növények között gyógy-

növények ? 
Hasznos-e a gyógyító-növények gyűjtése ? 

milyen szempontokból? 
Beszélj a székfű-virágról ! Hol nő ? milyen 

talajt szeret? stb. 
A szedése, hogy történik? mikor szedjük? 
Hogyan történik a terítés, szárítás ? 
Mi az üszkösödés ? stb. 
Milyen a jó szárító-helv ? 
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A jól beszáradt virág milyen ? Mi a teendőnk 
a száraz székf'üvel ? 

Hogyan értékesítjük y Mire használják r1 stb. 

(Befejező tanításul hivatkozom a Teremtő 
végtelen jóságára, ki az emberiség hasznára a 
növényekbe gyógyító erőt adott, fölhívom figyel-
möket a szövetkezetre s a tanultakból kifolyó-
lag kiemelem a gazdasági ismétlő iskola célját 
és hasznosságát.) 

E rövid mintalecke alapján a többi gyógyító-
növény könnyen előadható. 

(Tarnaszentmiklós.) Dutkay Dezső. 

Egyiptomi hagymatermelés. 
Aki figyelemmel kiséri néhány év óta az 

Alexandriában székelő osztr.-magy. kereske-
delmi kamara évi jelentéseit, az kétségkívül 
arról győződhetik meg, hogy Egyiptom hagyma-
termelése évről-évre annyira fokozódik, mi-
szerint nem sokára el fogja árasztani Európa 
minden piacát olcsó hagymával és pedig any-
nyira, hogy rövid idő múlva még mi is egyip-
tomi hagymát fogunk aprítani halpapriká-
simkba, ami teljesen megfelelő lenne, (mert 
Fáraó unokái húzzák melléje a nótát), ha ez 
mezőgazdaságilag oly szomorú adat nem lenne. 

Es ez nem agyrém, mert ezt statisztikai 
számadatok bizonyítják. Évről-évre óriási mérv-
ben növekszik Egyiptom hagymatermelése úgy-
annyira, hogy a trieszti Lloyd rendes hajó-
járatai nem elegendők s a külön hajókon sem 
marad kihasználatlan hely a hagymaszállításnál. 

Tavasszal az ár 10—12 frank, május vége 
felé 8—10 frank, az évad végén pedig 7—8. 
Fiúméba szintén tekintélyes mennyiség megy, 
de majdnem a legtöbb Angliába, hol az árak 
az évad elején 5—6, vége felé pedig 4—5 
shilling között váltakoznak 50 kilogrammonként. 

Hogy azonban teljes mértékben lássuk a 
veszélyt, mely e téren bennünket fenyeget, 
térjünk vissza a messze múltba és lássuk, 
milyen hagymatermő talaja van voltaképpen 
Egyiptomnak ? 

Ha az egyiptomi régi kultúra után kutatunk, 
fáradságunkkal teljes eredményt érhetünk el, 
ha megszólaltatjuk az ezer és ezer éves, szám-
talan fönnmaradt emléket, melyek kiterjeszked-
nek az ó-egyiptomiak mintagazdászatának min-
den legkisebb mozzanatára, a szántástól az 
aratásig, a kapálástól a szüretig és föltárják 
előttünk a veteményes kertgazdaságot minden 
fázisában, képekben és hagyományokban. 

Az áradások vizét csatornák, árkok, zsilipek, 
gátak fölhasználásával vezetik szántóföldjeikre 

s azokon egyenletesen szétosztják : sőt találunk 
olyan képeket is, a melyeken fiatal leányok 
és asszonyok korsókkal hordják az öntöző 
vizet az árkokból és csatornákból a konyha-
kertekre. 

Oly behatóan s szorgalommal foglalkoztak 
a földmíveléssel, hogy az első rangú helyet 
foglalt el mesterségeik között. Földmíves ünne-
pélyeiken maga a király is részt vett, sőt az 
aratás beálltával ő maga vágta sarlójával az 
első kalászokat. 

Természetes, hogv ily körülmények között 
az ó-egyiptomiak a konyhakertészetet is minta-
szerűen űzték s ha reánk maradt egyes dom-
bormüveikre és festményeikre egy tekintetet 
vetünk, fogalpaat alkothatunk mezőgazdasági 
előrehaladottságukról. 

A csípős ízű terményeket nagyon kedvelték 
és bőségesen termelték; ezek közül különös 
előszeretettel a retket, vöröshagymát és fog-
hagymát, elannyira, hogy Plinius azt írja, 
miként az ó-egyiptomi ember a vörös- és fog-
hagymát egy rangba helyezi isteneivel. 

E két terményt az ó-kori népek egyáltalán 
nagyon szeretik s annak kedveért még a zsidók 
is visszavágyódnak a pusztából Egyiptomba. 
Homeros kitűnő eledelnek mondja a vörös-
hagymát bor mellé és sokan azért őt ízlés-
telenséggel vádolják és nem fontolják meg, 
hogy a délkelet hagymája hófehér színű, finom 
húsú, majdnem szagtalan és sokkal kevésbbe' 
maró csípőssógü a miénknél. 

Ne csudálkozzunk tehát, hogy Cheops nagy 
piramisának építése közben, a munkásoknak 
retek, foghagyma és vöröshagymával való 
ellátása 1600 talentum ezüstbe, tehát a mi 
számításunk szerint nem kevesebb, mint 
7,680.000 koronába került! 

De nemcsak a rabszolgák, hanem maga a 
nép is úgy miként az úri körök, roppant 
mennyiségű hagymát fogyasztanak s ez mind 
megtermett Egyiptom földjén. 

Ily virágzó állapotnak örvendett a konyha-
kertészet, szőlőmívelés és gabonatermelés 
Egyiptomban mindaddig, míg az izlam föl 
nem tűzte félholdját annak egész területén s  
szőlőmívelését teljesen, egyéb gazdasági ter-
melését pedig részben tönkre nem tette úgy, 
hogy a híres hagymatermő Egyiptom, szük-
ségletét, még a XIX. század nyolcvanas évei-
nek végén is Syriából födözte. 

Mióta azonban Egyiptom népe kissé szaba-
dabban lélekzik: nagyot javult a helyzet műi-
den téren s ma már, mint fenti statisztikai 
adataink mutatják, nem vész többé kárba az 
ottani földmíves szorgalma, midőn a Nilus áldott 
földjeit öntözi, ő pedig öntöző-kerekekkel és 
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szivattyúkkal, bivalyok, tevék és szamarak se-
gélyével hordja a vizet a magasabban fekvő 
földekre. S ha Egyiptom e téren így halad, 
úgy bizony elözönli a világpiacot néhány év 
alatt hagymájával úgy, hogy vele nem verse-
nyezhetünk. 

Vámsorompókkal, még ha önálló vámterü-
letünk lenne is, sem volna okszerű meggátolni 
az egyiptomi hagyma behozatalát, még az eset-
ben sem, ha avval Magyarországot elárasztanák ; 
mert ha már a dunamelléki Keleten napról-
napra jobban és jobban siklik alólunk a talaj : 
erre a másik keletre, a Balkán félsziget déli 
részén és Egyiptomban rá vagyunk utalva, azt 
meg kell tartanunk s nagy könnyebnüség lenne 
ellene vámháborut üzennünk. Ez nekünk tekin-
télyes piacunk cukor, szesz és egyéb ipari 
cikkekre. 

Utóvégre is, ha Egyiptom annyi hagymát 
fog termelni, hogy annak ára alább száll a mi 
termelésünk önkezelési áránál, akkor mi azt 
szívesen elfogadjuk és termelünk földjeinken 
egyéb hasznos növényt, amely viszont Egyip-
tomban nem terem meg úgy, mint minálunk. 
Ilyen a burgonya és a dohány. Egyiptom ma, 
évenként nem kevesebb, mint 200—250 ezer 
véka burgonyát és 3 millió font dohányt 
importál s a mi burgonyánk ott bizonyára 
megfelelne a követelményeknek, valamint dohá-
nyunk kitűnően fedezné a nargilé pipadohány 
szükségletét s igen ajánlatos lenne ezt a piacot 
hazánk számára már eleve megszerezni. 

Van azonban -még egy másik vigaszunk is 
s ez az, hogy iparkodjunk igen szép minő-
ségű hagymát termelni, mert éghajlatunknak 
megvan az az áldott természete, hogy minden 
hagymafajt csípősre érlel, míg a bolgár, román, 
török, görög, kisázsiai és egyiptomi hagyma 
szagtalan és hogy merész hasonlattal éljek, 
alma ízű ; éppen úgy különbözik egymástól a 
két faj, mint a gyenge török és az erős magyar 
pipadohány s ime, dohányunk mily kelendő ! 
Ha a mérvadó európai piacok rájönnek, hogy 
a mi csípős hagymánk sokszorta kiadóbb, 
alakra pedig ugyanaz, mint az egyiptomi, 
akkor a mieinknek is megmarad a piaca, csak 
ue hanyagoljuk el termelését minőségileg. 

(Német-1'alánka.J Krenedits Ödön. 

Gazdasági Tanácsadó. 
B. J. Berencs-Váralja. Lépjen be a 

.Baromfitenyésztők Országos Egyesületébe" 
(Budapest, Üllői-út 25. sz.). Ezen egylet tagjai 
évente 45 darab tenyésztojást kapnak ingyen. 
A tagdíj évente 8 korona s ennek fejében 
heti szaklap ingyen küldetik. Az egylet által 

kiadott tenyésztojásokból a tagok által föl-
nevelt s kellően kifejlődött tenyészállatokat 
az állam köztenyésztési célokra évente ősszel 
az állattenyésztési felügyelő által meg szokta 
vásároltatni. A fizetni szokott ár kakasok- és 
gácsérokért 6—8 kor., gunarak és pulyka-
kakasokért 12—16 korona. — Sz. H. NTémet-
Diószeg. Viandott fajta tojásokat, illetve 
törzset (kakast és tyúkot) beszerezhet Nagy 
Dezsőné úrnőtől (lakik : Rákos-Csabán). Egye-
bekben méltóztassék a „Baromfitenyésztés" 
cz. laphoz fordulni (szerkesztőség : Budapest, 
VII., Csömöri-út 5. sz.), ahonnan bő föl-
világosítást fog nyerhetni. — K. E. Téglás. 
Kérvénye ügyében intézkedett lapunk rovat-
vezetője. Reméljük a kedvező elintézést, de 
fődolog most a türelem. — T. M. Jobbágyi. 
Válasz magánlevélben ment. — M. S. A.-
Szeleste. Cégeket elvből nem ajánlunk. 
Kaptárt és méhészeti eszközöket a földmív. 
minisztériumtól kaphat ingyen. — P. L» 
Mező - Tarpa. A hársfamagot faiskolában 
sekélyen vesse el ősszel, a sorokat kapálja 
meg tavasszal s a nyár folyamán több ízben, 
egy szóval gondoskodjék, hogy a bevetett 
terület mindig gyommentes és laza szerkezetű 
legyen. Ne feledkezzék meg az öntözésről 
sem s ami fődolog, várjon türelmesen a 
kikelésre legalább 6 hónapig. Az elvetéshez 
vegyen friss magot s vetés után tavasszal 
nézze meg havonként egyszer a bevetett 
földterületet, nem-e csírázik már a magja. Ha 
a csírázás megindult, ajánlatos a parcellát 
híg trágyalével 2—3-szor megöntözni. — 
1). L. Puszta - Szt. - Mihály. A létesítendő 
mintagazdaság ügyében folyamodjék a föld-
mívelési • minisztériumhoz (1 kor. bélyeg !). 
írja le részletesen körülményeit s ha lehet-
séges, úgy meg fogja kapni. — R. P. Oltárc. 
A tojások ára darabonként 20 fillér. Bővebben 
magánleyélben válaszoltunk. — Z. J. Mezö-
berény. Ha egyáltalában lehetséges, úgy 
kérelme teljesülni fog. — R. S. Szent-Imre. 
1. Szívesen, ha jók. 2. Jövő számra marad ; 
be kell osztanunk aktualitás szerint. — 
R. Zs. Báttaszéki Az ú. n. véres eső vagy 
véres hó a nagyobb ritkaságok közé tartozik. 
Legutóbb Szicíliában Palermóban esett .véres 
eső" (1901. márczius 10.), melyet közelebbről 
vizsgáltak meg a természettudósok, a kik azt 
találták, hogy a véres eső összetételében sok 
apró (töredék) kovasav van, továbbá növényi 
eredetű maradékok, diatomák töredékei, stb. 
A Palermóban esett véres esőről részletes 
leírást találhat az Annales chim. anal. appl. 
c. francia folyóirat 6 - ik kötetében. — 
L. J. Surány. A magyar bortermelők országos 
szövetkezete által vezetett m. kir. orsz. köz-
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ponti mintapince a földmiv. minisztérium 
fölügyelete alatt áll. Elárusító főraktára Buda-
pest, V., Akadémia-utca 8. sz. Ide intézendők 
a megrendelések, a melyek csak készpénz-
fizetés vagy utánvét mellett hajtatnak végre. 
Vidéki-e szóló megrendelések mindenkor 25% 
előleg mellett, de november 1 — bezárólag 
február hó végéig csak a megrendelő kívá-
natára és veszélyére hajtatnak végre. Bővebb 
fölvilágosítással az elárusító főraktár szolgál. 
— R. K. Szeged. Ha a vízszintesen kezében 
tartott zsebórát úgy forgatja, hogy a kis 
mutató a nap felé irányuljon, úgy a kis 
mutató és a XII-es szám között húzott közép-
vonal a déli irányt jelöli meg és pedig délelőtt 
balra, délután pedig jobbra a Xll-es számtól. 
— Z. J. Léva. Melegfejlesztő képességnek 
nevezzük az egy kilogramm tüzelőanyagnak 
tökéletes elégetése által nyert melegegységnek 
számát. — K. J. Szolnok. A homoki szőlők 
telepítési költségei rendes körülmények között 
kat. holdanként 750 K-t tesznek ki és követ-
kezőképpen oszolnak meg: 1. A telek ára 
(circa 160 K. 2. Rigolozás 70 cm mélyen 
négyzetölenként 10 K. = 160 K. 3. Plani-
rozás 20 K. 4. Sorok, tőkék megjelölése 
10 K. 5. Szőlővessző 5750 darab 120 K, 
Ültetés fűróvas iszapolással 30 Iv. 7. Ülte-
téshez vízhordás 20 K. 8. Homokkötés 10 K, 
9. Utánpótlás 20 K. 10. Három évi bemunká-
lás és permetezés 200 K. Összesen 750 K. — 
M. J. Nagy-Kikinda. Minél több tejet ad a 
tehén, annál több tápanyagot kell vele etetni, 
kivált pedig fehérjét. Természetesen szűk 
táparányt alkalmazunk. — N. Gy. Sonilóvár. 
A „Kert" c. szaklap főszerkesztője (és lap-
tulajdonos) Mauthner Ödön. Budapest, VII., 
Rottenbiller - utca 33. sz. — Sz. P. Kis-
CeLl. 1. Keményítőszegénynek mondjuk a 
burgonyát, ha az 15%-nál kevesebb és 
dúsnak, ha 20%-nál több keményítőt tar-
talmaz. 2. Ivartalan úton szaporodhatik rendes 
körülmények között. — P. K. Grinád. 1. Kér-
vényét a legszerencsétlenebb időben nyújtotta 
be, s nagyon valószínű, hogy kérelmét nem 
fogják most teljesíthetni (ex-lex !). Minden-
esetre utána nézünk a dolognak. 2. A lapot 
külön megküldeni nem lehet, mert nem ren-
delkezünk a példányszámokkal. 3. Cikke éppen 
a cliché miatt a jelen számból kiszorult. A 
cliché nem készült el idejében s így a cikk 
csak a jövő (július) számban jöhet. Van-e 
anyaga a konyhakerti növények főbb beteg-
ségeiről, beleértve a helytelen termelésből elő-
állott kórokokat is ? 4. Magánlevélben megy 
értesítés. Június hó folyamán kérem b. leveleit 
címemre M.-Ovárra küldeni. 

V e g y e s e k . 
— A cukorcirok mint takarmány. Széles-

körű állattenyésztésre alapított gazdaságokban 
a takarmánytermelés mikéntjének kérdése egyik 
legfontosabb tényezője a sikeres gazdálkodás-
nak; s éppen ezért állattenyésztőink érdekében 
szükségesnek véljük mindazon ismeretek köz-
lését, melyek e tárggyal összefüggésben vannak, 
annál is inkább, mert újabb időben gomba-
módra szaporodnak — különösen a nagy-
kereskedők részéről — ama tanácsok, melyek 
egy-egy fölkapott növényújdonság jó tulajdon-
ságainak dicsérése mellett azok termelési viszo-
nyaira vonatkoznak, de amely jó tulajdonságok 
rendszerint fölismerhetlenek maradnak. Egy 
ilyen fölkapott újdonság néhány év óta a 
cukorcirok, melyet csalamádé helyett ajánlanak 
a kereskedők. Kétségtelen, hogy a csalamádé-
val szemben van a cukorciroknak némi előnye 
s nyilvánul ez abban, hogy a szárazságot nem 
sínyli meg annyira és kedvező időben két-
három kaszálást is adhat ; de ha ezen előny-
nyel szembeállítjuk hátrányait, úgy föltétlenül 
ama meggyőződésre jutimk, hogy a cukorcirok a 
csalamádét helyettesíteni nem képes, mert 
1. neve dacára is, kevesebb benne a cukor, 
mint a csalamádéban s éppen ezért kevésbé 
ízletes, az állatok hamarabb megunják ; 2. ha 
azt akarjuk, hogy az állatok szívesen egyék 
és sok izéket ne hagyjanak, lehetőleg korán, 
még bugájának kihányása előtt kell kaszálni, 
már pedig ily korai kaszálás mellett félannyi 
takarmányt sem ad, mint a csalamádé; 
3. sokkal igényesebb a talaj iránt is, mint a 
csalamádé, amennyiben csakis oly tevékeny 
vályog-, vagy vályogos homoktalajon terem 
meg jó eredménnyel, amely istálló- és mű-
trágya alkalmazásával megfelelő trágyaerőbe 
hozatott ; s mert végül 4. az őszi gabonának 
nem is oly jó előveteménye, mint a csalamádé, 
amennyiben a talaj víztartalmát nagyon is 
igénybe veszi, amit pedig az őszi gabona meg-
érez. Altalános fölkarolást az elmondottak 
szerint a cukorcirok tehát nem érdemel, de 
bizonyos speciális viszonyok között, pl. ott, 
hol többnyire száraz időjárás uralkodik, indo-
kolt tehát annak takarmány gyanánt való ter-
melése, de csakis jó trágyaerőben való földben. 

A lóhere mint baromfi-eledel. Ameri-
kában a lóhereetetés már évek óta dívik a 
baromfiudvarban. A lóhere igen légenydús, de 
ásványi anyagokban is bővelkedik, s éppen ez 
utóbbiak befolyásolják nagyon a tojóeredményt. 
Ez okból a lóherét, tápértékét illetőleg, bátran 
állíthatjuk a magvas tápszerek fokára és épp 
oly jó, mint a búza és árpa. A lóherét nem-
csak zöld állapotban adhatjuk, tápértéke épp 
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oly nagy szárított állapotban is. Ilyenkor leg-
jobb szecskára vágni és forró vízzel leforrázni. 
Összekeverve kevés kukoricával és zabdarával, 
vagy korpával és lenmaggal, igen nagy tápláló 
értékű takarmányt ad. A lóhereetetés után a 
tojások jobb megtermékenyítését is észlelték. 

— Szagos hordók tisztítása. A kellemetlen 
szagú hordó kitisztítására sokféle szert aján-
lanak; leggyakrabban alkalmazzák a következő 
eljárásokat: 1. A hordót előbb hideg, majd 
forró vízzel jól kiöblítjük, s aztán kiszellőz-
tetjük. 2. A hordóba híg meszet öntenek s 
azt néhány óráig bennehagyják, s aztán jól 
kiöblítik. 3. A hordóban spirituszba itatott 
cukrot gyújtanak. 4. A hordót 100/o-os kénsav-
val kimossák, aztán mésztejjel kiöblítik és végre 
vízzel kimossák. Ez az eljárás legcélszerűbb, 
mert a kénsav és mész minden létező penész-
gombát okvetlenül kiöl s a hordót megjavítja. 

— A méregkeverök fájdalma. A lelketlen 
népbujtogatók, akik szegény munkások fillérei-
ből élősködnek, nagyon megvannak ijedve. 
Látják, hogy minden erőlködésük dacára is az 
országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegély-
pénztár népszerűsége egyre terjed, s a nép 
mindjobban fölismeri, hogy milyen áldásos 
ránézve ez az intézményünk. Persze ez nem 
tetszik az agitátor uraknak, mert ők egyálta-
lában nem azt akarják, hogy a nép boldoguljon, 
hanem hogy ők boldoguljanak. Miután pedig 
a segélypénztár terjedésével az ő népszerűségük 
egyre fogy, kétségbeesett erőfeszítéssel minden 
eszközt fölhasználnak, hogy a népet tévútra 
vezessék és visszatartsák a pénztárba való 
belépéstől. Hiába való erőlködés. A nép erősebb, 
mint ők gondolják, s kezdik belátni, hogy nem 
az az ő barátja, aki folyton és lelketlenül 
izgatja a fennálló társadalmi rend ellen, hogy 
ezen a címen kizsákmányolhassa az „Elvtársak" 
zsebeit, hanem aki a népet biztosítani akarjz 
minden eshetőség ellen, s oda törekszik, hogy 
a beállható munkaképtelenség esetén legyen 
miből megélni mindenkinek, anélkül, hogy 
kéregetésre és alamizsnára szorulna. 

Gazdasági irodalom. 
— Baromfitenyésztés. Gazdasági- és sport-

baromfi, dísz- és éneklőmadár valamint házi-
nyúl-tegyésztési képes heti folyóirat. Szerkeszti 
Hreblayné-Dedinszky Adél. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Budapest, VII. Csömöriút 5. 
Előfizetési ára évi 8 korona. Az 1903. évre 
csak 6 korona. — Állattenyésztésünknek a 
néhány év előtt még alig figyelemre méltatott 
baromfitenyésztési ága ma már igen nagy 
jelentőségre tett szert s állam és társadalom 
egyaránt buzgólkodnak annak fejlesztésén. 

Rohamosan tért hódít a baromfitenyésztést 
szolgáló irodalom is, s azon orgánumok száma, 
melyek e tenyésztési ágat szolgálják, ismét 
megszaporodott eggyel : a húsvéti ünnepek 
alatt (ápril 12-én) látott napvilágot a „Baromfi-
tenyésztés'" első száma. Az új szaklap szer-
kesztését egy gyenge nő vállalta magára, ki 
azonban a legerősebb támaszt nyeri férjében, 
Hréblay Emil, állattenyésztési m. kir. felügye-
lőben, ki kiváló szakképzettséggel, rendkívüli 
ügybuzgalommal, s kizárólag a baromfitenyész-
tésnek szentelve összes idejét, kitűnő hírnevet 
vívott ki magának. A magas színvonalon álló, 
s a baromfitenyésztés minden ágában jó tanács-
csal szolgáló kiváló szaklapot nyugodt lelki-
ismerettel ajánljuk tisztelt kollégáink figyel-
mébe és pártfogásába, hiszen — mint azt az 
eddig megjelent nyolc szám mutatja, — a lap 
tartalma is elég garanciát nyújt arra, hogy az 
előfizetésére fordított évi 6 (illetve jövőre 8) 
korona bőven megtérül a jó tanácsokban. K. 

Nyílt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) * 
29. sz. kérdés. Mi az oka annak, hogy 

egy 3V2 éves üszőnek az ellés után 4 hónapra 
olyan keserű lett a teje, hogy alig élvezhető, 
miként lehetne rajta segíteni ? Megjegyzem : 
miszerint az üsző, amely elég jól táplált, az 
ellés utáni harmadik hónapban hágattatott 
meg. Keresztezésekből származik, de a magyar 
jelleg legjobban ki van benne fejlődve. A takar-
mányozás rendes, a fejést és tejet tisztán kezelik. 

(Mesterszállás, pósta Öcsöd,) Kom hányi Mihály. 
30. sz. kérdés. Szíves tudósítást kérek 

arról, hogy miként lehetne a hordótól meg-
festett szilvóriumot megtisztítani ? 

(Györké.) Tamaska Endre. 
31. sz. kérdés. 1. Mely vidéken tenyész-

tenek nagyobb mennyiségben Rambouillet-
magyar vagy pedig angol-magyar kereszte-
zésű juhokat. 2. A tenyészirány az iirühizla-
lásra van-e ott fektetve ? Ii. A. 

Tartalom : Közismereti tárgyak a gazdasági ism. 
iskolában. Vétek Sándor. — Járatlanság a gazdasági 
ismétlő iskolai új szervezet körül. Nagy Béla. — A 
húsvizsgálat országos rendezése. Uhlárik Sándor. — 
Csikónevelés. Nagy Kálmán. — A dinnye termelése. 
Lissák János. — Öntözés és kapálás a zöldséges 
kertben. Zádor Gyula. — Az udvar. Lind Gyula. — 
A gyógyító-növények. Dutkay Dezső. — Egyiptomi 
hagymatermelés. Krenedits Ödön. — Gazdasági Tanács-
adó. — Vegyesek. — Gazdasági irodalom. — Nyüt 
levélszekrény. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. k i r . tud . -egyetemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár , iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J E G Y Z É K E . >0— 
A n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 

portomentes hatóságok- és hivataloknak, a u e t t o - á r ö s s s B e g e l ő l e g e s l»el<i»I<lése m e l l e t t , 
p o r t ő i i i e n t e s e i i k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás vége(t címünket: „.-1 kit. ttok-egyetemi nyomda igazgatóságának Bwla-
, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az pest, - .... - , , , 

U t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a ) M a g y a r n y e l v e n . 

I, Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4. -, -«c 

Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., ú j o n n a n átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7V» iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8% 7 '/i iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P . í rásbel i mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára. 1 K 20 f. 

Gönczy P . Nyomtatásbell mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9Vt iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötvo, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/« iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorla-
tok tanításában az I. és IL oszt. sz. >8°,. 13V. iv, köt., 
bolti ára'48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a inagyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. az, 8°, ftV» iy, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. az. 8°, 14 V. iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 £. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt..a?. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára l(i f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlófeőnyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7 '/s iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti . Atlasz a vezérköuyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, .bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'/« iv, kötve,. bolti ára, 50 f,. netto ára 40 f. 

Dr. Simoni! Jenő. Földrajz V—VL oszt. számára. 
8°, 12 iv," kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
s°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magvarok tör ténete a. népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/ , 

t iy,, kötve, bol^i ái;a 30 'f,.' netto ára 24 f. 
Dr. Kiss I r o n . Magyarok tör ténete , a népisk. VI. 
. oszt. és az ismétlő 'is)f. azámá.ra.Á", 5Vi iv, kötve, 

bolti ára à'8 f, netto ára 3*0 f„ , . 
Dr. Manó. Vezérliönyva nóplsk.számtani okta-

táshoz. 8", 14 iv, lu/ve, b. ára 2 K 80 1', n..ára 2 K. 
Dr. liefe« Manó. Számtan, Ú. pszt. sz. ,8", \ iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ár^, 24 f. , . . 
Dr. Beke Manó. Számtan, ÍIL oszt. sz, iy,^ötve, 

bolti ára 36 f, áe t to ' á ra 3$ f , •-. ,',' . 
Dr. Beke Manó. Számtan,. Iv, os^t. sz. ß°, ' f f t f ë iv, 

kötve, bolti ára 40 f, netto ára 3'2T f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Énektanltó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/» iy, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VÍ. évf. 
8°. 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 2 K. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kö^ve, 
bolti áía 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8Ó, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f,' netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4% iv, kötve, 
bolti ára 60 f, nétto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, i'h iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. óy£ 8", 4'/j iv, kiütve, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. evf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, net to ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és feg'ész-
ségtanhoz. 8°, 16 Vi iv. kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5VJ iv, kötve, ' bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Útmutató az elemi raj/tanításban. Vezér-
könyv, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák II. Fali rajzmiiíták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 3 K 40 f, netto ára 3 K. 

Maszák H. Kézi rajzminták. A. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. B. füííet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzmiiíták. O: füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanítás. (Ambrus Lajos és Szautér Anta-l főreál -
tanodai tanároktól.) Fűzve, net to ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kon. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Krilnner Anna. A horgolás és feötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, iitem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára i K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 00 f. 

b ) N é m e t n y e l v e n . 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

rçptto á ra ,4 íIm a .a, ùw&i»J> 
Lederer A. Klpes ABC- és olvasókönyv, javított 

kiadás. ß°, 7'h iv. köt ve, b. ára 30 f, n. ára' 2 f f. 
Gynjçzy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

. , bolti ára 40 f, netto ára 32 f. . , , 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betilk, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
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Gönczy P. Nyomtatásból! mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. III . olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, ne t to ára 48 f. 

Gáspár J. IT. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 68 f, ne t to ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/J iv, kötve, bolti ára, 56 f, netto ára 48 f-

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. net to ára 12 f. 

l>r. Emericzy-Kárpáti.Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához^0 , 27'Aiv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, ne t to ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/« iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Or. Széli. Egészségtan. 8", S'A iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, ne t to ára 4 K. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. , 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 67i iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/J iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7 Va iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Magy E. Vezérkönyv a beszéd- és ér te leogyakor-
latok tanításához. 8°, 137. iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11 Vs iv, kötve, bolti 
ára 48 f, ne t to ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 117» iv, kötve, bolti 
ára 56 f, net to ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, ne t to ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 í, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8", 9'/J iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, ne t to ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 17« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Göncay P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4V> iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, ne t to ára 60 f. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8", 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 61/» iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 97« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8", 7'/i iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tó t ajkúak számára. 9'/i iv, kötve, bolti 
ára 48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ám 40 f. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, l l ' / i iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, net to ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8", 13V< iv, kötve, bolti ára 
60 f, ne t to ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve,b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzv-Kárpáti . Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, '26 iv, kötve, b. ára f K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
IV. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P . Utasitás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
óolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'/> iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P . Fali tábla, 21 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 75/s iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az A13C-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 9'/J iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, T/ t iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9 7» iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számái 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 1V< iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 61/» iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. H L olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 E 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv,. kötvp.b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérbönyv a tçrténet tanításához. 8°, 
27'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyr a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy t . Vezérbönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyaborlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv. kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyr a, magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/J iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8", 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajknak számára. 
8°, 10'/» iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 4b' f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Or. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8", 28'/«iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Jlayer. Vezérkönyv i történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története, a", 8'/» iv, kötvo, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/i iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Műszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyr a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. 1. rész. 8°, 
9'A iv. kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h ) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkuak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkuaü 

számára. 8°, 6'/* iv. kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Murgitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar lali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 21 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i ) Rutén nyelven. 
a) Berefi-ttgocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 t'. 

Gönczy P. Vezérkönyv nz ABC-hez. 8°, 4 '/• iv, kötve, 
liohi ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszed- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 11 'A iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto áru, 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rósz. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész 
8®, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutéii ajkúak s/.áiuára. 8°, 
12 iv, kötve, but ti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérköuyv a történettanításhoz. 8". 
28'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7 •/> iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'A iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

b) Sárox-zemplénniegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
" bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8*, 6'A iv. 

kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-

papírra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 

darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8«, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8", 16 iv, kötve, uj l t i 
ára 72 f, netto ára 5ti £ 
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Hargitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, ő' / i iv, kötve,-bolti ára 
30 f, netto ára 24 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára, l l . évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bplti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- ós értelemgyakorla-
tolshoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Yezérköuyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, j 
6'/J iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ár^ 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakórlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8", 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Műszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'/« 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, net to ára i K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számara. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. ószt. sz. Nagy 8a,"17'1/>"iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 "2 iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7 ' / . iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, net to ára 1 K 12 f. 

III. Tani tó- és tani tónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8", 127» iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka v irány a. 8°, 22'« 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Burtalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Uurtalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8', 24'/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/< 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zeuészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/J iv, fiizve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképzó'-intézetek számára. 
LáHg-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'/< 

iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l ' / j iv, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 17'/i iv, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 

bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/2 iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fiizve bolti ára 3 K, 
•etto ára 2 K 40 f. 

Koboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
iv, füzVé Tanterv a népiskola számára. 3 

(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára.' 

8°, 3 iv,'tűzve. (1879. 17284. SÍ. a.) netto ára 40 f. 
Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 

népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. i\) riettd 20 f. 
Tanterv a gazd. szaktanitáss'al egybekapcsolt ' felső 

népisk. szám. Fiiive. (188'2.18634." sz. r.) netto 20 f. 
Tanterv a felső népiskolák (fluk és leányok) szá-

mára. 8°, l 'A iv fűzve, notto ára 30 f. 
Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűivé. 

(1879. 25409. sz. r.) : netto ára 40 f. 
Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 

(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 
Tanterv a m. kir. állami elemi tanitő-képezdék szá-

mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz- r.) n. ára, 32. f. 
Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-

dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz.r.) netto ;26 f 
Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 

tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi májas 
22-én 498. ein. sa.) Netto ára 56 f. • i 

Tanterv a házi ipari muukamesternó-képezde szá-
mára. 8°, '/J iv, (1877,1 22.678, sz.jr.) netto ára 10 í. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l'A. iv, füave. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. i 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2V« ,ivj 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoneziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
tűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák. szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll . elemi iskolai tanítónőképzö-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1 í96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Xöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tamtó- és tanitónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál» 
lami v. államilag segélyzott iskolai tani tók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Főzve, ne t te ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk.. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
ae 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. BZ. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 fi 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. az. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIIL t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, net to ára 20 f. 

Utas í tása in , kir . ' tánfél . számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyón kezelésér'ől, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. j.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasitás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasitás a polgári községek számára (1868. XXXV1I1. 
M 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
SEÓIÓ 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tftnitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, Is/» ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
»yilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. */« iv. (1888. 
17.589, sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
éi segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

1. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. ß — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
' / . iv. (1889. 14539. sz. r.) Nettó ára 10 f. -
III. Jegyzék. Ugyanazokról. <1890. • 10826. ®."ri) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokból. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24056. sz. rénd.} Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. éVi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. '— VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. fez. r.) Netto ára 
50 f. VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto áta 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Nettó ' 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. '(IKOT. 
évi J1662. az. t.) Netto árá 50 f. — XI. Jegvzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004.sz.r.) Netto ára '50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto árá 60 E - X I l ! . Jegyzék.'Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz.*.) Netto ára 60 f. 

VII . IMépisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló "AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás), 

j B / minta. Netto ^íra,8f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Nettq.ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyón évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az Í868.;évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). NettQ áf? 6 f, 

Felvételi napló 'a/9, minta., ,l. iv b. á, 4 f, n. á. 3lf. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto, ára 10 f ) ( „ 
btu. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iy 4 : tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára S f. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto 4ra,10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába j á ró gyei> 
mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 iv net to ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó -vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VII I . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tan terve . 24 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Net to ára 10 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesitő vizsgá-

latra bocsátottak számára. B) minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvétel i napló, a / l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvétel i jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt , napló, bel- és killiv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletbe« állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 10 f. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot te t t népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. I iv netto ára 10 f. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 10 f. 
Népisk. tornatauitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv net to ára 10 f. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot te t t tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanitóképző-intézetek részére inr/'/en. 
Kimutatás a tanítónőképző-intézet első osztályába 

való felvétel iránt jelentkezett folyamodókról (bel-
és küliv) 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

XI . Népiskolai takarékpénztari nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesí tő. 1 péld. b. a. f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyaí megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Ipari szakosztálylyaí megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgár i leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgár i fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgár i leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. net to ára 4 f. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. net to ára 10 t. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- ós polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónőí bizonyítvány. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz s Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső uép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Ecry-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgár i leányiskolával egybekapcsolt női kézimuuka-
tanfolyam-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő ív a tanév kezdetén. 1 péld net to ára 4 f. 
Jelentő iv u tanév végén. 1 példány netto ara 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 E. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.ö9u. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákba h. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részéri' Bolti an s-tto ára 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány K1 , 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy belív . . 8 „ ö „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív 8 „ 6 ,, 
6.Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 10 , 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 8 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére s 6 ., 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (191)0 

junius hó 11-én 26033. sz. a k. r.) B. á. 2 ; f, n. á. 20 f. 
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XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 1 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltil tottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára -1 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a telj esitett isk.-látogatásról. 1 iv n.á.3f. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 nér 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 kiiliv 83 tanuló 
számára bolti ára. 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Áz emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 15 K. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 2 K. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 2 K. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
Eentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 2 K. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1 tábla 29. sz., 

netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé le t e r m é s z e t r a j z i táblák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tó t , 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

8. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7Víiv, fűzve, b. á r a i K 5 0 f , n . á. 1 K 20 f. 

* Az I-BŐ és Il-ik szállítmány, sajtó ala rendezés miatt ez idő 
•zerint nem kapható. 
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6. G ö n c z y P. Épüle t tervek . Magyar, tót ós szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K -10 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Al fons - fé l e s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartalmát lásd a füzetes árjer/yzékben. 

B ) Kath. e lemi népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 61/» iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelTen. 8°, 5V» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/i iv. kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'Aiv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16V« iv, kötve, b. ára 96 f, n . á ra80f . 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 191/» iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/. iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelTen.8°, 15'/. iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 88, 2 ' / . iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8", 15"A iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 telj es péld. = 12 lap, ára 2 K 30 £ 

Izraelita iskolák számára . 

Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 5 "A iv, kötve, bolti ára 32 f, net to ára 28 f. 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Héber ABC* és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f. netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák márnára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. szánjára, 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
nettó ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és Y. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, tíetto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 5'/« iv, füzva, bolti ára 26 f, netto ára 22- f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
* gzámára. 10'/« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' > iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4'/s iv, kötve, bolti ára 2Ç f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmégyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8", 8 ' / j iv, kö.tve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 31/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 fi 

Kis Katekizmus. 8°, 1'/« iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á, 6 £. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a gôrôg-keiçti román népiskolák 
számára. 8°, 41/» iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága c§ak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadóit s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak ä könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendelésékét. Az utóbbi megrendelésekét azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a. névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami ós községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt ministeri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldem,én!/ek portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenbén, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartózik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
' - - . * ! 

Budapesten, 1903. évi június hó 1, 
A m. kir. tud.-egi/etemi nyomda' 

Igdzgatóé&yd. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elöre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő i>o111 nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR :J. 

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

r 

Uj Utasítás a kir. tanfelügyelők 
számára. 

(H.) A népoktatás nagyarányú kifej-
lődése szükségessé teszi, hogy a kir. 
tanfelügyelők számára a népoktatási 
törvények végrehajtása tárgyában 1876. 
évi 20.311. szám alatt kiadott utasítás 
helyett az azóta alkotott népoktatási 
törvények és változott viszonyok tekin-
tetbe vételével új Utasítás adassék ki, 
amely felölelje és világosan megszabja 
mindazon teendőket, amelyeket a kir. 
tanfelügyelőknek az 1868. XXXVIII., 
1876. VI. és XXVIII., az 1879. évi 
XVIII., az 1875. XXXU. és 1891. évi 
XLIII., az 1884. XVII., az 1893. XXVI. 
és 1896. XXVI. t.-cikkek s az e körül 
nagyszámban kiadott kormányrendeletek 
végrehajtása tekintetében foganatosíta-
niok és' szem előtt tartaniok kell. 

Szükséges az ú j Utasítás még azért 
is, hogy ezáltal a közp. kormányzatnál 
rendkívül összetorlódott adminisztráció 
decentralizáltassék; másfelől, hogy a kir. 
tanfelügyelők fölszabadíttassanak minden 
fölösleges, tulajdonképpeni hivatásukhoz 
nem tartozó teendők alól, s hogy ilyen 
módon az állami népiskolai felügyelet 
egész erejével a nemzeti népoktatás 
intenzív fejlesztésére, irányítására és 
gondos ellenőrzésére tereitessék. 

A decentralizáció érdekében Wlassics 

miniszter már 1895. évben kiadta a 
72.881. és 72.882. számú körrendeletet, 
amellyel több ügy a közp. kormányzat 
köréből kitelepíttetett s a tanfelügyelők 
hatáskörébe utaltatott . 

A belügyminiszternek 1900. évi 
1548. elnöki számú átirata következ-
tében az adminisztráció egyszerűsítése 
tárgyában ugyanazon év június hó 6-án 
és 7-én a közoktatási kormányzat 
kebelében tanácskozmány tar tatot t . Ezen 
tanácskozmányon indokolt javaslatokat 
terjesztettek elő a népoktatási és tan-
felügyelői ügykörben keresztül vihető 
egyszerűsítések és a jó adminisztráció 
érdekében szükséges teendők felől. 

A javaslatok elfogadtatván, ezeknek 
életbeléptetése iránt a társminiszté-
riumokkal a tárgyalás megindífctatott. 

Eme tárgyalások főbb eredménye a 
következő : 

1. A belügyminiszter hozzájárult 
ahhoz, hogy a népoktatás külső ügyeit 
érintő adminisztratív teendők (minők a 
tankötelezettség érvényesítése, tanítói 
fizetések behajtása, az iskolaépületek 
karban tartása) az 1876. VI. törvény-
cikk 30. §-a alapján a közigazgatási 
(járási) tisztviselőkre ruháztassanak s 
e tekintetben a kir. tanfelügyelők 
ezentúl csupán az ellenőrzést gyako-
rolják. — Ez az egyszerűsítésben a leg-
fontosabb reform. 
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2. A pénzügyminiszter hozzájárult 
ahhoz, hogy a kir. tanfelügyelők az áll. 
óvodák és iskolák kisebb helyreállítási 
költségeit 200 Iv erejéig saját hatás-
körükben eszközölhessék, hogy a nép-
oktatás körébe vágó minden fontosabb 
jogügylet a m. kir. kincstári jogügy-
igazgatóságra, illetve annak külső kép-
viselőire bizassék, végre, hogy az áll. 
tanítók (kisdedóvók) által kérelmezett 
fizetési előlegek engedélyezése, de külö-
nösen ezek folyósítása iránti jogkörrel 
a kir. tanfelügyelők ruháztassanak föl. 
Ezzel a reformmal a közp. kormányzat 
teendői jelentékenyen mérsékelhetők. 

3. A kereskedelmi miniszter az áll. 
iskolai építkezések körében jelentékeny 
egyszerűsítésekhez szintén hozzájárult. 

4. Az állami iskolai gondnokságok 
és községi iskolaszékek számára a 
közelmúltban kiadott ú j utasításokban 
az adminisztráció egyszerűsítésére s az 
állami tanfelügyelet intenzívebbé téte-
lére kiváló figyelem fordíttatott. 

5. A népiskolai tanfelügyelet súly-
pontja az újabban (különösen az 1902. 
évi 10.837. szám alatt) kiadott szabá-
lyokkal az iskolalátogatásokra helyez-
tetet t át. Ez egyik legbiztosabb módja 
az adminisztráció egyszerűsítésének (mert 
közvetlenséget és szóbeliséget igényel) 
és az állami tanfelügyelet hatékonnyá 
tételének. 

Yégül az ú j Utasítás szükségességét 
még az teszi különösen indokolttá, hogy 
a kir. tanfelügyelők ügykörét érintő 
rengeteg szabályzat, utasítás annyira 
szét van szórva, hogy majdnem lehe-
tetlen azokat biztos útmutatóul emlé-
kezetből összefoglalni. A tanfelügyelő 
kezében nincs egy olyan Útmutatás, 
amely az ő teendőit, föladatát, hatás-
körét minden irányban szabatosan kör-
vonalozná, amelv őt nehéz, és sokszor 
kényes természetű hivatala minden 
szövevényében biztosan tájékoztatná. 

Különösen érezhető ez a hiány a 
tanfelügyelői pályára lépőknél. Ezek 

csakis sok idő és fáradság árán, a köz-
ügynek sokszor nagy kárával szerez-
hették meg a kellő tájékozódást. 

Wlassics miniszter ezen irányelvek 
alapján elkészíttette a népoktatási VI. a) 
ügyosztállyal az új Utasítás tervezetét. 
Ez az Utasítás felöleli mindazt, amit 
a tanfelügyelőnek az állami főfelügyelet 
gyakorlása, a népoktatás külső és belső 
ügyeinek vezetése és ellenőrzése körül 
szem előtt tartania és követnie kell. 

Az Utasítás tervezetét a miniszter 
hozzájárulás céljából megküldte a belügy-, 
pénzügy-, kereskedelmi és igazságügy-
minisztereknek. Meghallgatja továbbá 
az illetékes szakköröket is. Az ilyen 
sok oldalról beérkező véleményeket a 
népoktatási ügyosztály gondosan tanul-
mányozni s az utasítás tervezetét a 
szükséghez képest átszövegezni fogja. 
Wlassics miniszter tervbevette, hogy az 
így átszövegezett Utasítás szóbeli tár-
gyalására ez év október havában a 
tanfelügyelők közül többet Budapestre 
fölhív. A szóbeli tárgyalás az ügynek 
csak előnyére fog szolgálni, s ezzel a 
tanfelügyelők azon óhaja is teljesül, 
amelyet a miniszter előtt kifejeztek. 
Az így áttárgyalt Utasítás 1904. év 
január hó 1.-én lépne életbe. 

= Gazdasági népokta tás . Wlassics minisz-
ter közoktatási kormányzatának egyik leg-
értékesebb irányzata, hogy a nemzet zömét 
képező földmívelő néposztály érdekeit a nép-
oktatás keretében a gazdasági ismétlő iskolák 
létesítése által fölkarolta s útat nyitott a 
népoktatás szociális föladatainak sikeres meg-
oldásához. A gazdasági ismétlő iskolák 
országszerte nagy népszerűségnek és el-
terjedésnek örvendenek. Hét év előtt adta 
ki a miniszter az erre vonatkozó szervezetet 
és tantervet s ma már közel kétezer gazda-
sági ismétlő iskola van működésben. Wlassics 
miniszter a gazdasági népoktatást, az eddig 
szerzett tapasztalatok alapján, külön törvény 
által kivánja szabályozni. Az iparos tanoncok 
oktatása felől már az 1884-ik évi XVIl-ik 
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törvénycikk kötelezőleg gondoskodott; leg-
alább is olyan nyomós indokok szólnak amellett, 
hogy a nemzet legnagyobb rétegét tevő föld-
mívelő néposztály ifjúságát külön törvény által 
szabályozott módon oktassuk olyan irányban, 
amelynek jövő életfoglalkozásában hasznát 
veszi. Ezen törvény, amely a 13 —15 éves, 
tehát még a tanköteles korban levő mindkét 
nemű ifjúság gazdasági (háztartási) képzését 
főleg gyakorlati irányban biztosítaná, szervesen 
kapcsolódnék a kormány azon akciójába, 
amellyel a szociális bajokat orvosolni kívánja. 
Wlassics miniszter a gazdasági népoktatásra 
vonatkozó törvényjavaslat előadói tervezetének 
elkészítésével Halász Ferenc miniszteri osztály-
tanácsost, a népoktatási ügyosztály főnökét 
bízta meg. 

Viszhang. 
Nagy érdeklődéssel és — sietek 

hozzátenni — nagy élvezettel olvastam 
dr. Mahay Béla vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri osztálytanácsos úrnak a nép-
nevelési egyesületekre vonatkozó cikkét. 
Sietek megjegyezni azt is, hogy nagy 
Eötvösünk e nagy s mai fejlettebb 
viszonyaink közt megvalósításra, ille-
tőleg megvalósulásra immár alkalmas esz-
méjének érdemes propagálójával minden 
tekintetben egyetértek. 

Szándékosan hangsúlyoztam a meg-
valósulás szót, mivel a népnevelési egye-
sületeket — melyeknek még ezt az el-
nevezését is szívesebben cserélném föl 
találóbbal, magyarosabbal — dr. Makay 
Béla tisztelt barátommal egyetértőleg 
inkább megvalósulva, mint megvalósítva 
szeretném látni. Perhorreszkálom én is 
a levegőben lógó „egyletesdit" ; de 
jónak, szükségesnek találom és óhajtom 
mindazt, ami ebből az áldott hazai 
földből kel ki és ebbe ereszti le a 
gyökereit. Azért én is azt mondom 
azoknak, akik egy-egy tetszetős eszme 
hatása alatt mindjárt a szervezeti formát 
keresik — mintegy a végén kezdve a 
munkát — hogy: lassan a testtel! 
Egyelőre még ne gondoljunk a nép-

nevelési egyesületek megalakítására (a 
világért se!), hanem érjük be azzal, 
hogy — mint dr. Makay B. tanácsolja — 
az ugart feltörjük, megmunkáljuk és 
porhanyítsuk. 

Ha azt mondottam, hogy „érjük be 
ezzel", csak szokásos szólásmódot hasz-
náltam, mely többet fejez ki, mint lát-
szik. Mert az ugar feltörése, meg-
munkálása és porhanyítása nem csekély 
munka, sőt mondhatnám: föladat ott, ahol 
a népnek é3 a társadalomnak az iskola 
érdekkörébe való bevonásáról van szó. 
A mi népünk, a mi társadalmunk még 
ma sem tar t sokat az iskola munká-
járól; nálunk tehát nehezebb, mint 
bárhol a világon, a család és iskola 
közt a tudatos (és nem mesterkélt!) 
kapcsolatot megteremteni. Ezt nem 
szabad felednünk és erőinket s még 
inkább taktikánkat is ehhez a körül-
ményhez kell alkalmaznunk. 

Ne feledjük, hogy — bár lehetnek 
és vannak is köztünk, nagyobb szám-
ban, mint hinnők, népszerű tanítók — 
a társadalom, a nép szemében a taní-
tóság mégsem népszerű. 

Nézetem szerint: itt van a kiinduló pont. 
Mindenekelőtt és mindenekfölött arra 

kell tehát törekednie minden egyes 
tanítónak, hogy a társadalomban nép-
szerűséget szerezzen a tanítóságnak. Ezt 
pedig csak komoly munkával és a nép 
szeretetével érheti el. ügy van: a nép 
szeretetével, mert a tanítónak szeretnie 
kell a népet, együtt kell vele éreznie 
örömében, bajában. Amely tanító nem 
szereti a népet (hát még amelyik csak 
mint „buta parasztokról" beszél róla!), 
arra én bátran kimondom, anélkül, 
hogy az osztályába betenném a lábamat, 
hogy az az iskolájában is rossz tanító, 
amellett hogy semmiképpen sem lehet 
népnevelő. A mi jóravaló népünk mindig 
megbecsüli azt, akiben becsületes mun-
kást, jellemes, szakértő és jószívű 
embert, egy szóval : akiben embert ismer 
meg. 

26* 
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Jó népünknek ezt a meglévő fogé-
konyságát kell fölhasználnunk akkor, 
amidőn arra törekszünk, hogy az iskolát 
közelebb vigyük a családhoz és viszont. 
Ezt a fogékonyságot kell fölhasználnunk, 
amidőn a „népnevelési egyesületek" 
eszméjének megvalósítására gondolunk. 

Nagyon helyesen mondja dr. Makay, 
hogy a járáskörökben kell az ugartörést 
megkezdenünk. Hogyan? Ugy, ahogy 
már egyes helyeken meg is kezdték. 
A járásköri üléseket a falu ünnepévé kell 
tennünk. 

Álljon minden járásköri ülés két, 
illetőleg három részből. Első részében 
foglalkozzunk a magunk tanítói szak-
dolgaival, második részében pedig a 
népet közelről érdeklő dolgokká!. Ez 
az a tér, ahol előbb feltörhetjük, meg-
munkálhatjuk, majd porhanyíthatjuk az 
ugart. Az elöljáróságok : főszolgabíró, 
lelkész, járásbíró, körorvos, bíró, jegyző, 
képviselőtestület előzetes megnyerésével 
vonjuk be a népet járásköri üléseink 
eme második részébe oly módon, hogy 
tartsunk neki népies előadásokat oly 
kérdésekről, amelyek nemcsak érdek-
lődését kelthetik föl, de amelyek anyagi 
érdekeit is érintik. Amely vidéken 
szőlőtermelés van, a szőlőgazdaságnak 
azon a vidéken aktuális ügyéről-bajáról 
tartsunk előadást; ahol gyümölcster-
melés van, a gyümölcs legjobb piacairól; 
és az országban mindenütt a tejszövet-
kezetek hasznáról, a tojásnak, a barom-
finak, a méznek legelőnyösebb érté-
kesítéséről stb. stb., mindig a közlés, 
sohasem az oktatás hangján. (A mi népünk 
szeret tanulni, ám nem szereti, ha 
tanítják!) De szórakozásról is kell gon-
doskodnunk s járásköri üléseinknek a 
népnek szánt eme második részébe sza-
valatokat s éneket is vegyünk föl. 
Ezen a vérrel áztatott földön pedig 
majdnem minden helységhez fűződik 
valamely történeti esemény emléke; 
ezt a helység keletkezésének, alapításá-
nak, történetének népszerű elmondásával 

leginkább az illető község tanítója 
eleveníthetné föl. Bizony-bizony mondom, 
hogy érdekelné a falu népét, ha, föl-
fogásához és egyenes eszéhez mért elő-
adásból megtudná, hogy a helységét mikor 
és kik alapították, hogy az elődök 
milyen üggyel-bajjal éltek, milyen viszon-
tagságokon mentek át stb. 

Járásköri üléseinknek harmadik része 
a táncmulatság volna, a község egész 
tisztességes lakosságának a bevonásával. 
Ilyen módon, a tanítók járásköri ülése 
nemcsak tanítói gyűlés volna, hanem 
a falu ünnepe is, melyre úgy számítana 
és úgy készülődnék a nép, akár csak 
a búcsúra. 

Ez volna, nézetem szerint, munkánk 
első része: az ugartörés. így dolgoznánk, 
az egész vonalon egyszerre örvendetes 
következetességgel, a tanítóság népsze-
rűsítésén, így nyernők meg a népet 
előbb magunknak, majd az iskolának. 

Képesek vagyunk-e erre, kedves 
atyámfiai, magyar tanítók ? Ha igen, 
úgy öt esztendő alatt megmunkálhatjuk 
annyira a talajt, hogy majdan így szól-
hatunk a népnek, a társadalomnak: 
„együtt dolgozunk, együtt szórakozunk, 
hátha formát is adnánk ennek a mi 
dolgunknak?" 

Akkor már aztán „forma dat esse rei". 
Addig pedig kerüljünk minden „egyle-

tesdit", minden társadalmi papírsárkányt. 
A „népnevelési egyesületeknek" ne 

a megvalósításán, hanem a megvalósulásán 
dolgozzunk ! 

(Budapest.) Vjváry Béla. 

Az elköltözött tankötelesek 
beiskolázása. 

Érdekes találkozása a tanügyfejlődési mozza-
natoknak. Leviczky Miklós kartársam növen-
dékei, tanítványai faluhelyről, kisközségekből 
nagyközségekbe, városokba költöznek: Doros-
máról Szegedre, Temesvárra, Győrbe stb* 
az én tanítványaim pedig Budapestről, falu-
helyre. De az én helyzetem az elköltözött 

* L. Néptanítók Lapja f. évi 22. szám. 
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tanítványaimmal szemben sokkal nehezebb, 
fájdalmasabb, mint Leviczky kartársame', akitől 
én szívesen tanulok buzgóságot. Az én eseteim 
e'üfcők az övéitől. Iskolámba kisiparos, vasúti 
alkalmazott vagyis olyan fajta ember küldi 
gyermekét, aki — ámbár a gépek korszaká-
ban élünk — még mindig kérges tenyerével 
keresi meg mindennapi kenyerét. Ta'áló a szó, 
hogy keresi, mert ha az egyik helyen mái-
fogytán van a neki szánt munka, akkor föl-
kerekedik és keresi a munkát másutt. És 
hiábi szabályozza a tanács, hogy télvíz idején, 
február havában nem szabad költözködni; ez 
csak azoknak válik javukra, akik nem akarnak 
a zord évadban hurcolkodni, de akit a szük-
ség nyom, az inség kerget, az nem nézheti 
a kalendáriumot, hanem megy, indul oda, ahol 
búbánatára valamelyes könnyebbülés, enyhülés 
kínálkozik. Az még szerencse a tanulóra, ha 
a szüle innen a Terézvárosból a Ferencvárosba, 
vagy Angyalföldről Zuglóba költözködik, mert 
így mégis egyik fővárosi iskolából a másikba 
jut és érdekes, hogy ezek a februárban el-
költözöttek májusra szépecskén visszajönnek. 
A szülők reménye meghiúsult; a gyermekek 
a 10 havi iskolaév alatt 3—4 iskolában is 
megfordulnak. De még nem ez a legnagyobb 
szerencsétlenség! Mégis csak megtarthatja köny-
veit, nem kell mégegyszer beiratási díjt fizetnie 
és sok esetben még a tanulás folytatólagos-
ságában se szenved valami érezhető kárt. Más-
kép áll a dolog a vasúti alkalmazottak alantas 
munkásaira. Hogy világosan szóljak, ki is 
teszem, hogy p o. egy vasúti bakter vagy 
őr, avagy kocsitoló vagy még másféle foglal-
kozású alantas alkalmazott ide küldi a gver-
mekét az iskolámba ; a gyermek tanul, halad, 
szépen fejlődik; a szegény embernek legalább 
ez nyújt kárpótlást a sok nélkülözésért. De 
ime, május hónapban jön a rendelet, hogy 
át van helyezve Trencsén vármegye X állomá-
sára. (Meg tudnám mondani kikkel történt és 
hová helyezték az illetőt, mert valóságos eset-
ről beszélek és nem a kisujjam körméről 
faragtam, — de kímélem a személyeket, 
hanem, ha valakit a dolognak ez az oldala is i 
érdekel, a legnagyobb készséggel mutatom 
meg neki a Felvételi Naplóban.) Most jön a 
szegény atya és elpanaszolja, hogy ott ahová 
ő felsőbb intézkedés folytán költözni kény-
szerül, már befejeződött a tanév, mert falu-
helyen már ápril végén lezárják az iskolai 
évet. (Nem mindenütt ! Szerk.) Nálam, vagy 
jobban mondva nálunk, a fővárosban csak 
június második felében zárjuk le az iskola-
évet; május hónapra még van a beosztott 
tanítási anyagból földolgozni való; aztán meg, 
mi tűrés-tagadás benne; én nem tartom igazi 
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jó tanítónak azt, akinek nincs mit mondania, 
tanítania a tanítványainak az iskolaidő utolsó 
percéig, hozzá teszem még : hogy nem jó 
tanító, nem igazi néptanító, ha a még mon-
dani és tanítani valót nem mondja és tanítja 
jó szívvel, őszinte akarattál az iskolaév utolsó 
percéig. Tehát a vasúti őr gyermeke itt a 
fővárosban nem fejezte be az iskolai évet, 
nem is kaphat róla végleges bizonyítványt, 
ott a faluhelyen meg be nem fejezheti, mert 
már vége az iskolai évnek. Ezt az évet a 
gyermek elveszítette. Elveszítette a törvény 
jóváhagyásával. Mert az 1868. évi XXXVIII. 
törvénycikk 54. §. így szól: „A szorgalomidő 
faluhelyen éven át legalább nyolc, városban 
legalább kilenc hónap legyen." (Hogy Budapest 
széketfővárost különös jogokkal ruházza föl a 
törvény, azt a 123. §. második kikezdése mutatja.) 

Mondanom se kell, hogy én a gyermek 
elköltözéséről az odavaló elöljáróságot, fővárosi 
szabályzataink értelmében, azonnal értesítem ; 
de mit tegyen az elöljáróság ezen 1 tanuló-
val, ha már a többi a szünet boldog napjait 
éli ? Nálam az idén már két ilyen eset for-
dult elő ; hogy máshol hány a hasonló eset, 
azt nem tudom, nem járhattam utána ; azon-
ban kétségtelen, hogy itt a nagy város ren-
geteg területén igen sok ilyen áthelyezés vagy 
elköltözés történik. Hogy hogyan kellene ezen 
a bajon segíteni, azt nem tudom. Alakilag lehetne, 
ha elrendelné a hatóság, hogy a május hónap-
ban hatóságilag áthelyezett alkalmazottnak 
a gyermeke végleges iskolai bizonyítványát 
kapja meg, hogy a jövő tanévben a megfelelő 
felsőbb osztályba léphessen. (Természetesen, 
olyan tanulóra szól, aki itt is felsőbb osztályba 
lépett volna.) De még az ilyen rendelet is 
esak alakilag oldaná meg a kérdést, mert a 
tanuló valóságban mégsem sajátította el azt 
a tanítási anyagot, mely arra az osztályra, 
abban az esztendőben ki volt szabva. 

Bízom a közoktatásügyi minisztérium bölcses-
ségében és remélem, hogy megtalálja az utat-
módot, amellyel ilyen esetekben is segí-
teni tud. 

(Budapest.) Schön József. 

Óvatosság a működési bizonyít-
ványok kiállításánál. 

Tudjuk azt, hogy az országos tanítói nyug-
díjintézetbe való fölvételhez, az ötödéves kor-
pótléknak államsegélyből leendő elnyeréséhez 
beadandó kérvényhez, a tanítói fizetésnek 600 
és 800 koronáig államsegéllyel való kiegészí-
téséhez beterjesztendő folyamodáshoz, nyugdíja-
záshoz és az özvegyek és árvák segélypénzé-
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nek folyósításához, a tanítónak folytonosságot 
igazoló működési bizonyítványa mindig csato-
landó. Míiködési bizonyítvány melléklése nélkül 
mitsem lehet kérni, ez elengedhetetlen kelléke 
a folyamodások mellékletének, miért is azok 
időben való bes/.erzésére és jó kiállítására 
nagy gondot kell fordítanunk. 

A szolgálati bizonyítványok kiállításánál, 
annak dacára, hogy mint föntebb említettem 
volt, óvatosnak kell lenni, mégis bizonyos 
könnyelműség tapasztalható. Hét éve műkö-
döm már a tanfelügyelői hivatalban, sok 
bizonyítvány megfordult kezemben s állíthatom, 
hogy azok könnyelmű kiállítása, késői meg-
szerzése sok bajt okozott az illető tanítóknak 
és özvegyeiknek, de meg sok fölösleges dolgot 
szerzett a minisztériumnak és a tanfelügyelői 
hivatalnak is. 

A szolgálati bizonyítványok kiállításánál 
első és legszükségesebb dolog az, hogy a 
szolgálati folytonosság meglegyen, mert ha 
megszakítás mutatkozik, a megszakítást meg-
előző tanítói működés figyelembe nem vétetik 
s mily nagy baj származhatik ebből, nyugdíj-
intézetbe leendő fölvételnél, elvesztvén régebbi 
szolgálati éveit s történjék csak esetleg halá-
lozása a fölvételtől számított 9 évre, annak 
dacára például hogy 14 évi szolgálata is van, 
de mivel megszakítás folytán előző évei nem 
számíttattak be a nyugdíjba, neje semmit sem 
kap s örökös gondnak és küzdésnek lehet 
kitéve. 

Nem tekintetik megszakításnak a nyári 
nagyszünidőre esett idő. 

Akik a tanítói pályáról lelépnek, de később 
oda ismét visszatérnek, azoknak a lelépésök 
előtt töltött szolgálati ideje csak azon 
esetben számíttatik be például az ötöd-
éves korpótlék megállapításánál, ha kimutatják, 
hogy egészségi állapotuk vagy hasonló, tőlük 
nem függött rendkívüli körülmények által 
kényszerítve hagyták oda a tanítóságot, a 
végkielégítést nem vették igénybe és ezeket 
már a tanítói pályáról lelépésük alkalmával 
igazolták az illetékes felekezeti iskolai hatóság 
O _ <3 

és a kir. tanfelügyelő előtt; azonban a tanítói 
pályán emiatt nem töltött idő egyáltalában 
be nem számítható. 

Helyettesi minőségben eltöltött szolgálati 
idő egyáltalában nem számítható be. 

A szolgálat megszakításának tekintendő, ha 
a tanító állomásáról fegyelmi úton elmozdít-
tatott, még ha azonnal alkalmazást nyer is más 
iskolánál. 

Ha tehát valaki betegsége vagy más fontos 
ok miatt kénytelen lelépni a tanítói pályáról, 
ezt az okot az illetékes egyházi főhatóságának 
és a vármegye kir. tanfelügyelőjének ajánlott 

levélben azonnal jelentse be, a vevényeket 
tegye el, jól őrizze meg, mert a tanítói pályára 
való visszalépéskor az igazolásnál arra szüksége 
lesz s tegye el az orvosi bizonyítványát is 
bizonyítékul. így cselekedve, régebbi évei minden 
ügynél beszámíttatnak, ellenkezőleg pedig nem, 
elveszti tehát előző éveit. 

Legjobb továbbá, mihelyt egy helyről a 
tanító távozik, azonnal szolgálati bizonyítványt 
kérni, nem kell azt elhagyni s csakis akt or 
kérni, mikor égető szükség van rá, vagy esetleg 
csak nyugdíjazáskor ; lassan megy akkor a 
beszerzés és ezáltal késedelem, sőt anyagi kár 
is származhatik belőle. 

A bizonyítvány kiállításánál ne elégedjünk 
meg olyannal, melyben az van írva, hogy e 
tanévben itt működött. Kérjük pontos kitételét 
annak, mely év, hónap és naptól kezdve, mely 
évig, hónapig és napig működött ott. Pontos 
időre van szükségünk, nem pedig általános 
kifejezésekre. 

Ha valaki előbb kér szolgálati bizonyítványt, 
mint a községből távoznék és ezáltal későbbi 
ott működése igazolva nem volna, ne elégedjék 
meg azzal, hanem pótlólag vezettesse rá az 
elnökkel, hogy még eddig (év, hó és nap) 
itt működött, mert különben folytonossága 
igazolva nem volna. 

Ne engedjünk meg a működési bizonyít-
ványnál semmiféle vakarást, vagy kiigazítást, 
különösen az év, hó és nap kiírásánál, írják 
le inkább újra, vagy pótlólag vezessék rá 
alul, de vakarást, javítást ne engedjünk meg, 
mert utóbb még mi ellenünk indíthatnának 
meg okmányhamisítási pert és anyagi kár, 
késedelem is származhatik az ügyből. A tanító 
nyugdíjaztatja magát, vagy meghal, az özvegy 
segélydíjának folyósításáért folyamodik, a 
vakarást észreveszik fent, visszaküldik az ügy 
kiderítése végett; az elnök meghalt, a község 
elöljárósága mitsem tud felőle, a tanító ott 
működésének idejére nem emlékezik, a tanító 
nyugdíjazási ügye húzódik, az özvegy éhezik. 

Nagyon jó volna, ha a tanítókról, azok 
működésének idejéről mind az iskolaszék, mind 
a község elöljárósága állandó nyilvántartást 
vezetne, miáltal az esetleges kérdezősködésekre 
azonnal lehetne pontos adatot közölniök. 

Bizonyítványainknál arra vigyázzunk tehát, 
hogy amely nappal végződik az egyik, másik 
nappal kezdődjék a másik, s legyenek mindig 
készen, hogy az esetleges halálozás után ne 
kelljen az özvegynek azt keresgélnie, esetleg 
akkor összekéregetnie. 

A szolgálati bizonyítványokra 1-koronás 
bélyeg teendő. Szükséges még rá az iskolaszék 
pecsétje is, mert anélkül nem hitelesek. 

(Szegzárd.) Nagy Béla. 
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1 nyagbeosztás, óra rendkészítés. 
Az állami elemi iskolák számára kiadott 

„Utasítás" 77. § a azt mondja: „Többtanítós 
elemi iskolában az osztályok, osztálytanítók 
beosztása, a tananyagbeosztás, órarend és a 
heti általános óraterv elkészítése a tanítótestület 
kötelessége, mely azt 
június végéig letárgyalja s az igazgató-tanító 
a királyi tanfelügyelőhöz jóváhagyás végett 
beterjeszti." 

Minden kötelességtudó tanító a leglelkiisme-
retesebben szokta kidolgozni anyagbeosztását, 
azért, hogy naponkénti munkája tervszerű 
egymásutánban, a 1 nemzeti nevelés javára 
érvényesüljön. Ugyanily körültekintéssel készíti 
el a jó tanító órarendjét is s kiváló tekintettel 
van az osztatlan iskola tanítója a csendes-
foglalkozás beosztására. Mellékes dolognak 
tartom azt, bogy egyik iskola tanítótestülete 
májusban vagy júniusban köteles a jövő évi 
tervezetet benyújtani, míg a másik tanító vagy 
testület csak arról felelős, hogy év elejére 
készen legyen az anyag beosztása: a fő az, 
bogy meglegyen. Mégis időszerűnek tartom 
erről elmélkedni most, mivel az állami iskolák 
tanítóinak legkésőbb június hó végéig be kell 
terjeszteniük tananyagbeosztásukat és órarend-
jüket, s mert táplál a remény, hogy észre-
vételeimmel a neveléstanítás ügyének hasznos 
szolgálatot tehetek. 

Vegyük először is az anyagbeosztást. 
Tudjuk mindnyájan, hogy az anyagbeosztás 

a tanítónak ugyanazon szolgálatot teszi, mint 
a jó hadvezére ek a csataterv megállapítása 
Terv nélkül háborút kezdeni amint biztos 
vereség, úgy anyagbeosztás nélkül való tanítás 
is egész éven át való ide-oda kapkodás és 
végül szánalmas eredménytelenség lesz. Rend-
kívül fontos dolog tehát a legaprólékosabb 
részletekig kidolgozni anyagbeosztásunkat, mert 
ha valahol a viltgon, úgy itt érvényesül azon 
közmondás igazsága: „Jó kezdés, fél végzés." 

Lássuk hát, mi a teendőnk. 
Vég ig olvassuk a tantervet s osztályonként 

és tantárgyanként külön-külön vesszük az előírt 
tananyagot. Egy osztálynak egy tantárgyból 
előírt tananyagát tölosztjuk 10 részre úgy, 
hogy az első és utolsó hónapokban a többi 
hónapokra eső anyagnak csak fele jusson. 
Tekintettel kell ugyanis arra lennünk, hogy az 
első hónap első fele az előző évben tanultak 
fölújítására fordítandó, az utolsó hó utolsó két 
hete pedig összefoglalásra és a tanultak ismét-
lésére osztandó be. 

Ugyanily tekintettel kell lenni a december 
hónapra is, amikor a 10 napi szünidő miatt szintén 
kevesebb anyagot kell fölvennünk, mint egy 

teljes hónapban. Ha aztán a húsvéti szünidőt 
is beszámítjuk, ne feledjük el, hogy az egy év 
alatt elvégzendő új anyagra tulajdonképpen 
csak 8 hónapi időnk marad. Tanítási anya-
gunkat tehát úgy osszuk be, hogy szeptember 
Í5.-től június 15.-ig azt teljesen befejezhessük és 
földolgozhassuk, az évközi karácsonyi és húsvéti 
szünidő mellett is. 

Am ez még mind nem elég ! 
Az egy hóra kiszabott részt ismét úgy 

jelöljük ki, hogy azt 3 hét alatt elvégezhessük 
s a negyedik héten a tanultakat összefoglalva 
teljesen átismételhessük. Bizton állíthatom, 
hogy ily beosztás mellett összeha^onlíthatlanul 
nagyobb eredményt érhetünk el, mintha az 
ismétlést kizárólag az év végére hagyjuk össze-
halmozódni. 

Az egyes tantárgyak anyagánál külön-külön 
is tekintettel kell lennünk annak sajátosságaira. 
Példának fölhozom a számtant, az olvasást és 
a nyelvtant. 

Számtanból egyáltalán ne menjünk tovább 
addig az év elején, — ha mindjárt 1, 11U 
hónapot kellene is föláldoznunk ezen célra — 
míg csak az előző évben tanultakat teljesen 
ki nem emeltük a vakáció okozta feledés 
homályából. Szerzett tapasztalatunk alapján 
állapítsuk aztán me», hogy az anyagbeosz-
tásnál mennyi időt fordíthatunk év elején az 
előző osztályban tanultak fölújítására, átismét-
lésére és begyakorlására. 

Az olvasókönyv is sok gondot okoz a lelki-
ismeretes tanítónak. Az egyes olvasmányok 
tartalmára való tekintettel, időhöz vagy vala-
mely más tárgyhoz kötötten kell azokat tár-
gyalni. A beosztásnál tehát arra vigyázzunk, 
hogy mindig olyan olvasmányt vegyünk föl, 
amely az illető évszaknak megfelel, vagy az 
ugyanazon időben tanított más tantárggyal 
kapcsolatban van. A gólyáról, fecskéről, ve-
tésről vagy pl. a gyümölcsfákról nem olvas-
hatunk télen ; de viszont a hóról vagy a tél 
örömeiről sem taníthatunk akkor, midőn a 
verítéket törülgetjük homlokunkról. A szüretről 
épp oly kár volna beszélni tavasszal, mint pl. 
az aratásról vagy eperről ősszel. Különben is, 
mikor valamely dolgot ismertetünk vagy tá r -
gyalunk, ahol csak lehet, mindig szemléltessünk. 
Hogy a természet ölén látható dolgokat 
szemléltethessük, rendezzünk a nyári hóna-
pokban legalább két hetenként kiiándulásokat. 
E kirándulások föltűnő haszonnal értékesít-
hetők magasabb osztályokban a természetrajz 
és mérian tanításánál, a 111. osztályban pedig 
az égtájak szerint való tájékozásnál (ez az 
I., II. osztályban is fölvehető) és a földrajzi 
alapfogalmak szemléltetésénél. 

Ajánlatos tehát anyagbeosztásunkat is úgy 
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elkészíteni, hogy abban a nyári hónapokban 
elég szerep jusson a kirándulásokra is. 

A nyelvtanításnál az üres szabályok gépies 
bemagolása helyett a gondolatok szabatos 
kifejezésére s azoknak helyes leírására for-
dítsuk a figyelmet. 

Az új „Tanterv" is ez alapra kivánja he-
lyezni a nyelvtanítás súlypontját. Amidőn 
örömmel üdvözlöm a „Tanterv" azon újítását, 
hogy a nyelvtanítás súlya a helyesírásra essék, 
ki kell jelentenem, hogy a hazai dolgozatok 
készíttetését nem tudom helyeselni. Szívesen 
dolgozom az iskolában, szívesen ellenőrizem a 
tanuló munkáját ott, ahol szemem előtt dol-
gozik, de hogy a hazai dolgozatok készítésével 
hazudásra és csalásra kényszerítjük a gyer-
meket, ezt tán minden olvasóm beismeri. Hisz 
mindnyájan tudjuk, hogy a gyermek otthoni 
dolgozata a felnőttek segítségével készül el. 
En tehát a nyelvtani anyag fölosztásánál 
inkább vennék hetenként egy írásbeli iskolai 
dolgozatot, mintsem hazai munkát adnék a 
gyermeknek: s ha fölhat szavam odáig, ahol 
e dolgot intézik, kérem, a gyermek lelki java 
érdekében, törüljék teljesen a hazai dolgozatok 
készítését az új „Tanterv"-bői. 

Nagy tekintettel legyen arra is a tanító, 
hogy melyik része könnyebb a tanítás anya-
gának, melyik nehezebb. Például hozom föl a 
számtanból a négy alapműveletet. Míg pl. az 
összeadást és szorzást akár elméletileg, akár 
gyakorlatilag, játszva tanulja meg a gyerek, 
addig a pótlékozó kivonást és osztást ugyan-
csak keserves kínnal lehet a fejébe verni. Több 
időt számítsunk tehát anyagbeosztásunkban a 
nehezebb kivonási és osztási művelet tanítására, 
mint a s >kkal könnyebb összeadási és szorzási 
művelet tárgyalására. 

Elbizakodottság volna részemről azt állítani, 
hogy az anyagbeosztás körül fölmerülő teen-
dőket e cikk keretében teljesen kimerítem; 
hisz a fölosztott anyag elvégezhetésére a tanító 
munkásságán kívül rendkívül nagy befolyással 
vannak : a tanulók elmebeli fejlettsége, az 
iskola osztatlan vagy osztott volta, a rendes 
vagy rendetlen iskolalátogatás ; mégis, csupán 
a főbb elveket vázolva is szolgálatot véltem 
tenni kedves kartársaimnak. 

Ha gondosan elkészített anyagbeosztásunk 
nem lesz jó, ennek tökéletlensége ne riasszon 
el bennünket. Jó pap is holtig tanul. Ha azt 
látjuk pl. hogy az egyik évben készített mun-
kánk vagy azért nem jó, mert annál gyor-
sabban is haladhatunk, vagy azért, mert nem 
bírjuk a kiszabott anyagot elvégezni, ne kössük 
magunkat szolgamódra az írott beosztáshoz, 
hanem hétről-hétre, hónapról hónapra jegyezzük 
föl, hogy az adott körülmények között meny-

nyit végezhettünk el alaposan. Ezen mun-
kánkban segítségünkre lehet munkanaplónk 
is, mely a naponként végzett anyagot pontosan 
föltünteti. 

Az ezután következő évben aztán jegyzeteink 
alapján már sokkal jobb, pár év múlva pedig 
teljesen pontos anyagbeosztást készíthetünk. 
Olyan községben, ahol több elemi iskola mű-
ködik, több I., II., III., IV., Y. és VI. osz-
tállyal, az egyforma osztályt vezető tanítók 
anyagjegyzékének teljesen egyezniök kell, hogy 
az időnként egyik városrészből a másikba 
költöző szülőnek más iskolába iratkozó fia ott 
is egyszerre otthon érezze magát s tanulmá-
nyait összefüggően folytathassa. Nálunk pl. az 
egyforma osztályt tanító kollégák közösen 
osztják föl évi anyagukat s annak pontos 
tárgyalását havonkénti tanácskozmányainkon 
ellenőrizzük, úgy, hogy a végzett tananyagról 
hónaponként beszámolunk. 

Még az Órarend megállapításáról kivánok 
pár_ szót mondani. 

Általánosan elfogadott elv, hogy a reggeli 
órákban a nehezebb tárgyak anyagát végezzük. 
Alvás után ugyanis a pihent agy tevékeny-
sége erélyesebb s a szellemi dolgok fölmun-
kálására fogékonyabb. 

Helyes ! Ha régi tapasztalat bizonyítja ez 
állítás igazságát, kövessük mi is ez utasítást. 

Am egy sajátságos tapasztalatom alapján 
némi módosítást ajánlok itt. Azt vettem ugyanis 
észre, hogy szünnap után való napon, pl. 
hétfőn, a gyermek sokkal szórakozottabb, 
mint a hét bármely napján. Figyelmetlen, 
elmélázó, néha a legjobb tanuló is zavart 
feleletet ad s fölfogása mintha megtompult 
volna. 

Sokáig figyeltem e dolgot, mert a gyermek 
lelkivilágába nyertem bepillantást: végre is a 
mindig egyformán nyilatkozó tünet arra a 
meggyőződésre vezetett, hogy szünet után való 
első napon a gyermek lelke jobbadán a szün-
nap gyönyörének igézete alalt áll. Mintha 
emlékezetében mégegyszer végig élvezné a 
pihenés és játék gyönyöreit. 

És én nem tartom észszerű dolognak, hir-
telen, kíméletlenül, átmenet nélkül kizavarni a 
gyermeket ebből a neki édes, neki kedves 
hangulatból. Keressünk kapcsolatot, mely na-
gyobb rázkódtatás nélkül, szinte észrevétlenül 
viszi át a gyermek lelkét a játék bűvköréből 
a komoly munka tudatára. 

Vegyünk szünet után következő napon az 
első órában pl. olvasást, történelmet v. beszéd-
és értelemgyakorlatot. Tárgyaljunk olyan dolgot, 
mely a gyermek figyelmét leköti s őt szabad-
sága elvesztéseért szórakozással kárpótolja. 

Beszélgessünk a gyermekkel otthoni élmé-



9. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
39 

nyeiről; kérdezgessük őt családjáról, használjuk 
föl ezen első órát a gyermek lelkivilágának 
kiismerésére. De akár mesélhetünk is neki. 

A magasabb osztályokban pedig a magyarok 
történetének kimagasló alakjairól beszélgessünk 
szeretettel, érdekkeltően. 

Egy ily élvezettel eltöltött óra közelebb 
hozza a gyermek szívét tanítójához s bizo-
nyára nagyobb javára válik a gyermeknek, 
mint egy végig ásított unalmas, száraz szám-
tani óra. 

Röviden összefoglalva cikkem tartalmát: a 
tananyag beosztását lelkiismeretes körültekin-
téssel úgy készítsük, hogy az ismétlésnek elég 
idő jusson, hogy az olvasmányok megfelelő 
időben tárgyaltassanak, hogy a nehezebben 
fölfogható dolgokra több időt szenteljünk, 
hogy a nyelvtanításnál az írásbeli munka fog-
lalja el az idő nagyobb részét, hogy 
évek során át szerzett tapasztalatainkat értéke-
sítsük, hogy a kirándulásokat, mint a szemlél-
tetés hatalmas eszközét fölhasználjuk s végül, 
hogy az órarend készítésénél a szünnap után 
következő első órákban a gyermek lelkét 
érdeklő, figyelmét lekötő tárgyat vegyünk föl-
dolgozásra. 

(Kaposvár.) Cságoly József. 

Az új rajztanítás reform-
eszközéről. 

Ha elérjük egyhamar, hogy a népiskolai 
rajzoktatásban egy nagy lépést tehetünk előre : 
ez bizonyára valami föltűnő és meglepő tan-
eszközreformmai lesz kapcsolatban, mert a rajz-
tanítás egyesegyedül az a mező, ahol a teóriák 
egy arasznyival sem előzhetik meg a praxist. 

Ami itt csupán elmélet: az semmi. 
A rajzoktatás reformjának az elemi nép-

iskolákban találmányon vagy . találmányokon 
kell kezdődnie. Rajzeszközön, amely kézzel-
fogható reálizálása a módszernek. Rajzeszközön, 
amely maga a módszer. 

Hála Istennek, az alapvető reformeszköz 
meg van teremtve. — Mint villámszikra a 
battériából, úgy pattant ki egy alkotóképes, 
gondolkodó agyból ez a találmány, hogy rövid 
idő alatt átforralja a hazai rajzoktatást egy 
üdvös reform állapotába s elinduljon diadalmas 
útján s bejárja a külföldet is, mely még szin-
tén nem rendelkezik i!y praktikus eszközzel. 

Szűts Izsó, ipariskolai igazgató mutatta be 
nekem e találmányt, mely mar szabadalmat 
is nyert hazánkon kívül Európa legtöbb álla-
mában. Kiadja pedig az Athenaeum-intézet. 

E „Reform-rajztábla" maga a tanmódszer, 
maga a forradalom, mely az újvilágból .szár-

nyal felénk. Az eszme igazi reálizálása az új 
rajzmódszer terén. 

E jellemzésből azonban azt ne gondolja 
valaki, hogy talán egy komplikált géppel van 
dolgunk ! Világért sem ! Egyszerű eszköz ez, 
mellyel az óvodás gyermek is képes elbánni. 
Könnyű, de erős lemez, akkora súllyal, mint 
egy palatábla. 

E rajztábla-lemez fölállítható vagy lefektet-
hető és így kétféle helyzetben lehet rajta írni, 
rajzolni. 

Van rajta vonatozott papirpalalap az írva-
olvasási élőgyakorlatok és előrajzok részére Van 
kockázott számolólap. Az irla vonásai mindenik-
ről a legnagyobb könnyűséggel letörölhetők. 

Egyik oldala sima fekete lap. Rajzolni lehet 
rajta fehér és színes krétával s ez letörölhető. 

Fehér papirpaláján írni és rajzolni lehet 
ceruzával. Ez is letörölhető. 

Lehet bele blockot tenni s e block papír-
lapjaira rajzolni s a telerajzolt lapot meg-
őrizheti a tanuló. 

Fehér papírlapjain lehet festeni ecsettel és 
aquarell-festékkel szabad eesetgyakorlatokhoz 
s ez is letörülhető. 

Nézzük tehát azt az ezerfélekép használható 
rajztáblát, mikre alkalmas: 

1. Játékszerü előrajzokra az írástanítás kez-
dete előtt. 2. Az írvaolvasáshoz, vagy írás-
tanításhoz. 3. A beszéd- és értélemgyakorlatokat 
kisérő rajzokra. 4. A számíráskor és számo-
láskor. 5. A térkép-előrajzokhoz és térkép-
vázlatokhoz. 6. A mértani rajzhoz és általános 
szabadkézi rajzhoz. 

Az a megtakarítás, amit ez a reformrajz-
egy-tábla jelent az írószer és anyagban: 

szerűen kiszámíthatatlan. 
A módszeres rajztanítás a kéz szabad moz-

gásával az álló helyzetbe fölállított rajztáblán 
nyer alkalmas teret. 

A mértani rajzokhoz a tábla fekvő helyzete 
adja meg az alkalmas módot. 

A fekete és fehér papirpalalemezek a gyakor-
latokra nyújtanak célszerű eszközt. 

A block, mely bármely pillanatban betehető, 
vagy levehető: a maradandó rajzok előállí-
tására alkalmas. Ez is beállítható dőlten vagy 
fekve tetszés szerint. 

A színes irónok a földrajzi rajzgyakorla-
tokat pompásan támogatják s így a módszeres 
földrajztanításhoz adnak alkalmas eszközt. 

Tehát az első elemi osztálytól kezdve a 
gimnázium Vl-ik osztályáig, sőt azon túl is 
hasznát veheti a tanuló. 

Ezek után azt kérdheti valaki, hogy hány 
koronába kerül ez a bámulatos eszköz ? 

Felelet: egy koronánál olcsóbb lesz. (Most 
gyár t ják! 

•HMàiurt ir ) 1 « fc: ; 
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Többet is mondhatnék még róla, de leg-
többet mond a bámulatos zsenialitással össze-
állított egyszerű eszköz maga. A kiadó-
jának bizonyára módjában lesz, hogy kellően 
hirdesse és ismertesse, de maga a reform-
rajztábla önmagának a legnagyobb reklámja. 

Részemről csak annyit mondhatok hozzá, 
hogy a beszéd-, értelemgyakorlattól kezdve 
minden tantárgyat és minden tanmódszert 
támogatni fog e találmány, a rajztanítás reform-
jához pedig a haladás alapfeltételét adja meg : 
a lábakat. 

Sőt talán nemcsak lábakat, de szárnyakat 
és gondolatokat is. 

A feltalálónak küldött üdvözletemhez bizo-
nyára minden tanítótársam csatolni fogja a 
magáét, aki a Szüts-féle „Reform-rajztáblát" 
megismeri. 

(Nagyvárad.) Vaday József. 

Ki és milyen legyen az igazgat ó -
tanító ? 

Nem akarok iiszköt dobni a parázsba, olajat 
sem öntök a tűzre, de nagyon fontos ez a 
téma, mely ha jól emlékszem, soha sem volt 
itt megvitatva, pedig az új Utasítás fontos 
szerepet tulajdonít az igazgatói hivatásnak. 
En igyekszem megvilágítani a kérdést, elfogu-
latlanul. 

Az igazgató lelke a tantestületeknek, irá-
nyítója, soha sem basája ; az igazgatónak egész 
embernek kell lennie. Tudjon szeretni,"de művész 
legyen hivatása megítélésében. Ha szive van, 
az még nem elég, okos legyen lélekben, de 
férfias a szellemi tőke kamatoztatásában. Aki 
a mellét öklözi és dicsekszik, aki bujkál és 
marakodik, az nem igazgató-tanító, ott az 
iskolai élet a testületi szellem halálos óráját 
sínyli, melybe sokszor beleszól a társadalom 
szánakozó, de jogos kritikája. 

A valódi igazgató tanítók nem érzik át a 
cím hatását, hanem beléforr a lelkük az 
iskola szeretetébe, hol a kartársi szeretet 
irányítja magát az igazgatót is tiszta mun-
kára, hogy a tőle eredő munka a másikat 
eszményi szép elérésére vezérelje. A jó igaz-
gató-tanító megszűri emberismeretét az em-
berek gyöngéiben és nem hasogatja a nyilt 
sebeket, hanem tapaszt ragaszt azokra, szere-
tetével. Ha tanítótársa kitűnő, jo'ravaló em-
ber, azelőtt kalapot emel. 

Ha az igazgató tud nemes, igazi ember 
lenni, beborult érzelmeknek ő lehet a derűt 
hozó napja. De ha ő is követ dob a rozoga 
testületi alkotmányra, összedűl a kartársak 
bizalma. Még csak nagy kalamus sem kell az 

igazgatói irodába, hanem barátságosan fogadó 
irányító igazgató-tanító, aki soha se puhato-
lódzék hizelgésére, aki ne vegye készpénznek 
a hizelkedők olcsó és kiadós bókjait, de 
ismerje első sorban ki, milyen tanító. 

A melyik üldözi a másik tanítót, az nem 
igazgató. Nem is ember. Az emberi nemesség 
ismeri az állatot, de maga nem állat : mert 
koronája a teremtésnek. 

Ki legyen tehát az igazgató? Öreg vagy 
fiatal ? Az öreg ember tapasztalt, a fiatal meg 
tele munkakedvvel. Ne a kor határozzon itt, 
de az arravalóság. 

En az igazgatómat pontos, lelkiismeretes 
tanítónak ismerem, ilyennek akarom látni az 
összes igazgatókat. 

A jó igazgató ne járjon begombolkozva, 
pöffeszkedő allűrjeivel ne erőszakolja az 
imponáló tekintélyt, mert ha könnyelmű, ha 
ravasz, ha alattomos és rossz szívű, úgy sem 
megy semmire. Az sem jó, ha a bürgerekkel 
örökké komázik, de az se, aki „szagát érzi a 
zsíros parasztnak". Az okvetetlenség, a képzelt 
jogok veszedelmesek, itt a munka, a jó ter-
mészet imponál, nem a szőrszálhasogató 
bürokrácia. A komoly ember úgy is neveti a 
pepecselő üres fejű igazgatókat és jaj annak 
az iskolának, ahol a vezetőben sincs tudomány 
és érzék. 

Megverte az Isten azt a testületi szellemet, 
ahol az igazgatót nem tekintik igazgatónak. 
Ott korhadt már ez az alkotmány és gyakori 
a háború. Telve vannak a nrnisztériumi szobák 
is háborúskodást tartalmazó, veszekedő tanítók 
ügyeivel és nem kétlem, mindezek nagy része 
az igazgatókon múlik. 

Akadtam sok igazgatóra, aki nem tudott-
imponálni sem azzal, ha tanítóit agyba-főbe 
szidták, sem azzal, aki gyáván hátrálva min-
den akciótól megvonta a segítő kezet. 

Az sem mindig helyes, hogy az átvett iskolák 
tanítóiból nevezzenek ki igazgatót, akár érdemli 
ez állást valaki, akár nem — sokkal jobb 
volna ilyen helyekre olyan igazgatókat ki-
nevezni, kik már voltak állami iskolánál, ennek 
szellemét, vezetését ismerik. De az meg éppen 
tarthatatlan, hogy az igazgatók nagy urak 
akarnak lenni. A lehetőség mindenkinek meg-
van adva, hogy igazgató lesz, csak meg legyen 
benne a tiszta ambíció. A kikben ez nincs, 
akik veszekedő természetüknél fogva nem 
arra valók, még azoktól is megvonnám igaz-
gatói tisztségüket, kik már igazgatók. Mert 
hiszen jelen állásukban csak megvannak bízva, 
de érdemel-e az bizalmat, aki azzal folyton 
visszaél? 

(Moson.) Verner Jenő. 
— 
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A gondnok - koma. 
Nem régen itt e helyen átadtam két iskola-

széki tagot az örök emlékezetnek. Azt gon-
doltam, hogy az új éra küszöbén megmentem 
a gondnok-komát is az örök feledéstől. Mert 
hát, hogy minő fontos személyiség az iskola-
gondnok a kultúrában, ez nem tetszik ki vilá-
gosan a népoktatási törvényeinkből. Épp ezért 
gondolom, hogy nem végzek hiábavaló munkát, 
ha teljesen kidomborítva hátrahagyom alakját 
a jövő nemzedéknek. Megjegyzem, hogy én a 
falusi gondnok-koma eleven életét rajzolgatom 
csak', még pedig a községi és felekezeti iskola 
köréből. 

Hogy nagyon fontos személyiség a gondnok-
koma, kitetszik abból már, hogy ő a mester 
úr tulajdonképpeni fizető-gazdája. Máskülönben 
földmíves ember és jó lábon áll. Hogyis ne, 
mikor két pár ökör sétálgat ki naponként az 
udvarából. S hogy ezek az ökrök tették meg 
gondnokká is, ez meg tudnivaló. Mert hát 
pénzt kezel a gondnok-koma s ha netalán tán 
sikkasztani találna, avagy ha tanítói fizetésért 
exekválni találják, felelhessenek az ökrök. 

Gondnok-koma írástudó ember is annyiban, 
amennyiben a nevén kívül föl tudja kákolni a 
komáromi kalendáriumba a bevétel-rovatba, 
hogy a Lujza tinó mikor üzelkedett és a 
„Sándor fiam született anno 1878-ban krumpli-
kapáláskor" ; továbbá Ludadi koma és mások 
mennyit szurkoltak le tanítói fizetés címén s 
mennyi „bér" adatott át ebből a mester-
komának. 

Amint a gondnokság az ökrök révén rá-
szállott, azonnal nagyobbnak tekinté magát a 
többi atyafinál, ez okból nyomban előfizetett a 
„Képes Néplap"-ra, lévén az újságok közt ez 
a legolcsóbb. A címszalagról nem hagyta le-
felejtetni az „iskola-gondnok" címet. Éz és a 
már évek óta összegyűlt komáromi naptár 
képezik az ő bibliotékáját. Az újságból föl-
olvasást tart vasár- és ünnepnapokon a szom-
szédainak, ezért a faluba a „tudálékos" ember-
nek tartják őkigyelmét és azért is, hogy 
marhafölfuvódások, hideglelés, lábficamodás 
esetén tud egyet-mást kommendálni. Hogy az 
orvosságok nem használnak, erről ő persze 
nem tehet. 

A mester úrnak ő „helyi viszony és adott 
körülmény", a kivel számolnia kell. Fontos 

személyiségét akárhányszor körül udvarolja. 
Ha jön a negyedév (hónap elseje vagy utolja), 
mester úr már hetekkel előbb elindítja r imán-
kodó levelét a „kedves gondnok-komám"-nak, 
miszerint tehátlan a pénznek szűkében, illetőleg 
fogyatékán lévén, örök hálára kötelezi a mester 
úr „csekély személyét", ha „mindenki előtt 
— különösen tanügyben — ismert buzgósága 
mielőbb összeteremtené azt a néhány forintot, 
amely egyébiránt a fölfogadáskor kötött szer-
ződés szerint ki is jár." 

Hivatkozás a „tanügyben ismert buzgóság"-ra, 
néha meg is teszi a hatást ; néha, mondom ; 
mert ha esetleg mester úr nem előbb emeli 
meg a kalapját a gondnok-koma előtt, há t 
akkor a mester úr irkáihat a szolgabírónak 
álló esztendeig, de azért fizetésről szó sincs. 

De ne is piszkálgassuk azt bottal, amit 
kézzel is elérünk. Vagyis gondnok úr név-
napjáról a mester úrnak elmaradnia nem lehet. 
Pincézni is okvetlen kell nála. És a jó disznó-
tor ? . . . Áh, kérem ! Ilyenkor ha a mester-
komát hajnal felé nem az asztal alól kellene 
előhúzkodni, a pohár mellé, hát oda lenne a 
tekintély és a többi ; lévén még versenyivás is 
ilyenkor és előhozakodás tanügyi dolgokról. 
Teszem: a mester úr tartozik beszámo'ni arról: 
miért térdeitette ki, fogta ott, ültette előbbre 
vagy hátrább, húzatta le ennek meg annak a 
fiát ? . . . És hogy minek parasztember fiának 
a földrajz, természetrajz, természettan, magyar 
nyelvtan ? . . . mikor az ő nyájukból még senki 
sem vándorolt ki Amerikába ; aki meg katona 
lesz, azt úgyis viszi a gőzös a „fórsrift" szerint 
Pardubitzba, Komáromba, Bruckba. A kutyát, 
macskát taníttatja velők a mes'er ú r ? Nevet-
ség ! Meg a pecsétviaszt, gyantát dörgölteti a 
gyerekekkel s aztán ráfogja, hogy ebből lesz 
a villám ? Hehe ! Bizony nem úgy a' ! Hanem 
innend is jön a felhő, meg amonnand is, ezek 
összeütköznek, aztán üt a menykő. Magyarul 
meg úgyis tudnak a kölykek ; hát hogyan is 
beszélnének másképpen? Meg azt a bolondot 
meséli a gyerekeknek, hogy a „hideg" a 
tudományban ismeretlen ? Már engedelmet 
kérek : az alispánunk csak elég okos ember, 
mégis beszerzi a téli tüzelőt. 

Ezekre a mes'er úr persze bólintani kény-
telen. Mert „sok l ú d . . . . " Na m<>g aztán: 
„Aki korpa közé keveredik, . . . ." És — ha 
farkasok közé kerültél, ordíts a farkasokkal 
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Igen, de hát úgy olvadta ő valahol, hogy aki 
a magasztos néptanítói címet megakarja 
érdemelni és nem bitorolni, az keveredjék a 
nép közé s vezesse őket a sötétségből a nap-
világra. Ehol van, ő megakarja érdemelni, de 
nem tehet róla, ha benntörik a kése. 

Különben mester úr maga sem tulajdonít 
azoknak az apprekendáit tantárgyaknak valami 
fontosságot azóta, amióta valaki azt találta 
neki verselni: „Ha a népet ökörré teszed, akkor 
legtöbb hasznát veszed." Meg ha kijár pon-
tosan a fizetés, mit akkor a Herkó páter is — 
azt a suhogóját! Pénz a világ szekérkenője, ezért 
harcol mindenki, miért hát hogy neki veszik 
azt rossz néven ? Neki több a gondnok-komája 
a főispánnál is, amit sokszor ki is jelentget a 
komája tiszteletére megeresztett felköszöntőiben. 

Es ezek a kijelentések rendesen tüzelni is 
szokták gondnok uramnak a „tanügyben ismert 
buzgóságá"-t s az is, hogy egy kaputos ember 
mennyire méltányolja őt. 

Hanem ez még nem minden a mester-koma 
részéről. Teszem : a gondnok úr gyermekei 
nagyobb figyelemben részesülnek és akár 
hanyagok, akár rakoncátlanok, de azért pél-
dául állíttatnak a többi gyermek elé, nehogy 
elmaradjon a fizetés pontos kiszolgálása. 

Annyiszor kicsúszott tollamból a „koma" 
szó, hogy kénytelen vagyok erről is írni. 

úgy történt, kérem szeretettel, hogy mester 
uram abban a jobb időben, mikor még új 
volt, komának "hivaték meg a gondnok úr 
által. A mesterné asszony, akibe szorult egy 
kis gőg, eleinte szabadkozott ugyan a férjem-
uram előtt, hogy mit gondolsz: egy paraszt! 
Azonban a gondnokné addig küldözgette a 
csirkét, a rántani való lisztet, avas zsiradékot, 
disznóöléskor a kóstolót, hogy végre a mesterné 
asszony sem találta őket annyira parasztnak. 
Megjegyzendő, hogy gondnok úr eme dugott 
ajándékokról tudomással birván, segített a 
kirántott csirkéket elfogyasztani mester uram 
házánál olyan ünnepélyes alkalmakkor, mikor 
vitte a pénzmagot, s a „Káin magtárából elő-
került karcgabonával", a „karcsú harangozó 
kévék"-kel és a „néhány pusli kenderkóc"-cal 
beszámolt. Ez a jó viszony szülte — azaz, 
hogy a gondnokné — az első komaságot. 
Később a mesternére került a sor. Most mái-
szent, hogy lenézésnek tekintette volna gondnok-
koma, ha viszont meg nem hivatik, minélfogva 
dupla komák is lettek tehát. 

Egyébként mester úr néhányszor „per tu" 
poharat is ivott már gonJnok úrral, nem 
egyébért, minthogy mentől jobban lekenye-
rezze a fő-fő faktort. Azonban gondnok úr 
mégis resteli a világ előtt a mester úr részéről 
történt ezen megalázkodást, csak olyankor 

tegezi tehát, ha kettecskén iszogatnak, avagy 
ha néhanapján összeütik a tengelyt. 

A gondnok-koma révén tudja a világ, hogy 
a mester úrnak mennyi adóssága van. O a 
hitelezők fölvilágosítója és uszitója. De a 
váltóknak is az aláírója. Gondnoki számadása 
csak ennyiből áll: ennyit kifizettem. Aki kétel-
kedni merészel lelkiismeretességében, annak 
mindjárt a becsületével, ökreivel, gazdaságával 
áll elébe. Nyomósabb argu- és dokumentumok 
ezek holmi irka-firkánál. 

Képe kiegészítésére még csak annyit, hogy 
máskülönben gondnok-koma békés természetű 
ember. Onnét van talán, hogy őt sem hábor-
gatják sokszor a számadásokért. Miért is ? 
Hiszen a mester úr hallgat, akinek pedig ha 
baja volna, bizonyosan fölnyitná a száját. Mester 
úr azonban eddig már maga is kitalálta volna 
azt a régi közmondást: „Ne szólj szám, nem 
fáj fejem." 

* 

íme, itt a gondnok-koma képe. De itt van 
a falusi tanító életéből is néhány jellemző vonás. 
Nem mindenütt ilyen az életünk, az bizonyos ; 
de az is igaz, hogy az ennél szebb nagyon ritka. 
Nem voina-e okos dolog tehát, ha a tanítói 
fizetést az iskolafönntartó az adóhivatalba volna 
köteles beszállítani, ahonnét pontosan és minden 
lealacsonyodás nélkül vehetné föl k i - k i a 
magáét ? Hajtanák, szednék be az adóval. 
Hiszen azért megmaradhatna az iskola jellege 
érintetlenül. Megmaradna a káposzta, de — 
jóllaknék a kecske is. Úgy van ? Jó lenne ebben 
az irányban mozgolódni. — A kérdéshez a 
gondnok-koma képét csak illusztrációul írtam. 

liéztolü M. 

IRODALOM. 
Magyarország oknyomozó történelme dió-

héjban. Táblázatokkal s bevezetésekkel ellátva 
érettségi, tanítóképesítő s egyéb vizsgálatra 
készülők számára ír ta Sassi Nagy Lajos. Ara 
60 fillér ; kapható Szegeden Schulhof Károly 
kiidónál. Ez a kitűnő kis munka fölülmúlja 
jóságra nézve az összes eddigi ú. n. „dió-
héjakat". „Tizenkét évi tapasztalat érlelte meg 
bennem azt a gondolatot, hogy különösen az 
érettségi- s tanítóképesítőre készülő ifjúság 
számára egy olyan kis munkát írjak, amely 
a történelem anyagát célszerűen csoporto-
sítva úgy foglalja dióhéjba, hogy a tanuló 
megtalálja benne a lényegest, hogy a roppant 
anyagot logikai összefüggésben, áttekinthetően 
lássa lelki szemei előtt. E kis munka tehát 
keret, összekötő kapocs, hogy a tanuló ismeretei 
szerte ne hulljanak." Az összefoglaló kis munka 
átnézése után mi is tanúságot tehetünk afelől, 
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hogy ez a 91 oldalra terjedő „dióhéj" való-
ban „összekötő kapocs", még pedig kitűnő 
összekötő kapocs. Melegen ajánljuk mind-
azoknak, akik vizsgálatra készülnek. 

Megjelentek: a Magyar Könyvtár 337 — 340. 
számai, még pedig: Brodarics históriája a 
mohácsi vészről, fordította, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta dr. Szentpétery Imre; 
Henri Lavedan francia író elbeszélései, for-
dította Gábor Andor ; Vadászat és egyéb elbeszé-
lések, írta Szikra; Magyar utazók Olaszországban, 
írta Berzeviczy Albert. Egy- egy füzet ára 30 f. — 
A Franklin Társulat kiadásában: A Bégum 
500 milliója, írta Verne Gyula. Kitűnő ifjú-
sági regény. Ara fűzve 2 K, vászonkötésben 
3 K 50 f. — Földrajz. A népiskolák IV. 
osztálya számára. Irta Sudy K. János, kassai 
igazgató; Maurer Adolf kiadása Kassán, ára 
70 fillér. Kitűnő könyv. A méltán kiváló peda-
gógus hírében álló szerző mindenütt a jel-
lemzőt és lényegest nyújtja, előadása a gyer-
mek ismeretköréhez és fölfogásához mért 
színes, szemléltető és szabatos tárgyilagossága 
mellett sem zsugorodik össze. Rendszerében a 
min. tanterv értelmében az oroszlánrész 
Magyarország földrajzi ismertetésének jut, 
aztán tárgyalja Európa többi országainak, s 
végül az Európán kívül eső négv világrésznek 
leírását. Záradékul néhány sarkalatos csillagá-
szati fogalmat közöl : „ A Föld forgása, kerin-
gése és földövek" cím alatt. Melegen ajánljuk 
ezt a kitűnő tankönyvet kartársaink figyel-
mébe. — Természetrajz a városi kath. népiskolák 
felső osztályai számára; írta Győrffy János; ára 
64 fillér. (Szt.-István-Társulat kiadása.) — 
Magyar ABC és olvasókönyv. A fonomimikai 
módszer alapján szerkesztették Horváth Lajos 
és Nemes József kassai tanítók. Ara 40 fillér. 
(Maurer Adolf kiadása Kassán). — Novellák; 
írta Kelemen Gizella, kismartoni áll. tanítónő. 
Nagyon csinos, hangulatos rajzok élvezetes 
előadásban. Ajánljuk megszerzésre. Kapható a 
szerzőnél : Kismarton (Sopron m.) ; ára 2 K. — 
Magyarország vármegyéi és városai c. mono-
gráfiának 4. köteteként Barsvármegye. Ez is, 
mint az előbbi kötetek (Abauj-Torna vármegye 
és Kassa, Yas vármegye, Nyitra vármegye) 
magában foglalja Bars vármegye történeti, 
földrajzi, néprajzi, természeti, közművelődési 
és közgazdasági viszonyait. Ara, mint az előbbi 
köteteknek, 12 K. Kapható „Magyarország 
vármegyéi és városai" kiadóhivatalában Buda-
pest, VII., Almási-tér 2. szám alatt. — Mikes-
dal. Lévay József költeményére szerzé Szabady 
Kata. A tiszta jövedelem a zágoni Mikes-
emlék javára fordíttatik, Kapható 1 koronáért 
a Mikes-emlékbizottságnál Zágonban. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

( 4 2 . 9 8 2 ) 

Illetékes egyházi főhatóság részéről történt 
megkeresésre ezennel elrendelem, hogy mind-
azon helyeken, ahol a protestáns hitfelekezet 
a reformáció emléknapját megünnepli, az állami 
és a községi iskolába járó mindkét evang. 
protestáns felekezethez tirtózó növendékek-
nek, az illető hitfelekezet részéről történő 
egyszerű bejelentése alapján, október hó 31-én 
szabadnap engedélyezendő. 

Budapesten, 1903. évi május hó 24-én. 
A miniszter helyett : 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kinevezte: Erdélyi Károly oki. tanítót a 

pomázi áll. el. népiskolához tanítóvá. 
Gyám-, illetve segélypéuzt engedélyezett : 

néhai Kicska Károly tiszolci ág. h. ev. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Hoznék Zsuzsanna Julianna 
részére 481 kor. 50 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O A Mosonvármegyei Általános Tanító-

egyesület Királyhidán, e határszéli községben 
tartotta meg emlékezetes gyűlését e hó 4-én. 
E megye lelkesült tanítósága nagy szeretettel 
fogadta Péterfy Sándort az egyesület dísztagját, 
Kuliszéky Ernő győrmegyei és Meszlényi Zoltán 
gömörmegyei kir. tanfelügyelőket, kik közül 
különösen a „tanítók atyját" ünnepelték az 
egész napon. A gyűlésre Garami Béla, Vertier 
Jenő és Pataki Vilibáld tanítókból álló kül-
döttség hívta meg Péterfyt, ki oly gyönyörű 
hangon, oly ékes nyelven beszélt az Eötvös-
alapról, hogy a megye tanítóságának ma már 
alig 60 tagja van, kik ne volnának tagjai 
büszkeségünknek: az Eötvös-alapnak. A gyűlésen 
legelsőbben Verner Jenő mosoni állami tanító, 
lapunknak is munkatársa, olvasott föl „Nevelési 
ferdeségek úri házaknál'' c. tételről, ki oly 
színmagyar stílussal írta meg dolgát, hogy 
maga Péterfy Sándor sietett elsőnek a kitűnő 
tollú tanítót üdvözölni. Verner után Garami 
Béla olvasott föl" „A testületi szellemről" oly 
meggyőző hangon, oly szép előadással, hogy a 
gyakorlott fölolvasót percekig éljenezték. Pet-
rovich József elnök tartalmas jelentésében, gyö-
nyörűen emlékezett meg az Eötvös-alapról s az 
ezt fölkaroló megyei tanítóságról. Majd Meszlényi 
Zoltán apostolkodott a gazdák biztosító-szövet-
kezete és a tanítók biztosítási ügyében. A 
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megye közszeretetben élő tanfelügyelője, Láng 
István akadályozva volt a megjelenésben. Itt 
említjük meg, hogy Wetzler Bernát királyhidai 
konzervgyáros 300 koronás ebéddel lepte meg 
a megye tanítóságát. 

O A torda-nranyosvármegyei ált. tanító-
t es tü le t maros-hidasi járásköre Magyar-Dellán 
tartotta rendes ülését, melynek kiemelkedő, 
általános érdekű pontjai voltak: 1. Székely 
Albertnek . a gyermeki lélek megfigyelése vagyis 
a gyermekpszichológiáról" tartott szabad elő-
adása kapcsán benyújtott és elfogadott hatá-
rozati javaslata: a) Az elemi tanítóság a fizio-
lógia és összehasonlító gyermekpszichológia 
közül csak az utóbbit kultiválhatja, b) A gyer-
mek pszichológiai megfigyelése minden tanítóra 
kötél ezőleg ki nem mondható, — bár ez 
erkölcsi kötelessége, — hanem minden járás-
körben az önként vállalkozókból egy szak-
csoport alakítandó, kik azzal foglalkozzanak s 
megfigyeléseikről időnként előterjesztést tegye-
nek. e) A gyermek képzettartalmának megisme-
rése végett fölveendő kérdések vonatkozhatnak 
a gyermek testi fejlődésére, a szerzett képze-
tekre, az érzelem és akarat világára, d) A 
kérdések részben a szülőkhöz, részben a gyer-
mekekhez intézendők. e) A szülőkhöz intézendő 
kérdések vonatkozhatnak a gyermek testi fej-
lődésére, az érzelem és akarat világára, f ) Az 
iskolában a megfigyelések, a gyermeknek 
egész iskolábajárása alatt tartsanak. S ezen 
megfigyelések legfőkép a gyermek érzelmi- és 
akaratvilágára terjedjenek ki, de nemcsak az 
iskolában, hanem az utcán és szülői háznál is 
a lehetőségig megfigyelendők, meggyőződést 
szerzendő, hogy minő befolyással van a szülői 
ház a gyermek erkölcsi fejlődésére. 2. Vi sky 
Dezső „A tanítóegyesületi élet fejlesztésének 
mikéntjéről s annak szakcsoportokra való meg-
osztásáéról tartott fölolvasása kapcsán beter-
jesztett, elfogadott és a tanítók országos 
bizottságához fölterjesztetni határoztatott javas-
lata, melyben : a tanítótestületek kebelében : 
a) Szükségesnek tartja egy kisdedóvói szak-
osztály szervezését. Ennek tagjai lennének : a 
vármegye területén működő s kötelező tag-
sággal bíró kisdedóvók és óvónők; továbbá a 
tanítótestületi tagok közül önként belépők, 
vagy kijelöltek. Föladatuk : az óvók szervezése, 
fejlesztése és a gyermekek lélektani megfigye-
lése stb. lenne, b) Az előbbinek folytatása 
lenne az elemi népoktatási szakosztály. Ennek 
vezető tagjai lennének : első sorban azok a 
tanerők, kik pedagógiai képességüknek, arra-
valóságuknak úgy a gyakorlati, mint az elmé-
leti téren kiváló jelét adták ; továbbá a tanító-
testület közül minden önként belépő tag. 
Föladatuk lenne : a rendes iskoláztatást felölelő 

munkaanyag, kultúrpolitikai kérdések fejte-
getése, azok megvitatása; az iskola és t a n í t ó 
érdekeit előmozdító reformok ; nevelés és mód-
szertani tételek fejtegetése és megvitatása stb. 
c) Az általános, illetve a gazdasági ismétlő 
iskolai szakosztály. Ennek vezető tagjai len-
nének : az ezen iskolánál már régebben működő 
s több elméleti és gyakorlati tapasztalattal 
bírók, esetleg az önként belépők, illetve be-
osztott tagok. Föladatuk lenne : az ily iskolák 
szervezése, fenntartása és fejlesztésére vonatkozó 
aktuális és általános érdekű kérdések meg-
beszélése ; az összes gazdasági ágakat, a gya-
korlati tanítás mikéntjét felölelő úgynevezett 
mintaleckék készítése, megvitatása ; a gazdasági 
ismétlőiskolai tantárgyak methodikájának meg-
ismertetése és az illető gazdasági viszonyoknak 
megfelelő megállapítása stb. d) Végre lenne a 
közművelődési szakosztály. Ennek tagjai len-
nének: az ifjúsági egyesületeket fönntartó 
iskolák tanítói, továbbá a testületi tagok közül 
önként belépők, esetleg arra időről-időre ki-
jelöltek. Föladatuk lenne : az ifjúsági egyesü-
letek, a tanítói, nép- és ifjúsági könyvtárak 
szervezése és fejlesztése; a nép és az iskola 
közötti viszony fönntartása stb. Ezeken kívül 
mindenik szakosztály feladata lenne : a gyer-
mekek lélektani megfigyelése. 3. Kovács Gyula 
ismertette Tomesányiné Czukrász Róza fnno-
mimikai olvasás-írástanítási módszerét, s aján-
lotta, hogy dr. Gööz József hangutánzó, olvasás-
írástanítási legújabb módszere valamelyik 
iskolában, a jövő tanév folyamán próbáltassák 
ki s hasonlíttassék össze az előbbivel. Meg-
bízatott Kovács Gyula m.-záhi áll. tan. 4. A 
kir. tanfelügyelő képviseletében Berzsenyi 
Gusztáv tanf. tollnok Giszka Demeter gerend-
keresztúri áll. tanítónak a Magy. Földhit.-
Intézet kertészeti díjából 200 koronát és 
kitüntető oklevelet adott át. 

-H A nógrádvármegyei tanítóegyesület 
központi választmánya május 28.-án tartotta 
gyűlését, melyen más kartársak is résztvettek. 
Meghívás folytán ez alkalommal Göóz József dr. 
ú j tanításmódját is bemutatta a salgótarjáni és a 
vidéki tanítókartársaknak. Porázik György buz-
gólkodása folytán jól sikerült tanítói találkozás 
volt.Ugyanott Koháry János elnök fölkérése foly-
tán megígértették Gööz József drral, hogy a július 
elején tartandó ált. megyei tanítógyűlésen is 
bemutatja egyesítő új tanításmódját . . . Másnap 
a zólyomi kartársak körében tartott Göóz 
J. dr. előadást. Szavát vették, hogy júliusi köz-
gyüle'sökön az egész megye tanítói testülete 
előtt is fog gyakorlati előadást tartani. Június 
é.- én a székelyudvarhelyi tanítói járásköri 
gyűlésen tartott Göóz József dr. előadást a 
székely tanítók, főispán, szerzetes tanárok, tanítók, 
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s nagyszámú hölgyközönség jelenlétében. Lázár 
József elnök igazi székely ügyességgel rendezte 
ezt a gyűlést, melyen Ujváry Mihály igazgató 
és egyes tanárok vezetése alatt a székelykeresz-
túri tanítóképezde növendékei is résztvettek. 

Q A turócmegyei ált. tanítóegyesület 
közgyűlése nagy érdeklődés mellett folyt le 
Stubnyafürdőn. A szomszéd vármegyékből is 
érkeztek vendégek. Somogyi Géza igazgató s 
egyesületi elnök a znióváraljai tanítóképző-
intézet növendékeivel és tanítói karával együtt 
jelent meg a gyűlésen. A megye főispánja, a 
járás főszolgabírája, a kerület orsz. képvise-
lője, számos lelkész s más előkelő vendég nagy 
érdeklődéssel kisérte a tárgyalást. A főispánné 
egyenesen kijelenté, hogy azért is örömmel 
jött egy új tanítási mód meghallgatására, mert 
ő maga neveli, oktatja gyermekeit. Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelő buzdítása folytán 
érkeztek a szomszéd vármegyékből is érdek-
lődők. E nagy sikerű gyűlés egyik nagyobb 
tárgva volt Göőz József dr. egységes tanítás-
módjának a bemutatása; másik Balá-s Endre 
mutatványos előadása a Földről az Uránia 
vetítő készülékével. Lelkes hangulattal oszlott 
szét a gyűlés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— P é t e r t'y Sándor t , mint őszinte részvéttel 

értesülünk, a napokban baleset érte Győrött. 
Al rgy a Városház-utcán át akart menni, a.  
csatornázás mély árka fölött levő gyalogjáró 
deszkán megcsúszva, a deszka eltörött s csak 
lélek jelenlétének köszönhette, hogy a mély 
árokba be nem zuhant. Péterfy Sándor sérülései 
szerencsére nem veszede'mesek. Isten óvja és 
tartsa meg a t anítóság örökérdemű jótevőjét ! 

— Tanítók hálája. Dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, Nagy-
küküllő vármegyéből, ahol az állami tanítói 
fizetések rendezése ügyében a kezdeményező 
lépések tudvalevőleg megtétettek, a következő 
sürgöny érkezett: „Nagyküküllő vármegye 
Álta'ános Tanító-Egyesületének mai napon 
Medgyesen tartott közgyűléséből nagyméltósá-
godat alázatos tisztelettel üdvözli s a tanítói 
fizetések rendezésénél kifejtett jóakaratú buzgó-
ság ácrt hálás köszönetét nyilvánítja: Benedek 
Mihály, elnök." 

— Második évötödös korpótlék. Hozzánk 
érkezett számos tudakozódásra, illetékes helyen 
nyert információ alapján, határozottan és 
félreérthetetlenül kijelentjük, hogy a lapunk 
23. számának 14. oldalán megjelent közlés 

helyes alapon áll. Ennek következtében ismé-
teljük, hogy a második ötödéves korpótlékért 
azon iskolaföntartóknak is kell folyamodniok, 
akik már az első korpótlékot államsegélyből 
élvezték. A lapunk 17. számában megjelent 
miniszteri rendelet a közigazgatási bizottságok-
nak szólt és azt az utasítást tartalmazta, hogy 
a közig, bizottságok a mellékletek visszatartá-
sával csak kimutatást terjesszenek föl a köz-
oktatási miniszterhez ; de az, hogy az érdekel-
teknek nem kell folyamodniok, nem volt e 
rendeletben kifejezve. Ismételjük tehát, hogy 
a második korpótlékért oly iskolaföntartóknak 
is kell folyamodniok, amelyek az első kor-
pótlékot államsegélyből kapták, természetes 
dolog lévén, hogy azoknak, amelyek állam-
segélyt még nem élveztek, eo ipso folyamod-
niok kell a lapunk 23. számának 14. oldalán 
fölsorolt mellékletekkel. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter egyébiránt ebben a sok 
félreértésre alkalmat adott ügyben új kör-
rendeletet ad ki, mely az eljárást, az 1893. 
XXVI. t.-c. végrehajtási utasításának 24. §-a 
alapján, félreérthetetlenül meg fogja magyarázni. 
Értesülésünk szerint a második évötödös kor-
pótlékért f . évi július 31-ig lehet folyamodni, 
illetőleg a közig, bizottságok július 31-ig bezá-
rólag terjeszthetik föl a kimutatásokat, illetőleg 
kérvényeket. 

— Jubi leum. Szépen ülte meg Vizer János 
40-éves szolgálati ünnepségét a Somogymegyei 
ált. tanítóegyesület Lengyeltótiban. Az ünnep 
a falu legszebb részén, a templom és iskola 
közötti téren volt. Jelen volt az egész község 
és a nagy környék, kik mied igaz szeretetük-
nek és tiszteletüknek adóját rótták le. Az 
egyesület Ünnep címen külön lapot adott ki, 
a jubiláns arcképével, biográfiái vázlatokkal. 
Emlék - albumot is adtak, melyben a leg-
előkelőbb nevek szerepelnek ; egy miniszter, 
egy püspök, 9 pap, több tanár, négy gróf és 
grófnő, stb. stb. Vizert örökös díszelnökké 
választotta meg az egyesület. Beszédet mondtak: 
dr. Gtdyás Ferenc kir. tanfelügyelő, Kozma, 
Kommandinger és Szeidl esperesek; Takács, 
Szabadi, Cságoly stb. tanítók ; Vargha Béla 
intéző, Plaehner főbíró, Gidyás István községi 
bíró és Kováts L. jegyző. Wlassics miniszter 
levele rövid kivonatban ez : Kifejtett, odaadó 
munkásságáért elismerésemnek adok kifejezést 
és kívánom, hogy Tekintetességed közhasznú 

I tevékenységét még évek hosszú során át teljes 
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siker koronázza. A megyés püspök úr pedig 
így í r : A mindenható Isten fizesse meg mindazt, 
mit az ifjúság vallás-erkölcsös nevelésére, a 
nép művelődésének előbbvitelére négy évtizeden 
át tett ; halmozza el áldásának kincseivel, hogy 
ép erőben, egészségben folytathassa áldásdús 
működését édes hazánk javára ! — Ebéd alatt 
több száz sürgöny érkezett. A gratulánsok 
között volt a Néptanítók Lapja és az Eötvös-
alap is. (Sz. I.) 

— Az Eötvös-alap köréből. A május havi 
pénztári forgalom összesen 6.168 K 49 f volt; 
ebből tagsági díj 2.514 K 50 f\ adomány 
211 K 26 f, kamat 1.314 K 33 f. Érdekes 
a következő statisztika: 1902 jan. 1-től 1903 
május 31-ig tagsági díjak és (részesjegyek) 
címén összesen befolyt 6.488 K 60 f míg 
ezzel szemben a f. 1903. év ugyanazon hónap-
jaiban ugyanazon a címeken befolyt 13.074 K 
80 f vagyis a most folyó év első öt hónap-
jában az Eötvös-alap pénztára 6.586 K 20 
fillérrel vett be többet tagsági díjakból, mint a 
m. évnek ugyanezen hónapjaiban. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a m. évi összegbe a közok-
tatásügyi miniszter által kiutalványozott 4.000 
K is föl van véve, míg az idén a közoktatás-
ügyi miniszter évi segélye még eddig nincs 
kiutalványozva. Ennélfogva a f . év első öt hó-
napjának pénztári eredménye 10.586 K20 fillér-
rel kedvezőbb a midt évinél. Érdekes statisztikai 
adat az is, hogy a m. évben jan. 1-től dec. 
31-ig évdíjas tagoktól befolyt összesen 6.179 K 
62 f, míg ugyanazon címen a f. év első öt hónapjá-
ban 6.635 K 30 f folyt már be, annak dacára, 
hogy a régi tagok közül körülbelül 200 olyan, 
aki a m. évben május 31-ig már beküldte volt 
a tagsági díját, azt az idén még nem tette meg. 
Más részről köztartásra a Tanítók Házában a 
m. év első öt hónapjában 5.509 K 96 fillért 
adott ki az alap, míg a most folyó év 
első öt hónapjában csak 4.751 K 05 
fillért; a megtakarítás tehát ezen a címen 
758 K 91 f. Ezek a számok örvendetesen 
bizonyítják az Eötvös-alap föllendülését. — 
A múlt heti gyarapodás. F . é. január 1-től 
junius 6-ig 1.800 új tag lépett be orsz. tanítói 
segélyegyesületünkbe, akik összesen 8.003 K 
50 fillért fizettek be a pénztárba. Az 1800 új 
tag közt van 1646 évdíjas, 151 ötven koronás 
és 3 húsz koronás részesjegyü tag. 

— Álh í r . Szitár János balazséri g. kath. taní-
tóról azt a hírt kaptuk, és — legnagyobb saj-
nálatunkra közöltük is lapunk 22. számában, hogy 
meghalt. Most — legnagyobb örömünkre — 
Szitár János kartársunk jelentkezik, hogy ő él. 
Kívánjuk is, hogy az Isten sokáig éltesse, az álhír 
beküldőjét pedig ezennel mint hitvány embert 
ajánljuk iskolai hatósága figyelmébe. Kijelentjük 
egyúttal, hogy ezentúl csak halotti jelentések 
(párték) alapján írunk meg halálozási híreket. 

— Rövid hírek. A dévai állami tanítóképző-
intézet tanítói kara a koronázás évfordulója 
alkalmából a növendékeket Kolozsvárra vitte s 
ott Mátyás király szobra előtt ünnepelték meg 
június 8.- át. A tanulmányi kiránduláson, mely 
két napra terjedt, 9 tanár és 114 tanító-
növendék vett részt. — „ Vadász kalandoku 

cím alatt Leövey Sándor elbeszéléseit sajtó alá 
rendezte s a munkája előfizetési díjaiból befolyó 
tiszta jövedelem 2A részét a tanítói kar javára 
ajánlja föl, és pedig 1 s részét az országos ev. 
ref. tanítóegyesületnek, másik részét pedig 
az Eötvös-alap javára. A munka 7 — 9 ív 
terjedelmű leend. Előfizetési díja 1 korona 
60 fillér, melyet, mivel csak annyi példányban 
szándékozik kinyomatni, amennyi előfizetője 
leend, kér mielőbb Nyíregyházára küldeni. —-
Kérelem. Könyvem kész lesz egy pár nap múlva. 
A kartársí szeretet segítsen meg törekvésem-
ben, hogy legalább a nyomdát fizethessem. 
Nagynevű író nézte át könyvemet, a Remény 
nem is drága, csak 2 korona, hozzávéve : 
komoly munka. Verner Jenő, állami tanító 
Mosonban. — A Magyarországi Tanítók Árva-
házi Egyesülete ez évi közgyűlését f. évi június 
hó 20.-án d. u. 6 órakor a Magyarországi Tanítók 
Árvaházában I. ker., Alkotás utca 44. sz. alatt 
tartja meg, melyre az egyesület elnöksége az 
egyesület tagjait és a tanító-árvák sorsa iránt 
érdeklődőket meghívja. — Internátus elemi 
iskolás fiuk számára. Budapesten a Kis-Sváb-
hegyen levő fiúnevelő-intézetbe 6—-10-éves fiuk 
vétetnek föl. A havi díj 60 korona. Ezért a 
növendék: tanítást, élelmezést és ruházatot kap. 
Bővebb fölvilágosítással szívesen szolgál az 
igazgatóság, Budapesten, I. ker., Istenhegyi-út 
32. sz. — Kérelem. Fölkérem mindazokat, 
kik a sárospataki tanítóképezdében a tanfolyamot 
az 1877/78. iskolai évben végezték, hogy 
25- éves találkozásra az intézet falai között 
június 30-án megjelenni szíveskedjenek; valamint 
azok közül is az érdeklődőket, kik az 1875/76. 
1876/77. iskolai évben az intézet falai között 
tanultak. O.-Liszka, Gagyi Károly, ev. ref. tanító. 

— Halálozás. Szilágyi Sámuel patisi volt 
tanító, a szabadságharcban számvevő őrmester, 
tanítóskodásának 54-ik, életének 76-ik évében 
meghalt. Áldás emlékére! 
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* s * J n é p t a n í t ó k 7 l a p j a . 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Hegkapha t ja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj ( lőre küldendő 
be. Egyéb hirde. téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak i.s 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

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

Kéziratokat nem adixixlc vissza. 

Néptanítók a magyar nemzeti 
eszme szolgálatában. 

Sok nyelvű, sok fajú ország vagyunk. 
A magyar nép körül van véve külön-
féle ajkú s fajú nemzetiségekkel. A 
magyar nemzeti eszme szempontjából 
mérlegelve helyzetünket, a népek nagy 
családjában, olyan súlyos helyzete egy 
hegemóniára hivatott nemzetnek sincs, mint 
a magyarnak. 

A hatalmas és nagy nemzetek lassan-
ként mind magukhoz vonják még a 
velük nem közösségben élő rokon-
népeket is. A kisebb nemzetek úgy 
vannak a nagy és hatalmas nemzetekkel, 
mint a gyengébb állatok az óriás-
kígyóval : nem menekülnek előle, szinte 
öntudatlanul adják á t magukat. 

A mi alkotmányos és jogi érzületül : 
ezer éven keresztül sohasem nyúlt a 
meghódítottakkal szemben az erő és 
hatalom beolvasztó fegyvereihez. Ezek 
a fegyverek velük szemben nemcsak 
hüvelybe dugva pihentek, de sőt inkább 
„osztályos atyafiaknak" tekintet ték őket 
őseink s engedték, tűrték, hogy alkot-
mányunk védelme alat t ápolják, fejlesz-
szék saját nemzeti nyelvüket, irodal-
mukat s nemzeti jellegüket. 

Tiszta dolog azonban az, hogy nem-
zetiségeink faji és nyelvi beolvadása a 
magyar nép egyéni sajátságainál fogva 

ma már bevégzett t ény volna hazánk-
ban, ha a nemzeti eszme és kul túra 
fejlesztésére csak annyi gond is for-
díttatik a múltban, min t amennyi a 
meghódoltak és bevándoroltak dédel-
getésére. Az is igaz, hogy emiatt, a 
magyar nemzeti eszme fejlesztése s 
megszilárdítása tekintetében arra a nép-
tanítóra, kit hivatása nemzetiségi vidékre 
helyezett, századok mulasztásának helyre-
pótlása vár. 

De mi is voltaképpen az a nemzeti 
eszme, mely manapság örvendetesen 
jelentkezik közéletünk minden fázisá-
ban, mely szinte lekötni igyekszik jó 
magyar érzésű szereplőinek nagy részét? 

A magyar nemzeti eszme, magyar népünk-
nek azon közös tulajdonsága, mely változatlan 
alapul szolgál az ezeréves magyar jellemnek. 
Az az erő, mely Árpád alatt hazát, alkot-
mányt szerzett, Nagy Lajos alatt az ország 
határait 3 tengerig tolta ki, Hunyadi János 
és Mátyás király korában Kelet hódító 
hatalmát törte meg s 200 év előtt „pro 
deo et libertate" föliratú lobogók alatt el-
nyomóink ellen fegyvert ragadott. Idealizált 
cél, mély félé törekszik tetteiben, gondolatai-
ban, érzelmeiben, hazafias ténykedésében a 
magyar állampolgár. Örökké élő hangulat, 
mely ott van a bölcső s a nép dalaiban, a 
költők magasan szárnyaló ódájában. Egyéni, 
faji s nyelvi tulajdonság, mélynek ki kell 
jegecesednie minden magyar állampolgár 

Az Orsz. Paed. Köm /tár 
és Tanszermúzeumí „ 

üyertyán ffy-könyvtárá3 
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közéleti és magán ténykedéseiben, egész lelki 
világában. Hazafiúi érzelmeinknek oltára, 
melyen áldozni, mélyért küzdeni, élni és 
lialni szent és fölmagasztosult kötelesség. 

A nemzeti eszme átöröklés, egyéni, 
iskolai és társadalmi nevelés következté-
ben jegecesedik ki s csakis céltudatos 
nevelés folytán fejlődhetik oly erős, 
karakterisztikus tulajdonsággá, mely ma-
gához vonja a vele egy állam kereté-
ben élő nemzetiségeket. 

A magyar nemzeti nevelés föladatai 
t e h á t : megszerettetni édes, zengzetes 
magyarnyelvünkkel együtt nemzeti,jelleg-
zetes jó tulajdonságainkat, átültetni a már 
a családi körben nem ritkán nemze-
tiségi eszmékkel telitett szívbe a magyar 
föld, a magyar állameszme szeretetét, az 
ezekhez való ragaszkodást. 

Az a tanító, aki e tekintetben is 
hivatásának magaslatán áll, sok táma-
dásnak, ostromnak van kitéve, de azért 
csak a végső esetben fordul védelemért 
a hatalom fegyvereihez, mert tudja, hogy 
az eszmének ma már nem fegyverrel, 
hanem igazi lelkesedéssel lehet híveket, 
követőket találni. Az igazi lelkesedés 
áttör minden poklokon keresztül. A 
kereszténység is eszme, lelki ország, 
melynek alkotmánya az erkölcsi tör-
vények összességében áll s mivel nyerte 
meg híveit? Talán tűzzel, vassal, a ha-
talom fegyvereivel? Nem. Nem volt 
más fegyvere, mint a lelkesedés, az 
ékesszólás és a szeretet. 

Midőn a nemzeti eszméért való harc-
ban a legszebb fegyvernek t a r tom a 
türelmet s a szeretetet, nem mondom, 
hogy az végletekig menjen, bárány-
türelemmé, majom - szeretetté korcso-
suljon. Éppen a magyar nemzeti eszme 
szempontjából ennek is megvan a maga 
hatása. A nemzetiségi agitációval a leg-
gyakrabban karöltve jár a hazaárulás 
rút bűne. I t t már nem lehet szó türe-
lemről. A hazaárulás büntetését hiába 
minősítik „mártiromság"-nak, az mindig 

a legrútabb bűn büntetése marad az 
elfogulatlan történelem lapjain. 

Olyan államban, ahol nincsenek el-
ágazó irányban működő nemzetiségek, 
az iskolai nevelés csak folytat ísa lehet 
a családi nevelésnek, mert a nemzeti 
eszme alapvonásait öröklik a nevelés 
egyedei. Nálunk azonban az öröklött 
hajlamokon kívül sok esetben a családi 
nevelés éppen az ellenkező érzések 
alapjait rakja le a nemzedék lelkületébe, 
érzelemvilágába. Az iskolai nevelés hiva-
tása: megfigyelni a gyermeket, vájjon 
nem kell-e előbb lerombolni a gyermeki 
szívben s lélekben az idegen, a nemze-
tiségi eszmék bálvány oltárait, mert 
nyilvánvaló dolog, hogy egy szívben két 
különböző nemzeti ideálnak oltára meg nem 
fér. Nem szabad, nem lehet felednünk, 
hogy az iskola mindenütt a magyar 
nemzeti eszme őrtüze, melyet a hon-
szeretet melege éleszt és táplál s a 
tanító a nemzeti állameszme őrállója, 
békeállományban levő, de folytonosan 
fegyverben álló kultúrharcosa, aki soha 
egy percre sem téveszti szem elől célját, 
mely ez: szívben, lélekben s nyelvben 
magyarrá tenni e haza minden polgárát 
kivétel nélkül. 

Amily nagyhorderejű tényező a 
nemzeti eszme szempontjából az iskola 
nevelő hatása, épp oly fontos a tanító 
társadalmi érintkezése is. 

A nemzetiségi vidéken élő tanító, 
ameddig csak teheti, figyelemmel kiséri 
tanítványait még akkor is, amikor azok 
már kiléptek az élet nagy mezejére. 
Fölkeresi az érintkezésre alkalmas he-
lyeket azon czélból, hogy a fölgyújtott 
nemzeti eszme tüzét folytonosan éleszt-
gesse. Teszi ezt úgyszólván észrevétlenül, 
minden nagyobb zaj és föltünés nélkül. 
Ha a tanító sovén magyar voltát unos-
untalan hangoztatná s mindig a magyar 
hegemóniával vesződnék, folytonosan 
ütné a vasat akkor is, ha az nem 
meleg, vajmi keveset használna. Tapin-
ta tos bánásmóddal lehet társadalmi 
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téren szép eredményeket érni el. De 
azért nem szabad felednünk, hogy 
nemzetiségi vidékeken a hivatásának 
élő tanító és iskola az az ütköző pont, 
az a rendületlen szikla, melynek magas-
latán a magyar nemzeti eszme világító 
fáklyája ég, melyen megtörik az agitáció 
hullámverése s áll rendületlenül hirdetve, 
hogy magyar az a föld, amelyen áll! 

A magyar nemzeti eszme érdekében 
nagyon mélyreható föladatuk van a 
tanítóegyesületeknek is. Meg kell nyerni 
a magyar nemzeti eszme számára azokat 
a kartársakat, akik nem a közös cél, 
nem a magyar állameszme felé töre-
kesznek. Meg kell ragadni az egyesületi 
élet terén is minden alkalmat, hogy 
meggyőzzük őket arról, hogy a haza 
édes mindnyájunké, hogy az idegen 
állameszme felé való gravitálás egyenlő 
a hazaárulással, hogy őseink századokon 
keresztül együtt éltek, együtt harcoltak 
hazánk területi épségeért, önállóságáért 
és függetlenségeért. 

Keresnünk kell az útat és módot, 
hogy az egyesületben minél gyakrabban 
találkozója legyen az egész vármegye 
tanítóságának felekezeti és nemzetiségi 
különbség nélkül. Gondoskodniok kell az 
illetékes tényezőknek arról, hogy anyagi 
megterlieltetés nélkül ott lehessen minden 
tanító, óvó s nevelő az egyesületi közgyű-
léseken. Az eszmének megnyert óvók és 
tanítók révén, százak szívében támad 
vonzalom, rokonszenv és ragaszkodás a 
magyarság, a magyar haza s a magyar 
nemzeti eszme iránt is. Ennek ellen-
értékét pedig garasoskodással nem lehet 
megtakarítani. 

így lesz, így lehet igazán apostola 
a magyar nemzeti eszmének minden 
tanító, így áll igazán nagy nemzeti föl-
adatának valóban a magaslatán. így 
mondhatja el, hogy a magyar nemzeti 
állam évezredekre szóló nagy épületéhez 
egy-egy kődarabbal ő is hozzájárult. 

(Vámos-Laáány.) Véyh István. 
sDiíjfee 

Milyen legyen a kezelő tanító? 
Most, hogy lezajlik az iskolaév s Te Deum 

után haza özönlik a tanulóifjúság minden 
irányban, szokásos dolog szemlét tartani az 
iskolai állapotok fölött s elmélkedni arról, 
hogy munkálkodásunk gyümölcsöző volt-e, 
vagy esetleges meddőségének mik is voltak 
tulajdonképpeni okai? 

En a rendes sablontól el fogok térni ezúttal 
s nem a múlttal foglalkozom, hanem a jövőbe 
pillantok bele s a működését megkezdő fiatal 
tanítóról óhajtok elmélkedni, hogy kifejtsem 
ez érdemben gondolataimat : milyennek is 
szeretném én az ideális tanítót látni? 

Általánosan elfogadott mondás : a tanító az 
iskola. Aminő szellemi s lelki kvalitásokat visz 
magával a tanító az iskolába s aminő kitar-
tással azokat ott érvényesíti, olyanokká lesz-
nek kicsi tanítványai is, olyanná gyúrja magát 
az iskolát is. 

Pontos dolog tehát, hogy föl legyen a tanító 
ruházva azokkal az egyéni előnyökkel, melyek 
őt predesztinálják arra, hogy a tanulóifjú-
ságnak igazi nevelője, lelki vezetője legyen. 

Én ezúttal nem a szellemi kincsekről be-
szélek, melyeket amúgy is föltételezek minden 
egyes fiatal tanítóról, ki a képző-intézetből 
kikerült: de foglalkozom azokkal a tulajdon-
ságokkal, melyek birtokától függ boldogulása, 
függ iskolájának s az összes révén hazánk 
egész tanügyének is a sorsa. 

Az eredményes működésnek első föltétele, 
hogy a tanító megelégedett legyen. 

Az ifjú, amint az intézetből kikerül, szabad 
szárnyaira lesz bocsátva. Addig pórázon ve-
zették. Szülői gyámság alatt állott s az intézet 
vagy még inkább az internátus szűkreszabott 
házi-szabályainak volt alávetve. Természetes 
lélektani dolog tehát, hogy amint személyes 
•szabadságának teljes birtokába jut, azt sok-
szor mértéken túl élvezni is akarja. A békókat 
lepattantja kezeiről, lábairól. Ha nincs elég 
lelkiereje vagy ha nincs aki fékezze, helyesen 
irányítsa : belekerül az áradatba, mely oly 
irányba sodorhatja, oly ferde helyzetbe hoz-
hatja őt, mi nem egy esetben végzetes követ-
kezményekkel járhat egész jövőjére. 

Asszimilálódni törekszik — helytelen irányban 
25* 
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— a társadalomhoz. Utánozza a szereplő egyé-
neket — nemcsak egyéni tulajdonságaikat, de 
szokásaikat, sőt életmódjaikat is. Emellett nem 
veszi azonban figyelembe, hogy azok nálánál 
idősebbek s hogy anyagilag nincs abban a 
helyzetben, hogy velők a küzdelmet még ebben 
a korban fölvegye s velők mindenben lépést 
tartani tudjon. 

S mi ennek a következménye? Egészsé-
gileg tönkre mehet s amellett fizetésével sem 
éri be. Adósságokat csinál s anyagilag sok-
szor egész életére ruinálja magát. S ha min-
den forrás bedugul s megszokott életmódjával 
szakítania kell: élégedetlenkedile, hogy másnak 
többje van s ő neki mily kevés a fizetése ; 
hogy a tanítói állás mily nyomorúságos exisz-
tencia, mert nem engedheti meg magának azt, 
mit állásából kifolyólag másvalaki megtehet! 
Elkedvetlenedik ; elhanyagolja teendőit s 
egyre-másra merülnek föl a differenciák, nem-
csak a maga énjében, de támadnak elöljárósága 
s maga a közönség részéről is. 

Alkalmazkodjék tehát a fiatal tanító a 
társadalomhoz, a maga szűkebb világához, de 
csak abban az irányban ós abban a mérték-
ben, melyet az ő fiatalsága s szerény anyagi 
helyzete neki megenged. S szerencséről beszélhet 
az ily ifjú, ha nem egyedül van az iskolánál 
alkalmazva s idősebb kollégája irányítja; vagy 
ha egyedül van is ott, de akad valaki ismerősei 
között, ki jóakaratúlag pártfogásába veszi s 
atyai tanácsaival időről-időre támogatja. 

Törekedjék a községben mindenkivel tisztessé-
gesen megférni. Ebben szerénysége lesz a 
mérvadó. Ne zárkózzék el környezetétől ; de 
ereszkedjék le a néphez s emelkedjék föl a 
nálánál idősebb egyénekhez, előkelőbb körökhöz, 
elöljáróságához. De ne aljasodjék le azzal, hogy 
a kocsmákban keresse föl a népet, mert az 
ilyen helyeken való érintkezés nagyon sokat 
törhet le a tanító tekintélyéből s mert ne 
feledje a fiatal tanító soha, hogy műveletlen-
ségében visszaélhet a nép azzal a jóhiszemű-
séggel, mellyel a fiatal tanító megajándékozza, 
de nem a megfelelő helyen és alkalommal s 
hogy a tanító tekintélyének csorbulásával 
szenved maga az iskola is. 

Viszont ne tegye őt gőgössé, elbizakodottá, 

ha a nálánál magasabban állók karolják föl. 
Az elkapatottság s dölyfösség következtében 
elveszítheti a köznép bizalmát, de kockára 
teheti vele az intelligenciának a rokonszenvét is. 

Álljon jó viszonyban legfőkép az iskola-
székkel vagy gondnoksággal. Ne feledje soha, 
hogy ezek jóakaratától sok, majdnem minden 
függ. Hiába írja elő a törvény az iskola fönn-
tartására s fejlesztésére vonatkozó rendelkezé-
seket, ha az iskolai hatóságban nincs meg az 
érzék s jóindulat, hasztalan lesz a tanítónak 
minden fáradsága : vagy nagyon nehezen, vagy 
sehogyse valósíthatja meg intencióit, melyeket 
iskolája fölvirágoztatása érdekében megvalósítani 
törekszik. Többet ér ezzel a hatósággal szem-
ben egy jó szó, egy helyesen alkalmazott 
kérés, mint a népoktatási törvénynek egész 
garmadát kitevő paragrafusai. 

S ha áll ez az egész testület irányában, még 
inkább szükséges szem előtt tartani ezt az 
elnökkel szemben. 

Igyekezzék tehát kiérdemelni a tanító az 
elnök nagyrabecsülését, tiszteletét ; mert boldo-
gulása ettől függ első sorban. Ne emlegesse 
minduntalan a törvény rendelkezéseit ; mert 
ezek támogatni fogják ugyan hatóságok előtt 
s védelmökbe veszik őt támadások esetében, 
de munka közben s társadalmi ós iskolai éle-
tében vajmi kevés hasznát veszi ezeknek. Csak 
akkor szolgáltatnak neki igazságot, ha védel-
möket kéri ; de egyebüvé el nem érnek ujjaik. 
Magára lesz bizony hagyatva s úgy alszik 
ágyában, ahogy magának azt megveti. 

Ha a viszonyok következtében műveltség 
dolgában nem áll az elnök azon a színvonalon, 
melyen a tanító, ne éreztesse ezt vele s ne 
kérkedjék a maga fölényével vele szemben, 
hogy ő mi mindent tanult s mennyit tud ! 
(De mennyit nem tud még a legnagyobb tudós 
is! Szerk.) Ha meg tanulmányainál fogva ma-
gasabb a műveltsége, ne hasonlítsa magát vele 
mindig össze, hivatkozván oklevelére, hogy 
van annak akkora értéke, mint egy érettsé-
ginek, mert ez szokott ilyenkor a vesszőparipa 
lenni. Hanem szerénysége keretén belül érvé-
nyesítse tudását mindenfelé s akkor magától 
fogja körülvenni a köztisztelet s elismerés úgy 
alulról, mint fölülről s oly ppzíciót biztosít 
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magának iskolai és társadalmi működésével, 
melyet számára semmiféle kérkedés, semmiféle 
túlhajtott önérzet és semmiféle törvényen s 
oklevélen alapuló mesterséges tekintély meg-
szerezni nem fog. 

Leginkább pedig akkor teremtse meg ezt a 
jó viszonyt, ha felekezeti iskolánál van, amikor 
lelkész áll az iskolaszéknek az élén. 

Ebből támad a legtöbb összekocanás a 
tanító és iskolai hatósága között. Ha modo-
rával meg tndja a tanító a lelkészt nyerni s 
udvariassággal párosult okosságával lefegyve-
rezni, úgy az egyházi és világi álláspont 
közötti differenciák szerencsésen ki fognak 
egyenlíttetni. Az elnökben ne mindig s föltét-
lenül a papot lássa a tanító, kinek egészen 
más, a világiaktól sok esetben egészen elütő 
az életnézete ; de tekintse benne a lelkipásztort ; 
vegye figyelembe kiváló állását s ennek meg-
felelő szellemi előkelőségét. Ne gyűlölje, mert 
pap ; de fokozott tisztelettel vegye körül épp 
azért, mert pap. 

Ha a harmónia egyház és iskola között 
ilyképpen létrejön, súrlódások az iskolát misz-
sziójában nem bénítják; oly vértezetet ölt 
ezzel magára a tanító, mellyel, ha marad is 
fegyver a lelkész kezében, sikerrel védekez-
betik annak minden támadása ellenében. 
Inzultus nem érheti erről az oldalról, mert 
egyéni kvalitásaival egymásután tette ártal-
matlanná lelkészi elöljárója kezében a fegyve-
reket már megelőzőleg. 

S ennek főleg nemzetiségi vidékeken veheti 
kiválóan hasznát az iskola s az állameszme 
javára. 

Ily helyeken fokozott mértékben vigyázzon 
tehát magára a kezdő tanító. 0 ott nemcsak 
mint tanító jelenik meg, de mint megszemé-
lyesítője is a magyar állameszmének. Aminő 
mértékben ott beválik, abban a mértékben 
szerez becsületet s tekintélyt az államesz-
mének. Az ő személyében meg fogja szeretni 
az idegen ajkú nép a magyar államot, melynek 
legszerényebb, de egyúttal leghasznosabb mun-
kása a tanító. Tisztességérzet, jellembeli kiváló-
ságai által meghódít mindenkit s híveket 
szerez ezáltal a magyar nemzetnek. Hasztalan 
próbál azután ily helyeken agitálni a leg-

veszedelmesebb demagóg is, oly szilárd talajt 
teremtett itt egyéniségével a magyar állam-
eszmének a fiatal tanító, hogy rést ütni annak 
falazatán a legtúlzóbb izgató sem fog. 

S ha ehhez azután kitartó munka is járul ; 
kötelességeinek lelkiismeretesen eleget tesz ; 
pedagógiai ismereteit tanítás közben érvénye-
síti; hazafias lelkesedéssel sajátíttatja el tanít-
ványaival a magyar 'szót s gyökerezteti meg 
bennök a hazafias érzést : akkor nemcsak 
munkása lesz a tanító a tanügynek, de való-
ságos apostola a nemzeti ügynek is. 

A nép áldani fogja, mert szellemi jótevőjét 
látja benne. De büszke lesz rá a Haza is; 
mert önzetlen, fáradhatatlan munkásságával, 
szellemi s lelki fegyvereivel működött közre 
abban, hogy az egységes magyar nemzetet 
megteremtsük s hogy ezt a földet a magyar 
nemzet számára igazán meg is tartsuk ! 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

Arait nem tanítunk. 
Igen, van ilyen is ! Pedig fontos a magyar-

ság és műveltség terjesztésében, amit el-
mulasztunk. 

1. A magyaros kiejtés. Sem elemi, sem 
középiskoláinkban nem tanítjuk a magyaros 
kiejtést. Éppen a minapában beszéltem egy 
elemi iskolai kollegámmal és azon vitatkoz-
tunk, meg lehet-e tanítani a magyaros „kiej-
tést a nem magyar ajkú gyermeknek. 0 azt 
állította, hogy nem lehet. De sokan lehetnek 
az ő véleményén, mert tudtommal e kérdést 
még csak föl sem vetik sehol, A tanítói körök, 
közgyűlések mindenféle elmélettel mulattatják 
hallgatóikat, pl. a pszichológiai neveléssel stb-vel, 
olyasmivel, amiről nem is kellene beszélni, 
mert magától értetődik. De hogy hogyan fejt-
sük ki az alanyt stb. vagy más efféle gyakor-
lati dolgot nem feszegetnek. 

Meg lehet igenis tanítani a magyaros kiej-
tést, még pedig elemi iskolában még könnyeb-
ben, mint feljebb, ahol^ már a nyelv rossz 
szokása megrögződött. És akkor aztán nem 
hallanánk pocsékabbnál pocsékabb kiejtést. 
Pedig a helyes magyaros kiejtés a nyelv taní-
tásának lényegéhez tartozik. Hogy csak egyet 
említsek : aki az első szótagra veti a súlyt, az 
rájön az igekötő fontos szerepére. Pl. nem: 
„kötöm a szei'ződést", hanem „megkötöm a 
szerződést . . . " 

Már most hogyan járjunk el? Én tót vidé-
ken működöm és így azt mondom el, hogyan 
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kell a tót gyermekek tanításában eljárni. Azon-
ban mindazok közt, akik kerékbe törik a magyar 
nyelvet, a tót a leggonoszabb. Senkisem vét 
annyit a magyaros kiejtés ellen, mint a tót. 
Azért is, ha a tót hibáit tart juk szem előtt, 
valamennyi nemzetiség idegenszerű kiejtését 
figyelmünkre méltattuk. 

Legelőször is a tót esküdt ellensége a 
kettős mássalhangzónak. Pl. ő mindig azt fogja 
mondani, hogy : eZenség, ellenség helyett. Ezt 
a hibát nézetem szerint az elemi iskolában a 
második osztálytól kezdve kell kiirtanunk, 
mikor már a gyermeknek az egész szóról van 
fogalma. De már a magánhangzókat az első 
órától kezdve szigorúan kell ellenőriznünk, 
hogyan ejti ki a gyermek. A tót a követ-
kezőket véti el : 

A helyett á-t, á helyett a-t, é helyett i-t, 
i helyett é-t, o helyett, ií-t, ű helyett o-t 
mond. Tehát így beszél: szábád, haz, nímely, 
véz, űr (őr helyett), mő (mű helyett). Azonban 
a tótnak is két fajtája van. Yan olyan, amelyik 
az é és i hangzókat kitudja mondani. De fele-
részben erre nem képes. Yan olyan, a melyik 
egyáltalában képtelen az ű kimondására. Ezen 
úgy flehet segíteni, hogy valahányszor az û 
kimondására kerül a sor, a gyermek ujjával 
csípje meg a felső ajkát s emelje föl. Nálam 
ez a módszer mindig bevált.* Az a megtaní-
tása nem nehéz. A gyermek jól kinyitva száját, 
nyomja alsó állát mellére, mint ahogy a 
basszisták énekelnek.** Viszont az á kimondá-
sánál húzza széjjel a száját a gyermek. Az a 
megtanítása a legnehezebb dolgok egyike, mert 
a magyart kivéve valamennyi nemzetnek á a 
rendes hangzója. Az a a legki vétele sebb (Pl. a 
franciánál az orrhangos chambre-féle szavak). 

Mindezt az elemi iskolai tanító akkor, mikor 
sorra, külön tanítja a betűket, játszva ^meg-
taníthatja. De persze nem kell sietni ! Éppen 
ezért a fonomimikai módszernek nem min-
denben vagyok barátja. Ami nem érik meg, 
azt a gyermek nem tudja alaposan. Ha sietünk, 
összetéveszti a betűket s ez oly veszedelem, amit 
sohasem lehet jóvá tenni. Különben is nem elég 
csoda-e, ha a gyermek nyolc hónap alatt tanul 
meg írni-olvasni? Még rövidebb idő kellene? 

Nehezebb már a föladata a középiskolai 
tanítónak (vajha minden tanár jó tanító is 
lenne egyúttal !), ahova a gyermek már meg-

* Elemi iskolai tanító koromban azon gyermekek-
kel, akik a g-t nem tudták kimondani és d-t mond-
tak, úgy jártam el, hogy lenyomattam a nyelvüket. 
Pár nap múlva aztán jól mondták ki a g-t. 

** Munkácsy Mozart-képén a quartettet énekelő 
négy férfi szájnyitása úgy van festve, hogy kitalál-
hatni : ki mit énekel. Kivált a basszista száján van 
ez mesterileg föltüntetve. 

rögzött kiejtéssel jön. De tapasztalatból mond-
hatom, hogy itt is könnyen rákaphatjuk a 
gyermeket a magyaros kiejtésre. 

En a következőleg szoktam eljárni. 
Ha a gyermek rosszul ejt ki egy szót, csak 

annyit mondok, hogy: „Nem jó". Érre a gyer-
mek be van tanítva, hogy azt a szót három-
szor ismételje. Ez nem éppen büntetésért van. 
Bár nem árt, ha a gyermek így fogja föl. 
Mert a büntetéstől, a kényelmetlenségtől csak-
úgy irtózik, mint a felnőtt ember, mivel a 
gyermek is kész ember. Hanem megtörténik, 
hogy a gyermek, mikor ismétli a kritikus 
szót, kétszer jól mondja, harmadszor elvéti. 
Ekkor újra azt mondom: „nem jó!" Megint 
háromszor ismétli. Igen makacs botnyelvű 
gyermeknél megesik, hogy 18-szor, 21-szer is 
ismétel egy szót, míg végre a kényelemszere-
tete mégis győz és jól mondja ki. Természetes, 
hogy nem ér semmit, ha csupán az olvasási 
óra alatt ügyelünk a kiejtésre. A tanító min-
den más tantárgy alkalmával állítsa meg a 
gyermeket, ha rosszul mond ki valamit: „nem 
jó!" Középiskolákban pedig valamennyi tanító 
ügyeljen a jó kiejtésre. Szenvedély és bot 
nélkül hatalmas eredményeket vívtam már 
így ki és örömmel hívok meg bárkit osztá-
lyaimba. Alföldi kiejtésben fog gyönyörködni. 
Es mennyit nyer evvel a helyesírás! 

Nemzetiségi tekintetben is fontos a magyaros 
kiejtés. Aki szépen ejt ki valamely nyelvet, az 
büszke arra a nyelvtudására. Fájdalom, mágná-
saink magyartalansága onnét datálódik, hogy 
versenyeznek a párizsi emberrel a francia 
kiejtésében. Legtöbb esetben (a tudatos nemze-
tiségi izgatókat kivéve) a jó magyarsággal 
beszélő német, tót, oláh stb. közelebb jár a 
magyar emberhez, mert nem válik nevetségessé, 
nem csúfolhatja senki. 

Elmondhatjuk, hogy a magyaros kiejtésben 
jelenik meg először a magyar nyelv géniusza. 

2. Az ábe. A hangoztató módszerrel való 
írvaolvasás tanítása egyelőre megölte az abc-t. 
Gyermekeink nem tudják a betű nevét: b-t, 
n-t mondanak bé és en helyett. Az abc-t meg 
sorrendben elmondani alig van gyermek, aki 
képes. Pedig az abc tudása fontos. Az abc a 
dolgok rendje. Vegyük csak például, ha valaki 
jegyzőkönyvet vesz föl, nem kellene-e abc-
rendben leírnia a jelenvoltak neveit? Hány 
névmutatót találunk hivatalos kiadványokban, 
ahol az abc rend botrányos ? Hogyan fog 
valaki könyvtárt rendezni az abc tudása nél-
kül? Vannak olvasott, müveit emberek, akik 
a szótárt, a Pallas-lexikont nem tudják hasz-
nálni, mert nem tudják az abc-t. De az abc jó 
mnemotechnikai eszköz is. Pl. bizonyos tárgyak, 
vagy szavak elsorolása a nyelvtanban,földrajzban, 
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mily jól vésődik emlékezetünkbe, ka abc-rendbe 
szedjük az illető szavakat, föltéve, hogy ezek 
között nincs fontosabb összefüggés az abc-nél. 

Az abc megtanítása olyan, mmt az egyszer-
egyé. Minden tanítás megkezdése előtt karban 
kell elmondatni. Ha már jól tudják az abc-t, 
akkor a következő gyakorlatok ajánlatosak. 

írassuk le pl. abc-rendben az iskolában 
levő tárgyakat, pl. : Ablak, ajtó, asztal, dobogó, 
fal, fogas, kályha, kép, kréta, kulcs stb. 

Yagy az emberi test részeit abc-rendben: 
Agy, agyvelő, ajak, arc, bajusz, bél, borda, 
bőr, bütyök, comb, csípő, csont, Ádám csut-
kája, derék, dobhártya, ér, fej, fog, fül, gége, 
gerinc, gyomor, haj, hát, hónalja, hús, ideg, 
ín, íny, íz, izom stb. 

Vagy írassuk le mindenkivel a rajtavalóját : 
csizma, cipő, dolmány, gallér, gomb, harisnya, 
ing, ingváll, kabát, kalap, kapca, kendő, köd-
men, kötény, lábravaló, madz3g, mellény, nad-
rág, nyakravaló, papucs, pruszlik, sapka, szegély, 
szíjj, szoknya, szűr, tű, zseb, zsinór. 

Hasonlókép leírhatók folyók, városok, állatok 
stb. nevei ! Végül pedig írják le a gyermekek 
osztálytársaik neveit névsorba. De a szó máso-
dik, sőt harmadik betűjének is abc-rendben 
kell lennie. Tehát : Ablak, ajak, ajtó stb. Ez 
különben nem nehéz. És mégis hány névsor-
ban láthatunk e tekintetben kesze-kuszaságot. 

Hogy ez alkalommal rengeteg fogalomnak 
is sorát keríthetjük, amelyekre még a beszéd-
és értelemgyakorlatoknál sem jutnánk el, az 
is vívmánya lehet a jó abc-tudásnak. 

(SzenicJ liakodczay Pál. 

Külföldi szemle. 
Jslcolai takarékpénztárak. Ez a Francia-

országban 1834-ben kezdeményezett intézmény 
ugyanott 1888-ban 22.642 iskolában honosodott 
meg, amikor is 483.727 tanuló betétkönyvi 
vagyona 12,723.379 frankra rúgott. A belgák 
is nagy sikerrel karolták föl. Agliában, Német-
országban, Ausztriában és nálunk azonban 
hamar fölhagytak vele. A postatakarékpénztár 
mellett, mely lehetővé tette bélyegfölragasztás 
által a minimális egy korona betét összegyűj-
tését, fölöslegessé is váltak. Szükséges, hogy a 
gyermek ismerje a pénz értékét. Ennek isme-
retére azonban a szülők oktassák rendszeresen 
és kitartóan. Ok ellenőrizzék a gyermek kezébe 
jutott pénz fölhasználását és alkalmilag igye-
kezzenek reá hatni. Nem helyeselhető, hogy a 
gyermekek szorgalom és magaviseletért pénzzel 
jutalmaztassanak és ily módon tőkét gyűjtsenek. 
A gyermeknek nem is szabad tudnia, hogy 
igyekezetet, erkölcsöt és tisztességet pénzért 
lehessen vásárolni. 

Ellenben a szintén francia iskolákban újabban 
meghonosodott Mutualité scolaire (kölcsönös 
segélyegyesület) figyelemre méltó. A közös 
segélyezésnek pénztára ez. A fiatal részesek 
gyűjtik filléreiket az esetleg bekövetkezendő 
nehéz napokra. A heti 10 centime-ból 5 a 
beteg-, 5 pedig az öreg korban igénybe veendő 
segélyalapra fordíttatik. A gyermek betegsége 
esetén a szülők naponként 50 centimet kapnak. 
A Franciaországban gyorsan elteijedt ezen 
„Iskolai szövetkezet"-nek 1899-ben 24.917 tagja 
volt 107.256 frank gyűjtött tőkével. A kölcsönös 
segélyezésnek szolgálatában álló ezen szövet-
kezéshez a franciák nagy reményeket fűznek. 

* 

Közgazdasági szende. A pedagógiai lapokban 
szokatlan ily rovatot nyitott a prágai Beseda 
Ucitelská. Szükségét fölösleges indokolni. Népünk 
közgazdasági emelkedésében találjuk a művelt-
ség mellett a mi jobb jövőnket. A tanítóság, 
mely a nemzet minden egyes tagjára hatással 
van, tőle telhetőleg mindenkor fölhasználta az 
alkalmat népünk közgazdasági ismereteinek 
gyarapításához. A mai világverseny e téren 
fokozott munkát kíván. Ma elengedhetetlen 
kívánalom, hogy minden tanító mint egy jobb 
jövőnek előharcosa ismerje a nemzetgazdasági 
kérdéseket, mert csak így fejthet ki sikeres mű-
ködést népére. Ennek akar szolgálni az ú j rovat. 
Példáját követhetnéegyik-másik ped.lapunk,még 
többet tehetnének képző-intézeteink a közgazda-
sági kérdések iránti érdeklődés felköltésével. 

* 

Az alkoholizmus ellen a svájci orsz. mérték-
letességi egyesület javaslattal fordult az elöl-
járóságokhoz, melyből kiemeljük a következőket: 
a tanuló ifjúság a mértékletesség és józanság 
szellemében nevelendő ; a népiskola magasabb 
osztályaiban az egészségtan tanításánál tiszta 
fogalmat kell adni a gyermekeknek az egészség 
és az ép test értékéről, úgyszintén a test és 
lélek folytonos fejlődésének jelentőségéről ; az 
egészségtan egyik fejezete különösen tárgyalja 
az újabb tudományos kutatások eredményét az 
alkoholt illetőleg és az alkohol élvezetének káros 
és veszélyes voltát ; a tanító- és tanítónőképző-
intézetekben nyerjenek képesítést a növendékek 
az egészségtan e részének oktatására ; az egész-
ségtani oktatás nyerjen kiegészítést az alko-
holizmusról szóló fölvilágosító magyarázatban; 
az iskola se elő ne segítse, se meg ne engedje 
a gyermekeknek a szeszes italok élvezetét, tehát 
kirándulások, gyermekmulatságok alkalmával a 
szeszesitalok teljesen mellőzendők ; a katonai 
iskolákban a katonaorvosok tartsanak rendes 
előadásokat az alkoholnak a hadsereg erejére 
való káros befolyásáról. 
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Sen ki se in pótolhatatlan. 
Z. községbe egy ambiciózus fiatal embert 

neveztek ki tanítónak, aki a szó legszorosabb 
értelmében megfelelt a beléje helyezett biza-
lomnak. Valóságos mintaiskolát szervezett az 
egy kicsit elhanyagolt állapotban levő falusi 
iskolából. Szép hangja is volt, gyönyörűen 
orgonált, tehát kántornak is megválasztották. 
Első teendője volt, hogy az iskolásgyermekeket 
szép egyházi énekekre tanította s azokat 
karácsony napján két hangra el is énekeltette 
velők a templomban. 

Lehetett-e ájtatosabb hívőt képzelni, mint 
azt a szülőt, kinek édes gyermeke a többiekkel 
egyetemben közreműködött az énekkarban, 
midőn fölzendült e dal: „Dicsőség az Úrnak a 
magasban s békesség a földön a jó embereknek. " 

Ezzel azonban még nem érte be a tanító. 
Szervezett ifjúsági egyesületet is, melyben 
minden hasznosra, jóra s nemesre serkentette 
az ifjakat. Sőt belevonta olykor - olykor a 
szülőket is, némi kis szellemi táplálékot nyújtva 
nekik a napi nehéz fárasztó munka után. 
Bizony eleinte a nép nem igen látta be ennek 
a szükségét, de később, midőn megértette a 
tanító intencióját s belátta annak üdvös voltát, 
nem győzte tanítóját eléggé diesérni. 

A plébános, orvos, jegyző fölbuzdulva a 
tanító fáradhatatlan tevékenységén, karöltve 
haladtak vele a község jólétének s szépítésé-
nek előmozdításában. 

Csakhamar szép siker koronázta fárasztó mun-
kájukat. Az utak rendezettebbek, fákkal sze-
gélyezettek lettek. A parasztházak külseje 
tetszetősebb lőn, s majdnem valamennyi ház 
falára szőlő futott föl. Az udvarok csak úgy 
ragyogtak a tisztaságtól s az állatok ember-
ségesebb bánásmódban részesültek. Szóval Z. 
falu valóságos kis mintaközséggé fejlődött. A 
tanító annyira élt-halt a falubeliekért, hogy 
még a nősülésre se akart gondolni, csakhogy 
háborítatlanul szentelhesse idejét a falu né-
pének. Nem is épült egy ház sem a faluban 
anélkül, hogy annak tervét a tanító ne látta 
volna, esetleg nem módosított volna rajta. 
Haláleset, betegség, baj, szerencsétlenség az ő 
tudta nélkül nem esett meg. Mindenki a 
tanácsát kérte ki, avagy gyámolításért, segít-
ségért hozzája folyamodott. Különös párt-
fogoltjai azonban az árva gyermekek voltak. 

Azokat legszívesebben gondozta, miért is az 
árvák gyámjává is tették. A tanítóságon kívül 
tehát már egy csomó tisztsége volt, de ő 
mindenre talált időt, mindenki igényét igye-
kezett kielégíteni, sőt még arra is akadt ideje, 
hogy a 3 falusi konorácior közé negyediknek 
szegődjék az esteli tarokkpartíhoz. 

Történetesen azonban e jó tanító megbete-
gedett s rövid időre reá meg is halt. A nép 
hite azt tartja, hogy a megboldogult lelke 
mindaddig lebeg az eltemetetlen holttest körül, 
míg az el nem lesz hantolva s csak akkor 
emelkedik föl a magasabb régiókba. A mi 
szegény tanítónk lelke is végig nézte az egész 
gyászszertatást, mellyel földi hüvelyét átadták 
az enyészetnek. Szebbnél szebb, meghatóbbnál 
meghatóbb beszédekkel búcsúztak tőle. A gyer-
mekek gyászdalokat énekeltek, melyeket a nép 
hangos zokogása kisért. Mielőtt azonban az 
első marék földet a koporsóra vetették volna, 
még a falu bírája is fölszólalt, s egyszerű, 
keresetlen szavakkal beszélt a pótolhatatlan 
veszteségről, mely e jó tanító halálával az 
egész községet érte. Fölujuló hangos sírás 
fojtá el további szavait, és az első rög a 
koporsóra hullott. Ekkor a lélek fölemelkedett 
a magasba s Urához sietett. S bár az örök 
fényesség várt reá, mégis mérhetetlen fájdalom 
tölte el valóját. E szavak: „hogy ő pótol-
hatatlan", éles tőrként sebesítették meg. Mi 
lesz az ő szeretett községéből, ha megvaló-
sulnak e szavak ? 

Föltámadás napja volt. Ilyenkor megengedi 
az Ur, hogy angyalai egy-egy kéréssel járul-
janak eléje. 

A mi tanítónk még mindig azon tépelődött, 
hogy vájjon mivé lett az a község, amelynek 
jólétén ő valamikor annyit fáradozott. 

0 is tehát az Ur színe elé járult, azon 
reményben, hogy fölvilágosítást, megnyugvást 
nyei-, hisz szívéhez voltak nőve mindazok, kikért 
fél életén át dolgozott. 

Jóságos mosollyal néz reá az Ur s szól: 
— Menj fiam oda, ahová a szíved vonz, 

s ne kételkedjél bennem ! 
Megszégyenítve föltekint a lélek s vallani 

akar, de az Ur int, az ég megnyílik s a lélek 
lelebben a magasból. 

Z. faluban ünnepies csend honol; az egész 
falu népe a templomban van. Oda tartott a 
lélek is. Orgonahanggal vegyült ének száll eléje 
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s amint a templomba tekint, helyét betöltve 
látja s a gyermekek egy előtte ismeretlen 
egybázi dalt énekelnek három hangban. Az 
orgona csak úgy zúg, a gyermekek hangja 
tisztán, üdén cseng, s a szülők arcán a leg-
mélyebb áhitat látszik. 

Megkönnyebül a lélek fájdalma, íme a 
templomban már nem nélkülözhetetlen. 

Az istentisztelet után mindenki hazasiet, de 
sok ismerősre akad most az égből leszállt 
lélek! Közéjük keveredik, s íme mit hall? 
Dicshimnuszokat az új tanítóra. Mily szép 
hangú ember, s hogy tud a gyermekekkel 
bánni! Jobban még, mint a megboldogult. 
Hát az nem is csuda, az agglegény volt, ez 
meg házasember. Jobban tud az olyan a gyer-
mekek nyelvén beszélni. Egy öreg anyóka meg 
azt állítja, hogy jó, jó volt a megboldogult is, 
csak beteges ember, s annak aztán jobb is a 
földben. Efféle beszédek azután teljesen meg-
nyugtatták őt az ő pótolhatatlansága felől. 
Mielőtt azonban új hazájába sietett volna, 
mégis a gyermeksereget is óhajtotta látni. 

Ebéd után a nép a mezőre tódult, valami 
kis ünnepély volt készülőben. Ott volt már 
apraja, nagyja is, köztük az új tanító, körül-
véve a gyermekseregtől. Volt ott nvujtó, hinta, 
kúszópózna s mindenféle tornaeszköz fölállítva. 
A tanító a gyermekekkel csinos tornamutat-
ványokat rendezett, a szülők nagy örömére. 

Majd meg futó-versenyt provokált, végül 
mindenféle labdajátékokra tanítgatta őket. Este-
felé is alig tudott az őt körülrajongó gyermek-
seregből kiszabadulni, hogy egy árnyas fa 
tövébe menetüljön, hol már várva várta őt a 
három tarokkista, a plébános, jegyző s orvos — 
negyediknek. 

Mosolyog a mennybe készülő lélek, majd 
megadással hajtja le fejét, nem bántja őt már 
az emberek hálátlansága, siet vissza oda, ahol 
eddigi örömét mindeddig ez ürömcsepp kese-
ríté, — mennyei hazájába. Ott az Ur zsámolya 
elé borul s megnyugodva rebegi: „Uram nem 
kétkedem többé, amit Te tevéi, az jól van 
téve !" 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

IRODALOM. 
Horváth Boldizsár Emlékezete. Azt a szép 

beszédet, a mellyel Berzeviczy Albert 1903 
február 8-ikán a Kisfaludy-Társaság ünne-
pélyes közülésén adózott Horváth Boldizsár 
érdemeinek, külön füzetben is közrebocsá-
totta a Franklin-Társulat Budapesten. (Ara 
fűzve 80 fillér.) 

A „ Kis-Lap" a gyermekvilág legkedvesebb, 
legrégibb és legmeghittebb barátja, oktatója 
és szórakoztatója, újév óta megnagyobbított 
alakban, a szokottnál is dúsabb tartalommal 
jelenik meg. Minden szám telistele van szép 
mesékkel, még szebb elbeszélésekkel, és gyer-
mekeknek nemcsak szavalásra alkalmas, de 
az ő fogékony lelküket gyönyörködtető versek-
kel is. A Kis-Lap tartalmát Forgó bácsi 
szerkeszti Roboz Andor társszerkesztővel és 
melléjük sorako7Ík Bmedek Eiek, mint a Kis-
Lap főmunkatársa, továbbá G-aál Mózes. Kívülök 
Jakab Ödön, R )hoz Andor és Szirtes Arthur 
igen szép verseket írnak, Nagy Endre, Farkas 
Gyuláné gyönyörű meséket, Bolgár Géza pedig a 
Kis-Lap aktualitásait gyűjtögeti, Krúdy Gyula, 
Csukást/ Ilona, Mendelényi Béla, Szász Margit, 
Szigeti Ernő stb, valamint az írói nemzedék 
sok más jelese egyesült erővel teszik miaél 
változatosabbá a Kis-Lap tartalmát. A többi 
rovatban rendkívül érdekes és tanulságos olvasni-
való van szebbnél szebb képek és művészi 
rajzok kíséretében. Találós mesék, tréfás kér-
dések, mulattató, fej törő rejtvények, a természet 
világából való érdekes apróságok tarkítják a 
Kis-Lap-nak valamennyi számát. A Forgó 
bácsi postája pedig állandó élénk levelezést 
tart fönn a Kis-Lap olvasóival, és a kiváncsi 
tanulékony gyermekvilág kérdéseire szíves 
szeretettel válaszol. A Kis-Lap előfizetési ára 
negyedévre 2 korona. Előfizetések a kiadó-
hivatalba : Kerepesi út 54, Atheneum, cím-
zendők. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1903. évi 35.690. számú rendelete 
a tanítóknak a nyugdíjintézetbe való föl-
vételéhez szükséges okmánymásolatoknak 
hitelesítési bélyeggel ellátása tárgyában. 

Mult évi augusztus hó 21.-én 57.196. szám 
alatt kiadott rendeletem kibocsátásával több 
kir. tanfelügyelőség részéről kétely meru.t föl 
arra nézve, vájjon az esetben, ha a tanítóknak 
a nyugdíjintézetbe való fölvételéhez szükséges 
okmánymásolatokat kivételes esetben az iskola-
szék elnökei hitelesítik, alkalmazandó - e az 
1 • koronás hitelesítési bélyeg az okmány-
másolatokra. 

Az erre nézve véleménynyilvánítás végett 
fölkért m. kir. pénzügyminiszter úrral egyet-
értőleg, most szoros miheztartásul a követ-
kezőket közlöm a kir. tanfelügyelőséggel: 

Amidőn az 1901. évi 45.752. számú kör-
rendeletemmel megengedtem, hogy a közokirat 
jellegével bíró okmányok hitelesítésére törvény-
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szerűen följogosított kir. közjegyző helyett az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való fölvételnél 
bemutatandó okmányok másolatait kivételesen 
az iskolaszékek elnökei is hitelesíthetik, ezt 
természetesen csak abban a föltevésben tettem, 
hogy a kincstár részére a köteles hitelesítési 
bélyegből származó törvényes jövedelem a hite-
lesítés ezen kivételes módjánál is biztosítva 
lesz. 

A pénzügyminiszter úrnak mult évi 56 816. 
számú — a kir. tanfelügyelőséggel 1902. évi 
57.196. számú leiratommal közölt — határozata 
szerint a tanítóknak az orsz. tanítói nyugdíj-
és gyámintézetbe való fölvételeért benyújtott 
kérvényei bélyegkötelesek, ezalól csak abban 
az esetben van kivétel, ha a szükséges okmányok 
kérvény nélkül hivatalból szereztetnek be és 
terjesztetnek föl a kir. tanfelügyelő által. De 
ebben az esetben is a bemutatandó okmányok 
bélyegkötelesek (mellékleti bélyeggel ellátandók), 
az okmánymásolatok hitelesítése pedig az 
illetékdíjjegyzék szerint minden esetben csak 
1-koronás bélyeg alkalmazása mellett történ-
hetik. 

Midőn még megjegyzem, hogy az 1901. évi 
45.752. számú rendeletemben megjelölt iskolai 
hatóságon kívül a kir. tanfelügyelőknek is 
megengedem, hogy indokolt esetekben az egyes 
okmánymásolatokat kizárólag nyugdíjintézeti 
fölvétel céljaira — hitelesítési záradékkal el-
láthassák, kötelezem egyúttal a kir. tanfel-
ügyelőséget, hogy a hitelesítési bélyeggel el nem 
látott okmánymásolatokat fölterjesztés nélkül 
küldje vissza a tanítónak, illetve az iskolai 
hatóságnak. 

A hitelesítési bélyeggel járó kiadást a tanítók 
csak úgy kerülhetik el, ha az eredeti okmá-
nyokat mutatják be és miután kívánatos is, 
hogy nyugdíjintézetbe való fölvétel az eredeti 
okmányok alapján történjék, mely ' szabálytól 
csak abban az esetben lehet eltérni, ha az 
eredeti okmányok — más helyen lévén be-
nyújtva — föl nem terjeszthetők, fölhívom a 
kir. tanfelügyelőséget, közölje a tanítókkal, 
hogy a nyugdíjintézetbe leendő fölvételhez 
lehetőleg eredeti okmányaikat mutassák be. 

Budapest, 1903 június hó 4.-én. 
Wlassics Gyulai 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Őszinte elismerését és köszönetét nyil-

vánította: 1. Burger Károly IV., Hungária-
szálló, 2. Glück Frigyes VIII., Kerepesi-út, 
Pannónia - szálló, 3. Gregorits Ferenc IY., 
Duna utca, 4. Lippert Lajos VII., Erzsébet-
körűt 13 sz., 5. Prindl Nándor VI., Andrássy-út 
51. sz., 6. Stadler Károly VII., Keleti pálya-

udvar budapesti vendéglősöknek, akik a főváros 
magasabb iskoláiban tanuló tanító-gyermekek 
közül kettő-kettő részére ; 7. Appel János, VII., 
Kerepesi-út Debrecen-szálló, 8. özv. Barna 
LászlónéVI., Nagymező-utca 32. sz., 9. Bartsch 
Béla IV., Zöldfa-utca, 10. Bauer János I., 
Dísz-tér 17. sz., 11. Bittner Alajos I., Krisztina-
körút 83. sz., 12. özv. Bojcsics Simonné I.r 
Szarvas-tér 4. sz., 13. Brükner Lőrinc VII., 
Erzsébet-körút 10. sz., 14. Buchinger János I., 
Tárnok-utca 14. sz., 15. Csizek János I., Szent-
János-tér, 16. Drechsler Béla VI., Andrássy-út 
25. sz., 17. Dukács Jakab VII., Dohány-utca 
és Sip-utca sarok, 18. Ebner Ferenc VI., Aréna-
út 106. sz., 19. Elm János VIII., Kerepesi-út 
1. sz., 20. Ehmann Pál I., Krisztina - tér, 
21. Ecker Károly VIII., Sándor-utca 44. sz., 
22. Fejér Gyula V., Nádor-utca Continentál-
szálló, 23. Fischer Zsigmond VII.. Teréz-körút. 
3. sz., 24. özv. Foltin Antalné VII., Kerepesi-
út Orient-szálló, 25. Förster Konrád V., Váci-
körút, 26. Fukatsch János I.. Attila-utca 32., 
27. Gömbös Lajos IV., Városház-utca 10. sz., 
28. Gundel János V., István főherceg-szálló,. 
29. Gürsch N. L. I., Koronaőr-utca, 30. Hack 
István VII., Baross-tér 13. sz., 31. Hatelbeck 
János VII., Király-utca 73. sz., 32. Hersch 
Samu VII., Király utca 47. sz., 33. Herz R. 
Rezső V., Váci-körúb 2. sz., 34. Hofbauer Lipót 
VI., O-utca 1. sz., 35. Hruska János VI., 
Kmetty-utca 11. sz., 36. Illits József V., 
Bristol-szálló, 37. Janisch Alajos VIII., Kerepesi-
út, 38. Janiira János VI., Podmaniczky- és 
Gyár-utca sarkán, 39. Kommer Ferenc IV., 
Vadászkürt-szálló, 40. özv. Kommer Ferencné 
V., József-tér 1. sz., 41. Kovács E. M. IV., 
Kossuth Lajos-utca Nemzeti Kaszinó, 42. Kramer 
Miksa V., Váci-körút 10. sz., 43. ifj. Krist 
Ferenc IV., Kötő utca 6. sz., 44. Kubinek 
Vencel II., Pálfy-tér, 45. Lantos Adolf VI., 
Teréz-körút 28. sz., 46. Leheti István VII., 
Wesselényi-utca 2. sz., 47. Leikam Ágost 11., 
Margit-körút 89. sz., 48. Linzbauer Józsetné 
I., Mozdony-utca, 49. Macskássy Sándor IX., 
Ferenc-körút 43. sz., 50. Mádai Lajos VII., 
Kerepesi-út, 51. Marton László I., Alkotás-
utca 2. sz., 52. Mátrai Ignác II., Plebánia-utca 
4. sz., 53. Mayer Ferenc Arany János-utca 
6 — 8. sz., 54. Monszpart Ignác V., Külső Váci-
út 36. sz., 55. Muhr György VII., Kerepesi-út, 
56. Münk Manó IV., Ferenc József-rakpart 
18. sz., 57. Müller Antal IV., Újvilág-utca 
1. sz., 58. Müllner József II., Fő-utca 8. sz., 
59. Nemény Béla VII., Erzsébet-körút Gamb-
rinus, 60. Neusidler Géza IV., Ferenciek-bazára, 
61. Pelczmann Ferenc VIII., Kerepesi-út 
Pannónia, 62. Petánovics József V., Mária 
Valéria-utca 13. sz., 63. Petrákovics J . IV., 
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Vámház tér, 64. Petz Ágoston II., Bomba-tér, 
65. özv. Pribitzer Sándorné IV., Korona-utca 
2. sz., 66. Spiegel Ignác VI., Dalszínház-utca 
8. sz., 67. Sturm József V:, Lipót-körút 32. sz., 
68. Staudhammer Ignác VI., Teréz-körút 43. sz., 
69. Suchy Ferenc IV., Molnár - utca 8. sz., 
70. Schierer Károly L, Rác-fürdő, 71. Schlaucher 
Lőrinc I., Alagut-utca, 72. Schmidt Ferenc 
utóda II., Margit-körút 2. sz., 73. Schuller 
Ferenc VI., Hajós-utca 22. sz., 74. Schu.ter 
Ernő VI , Nyugati-pályaudvar, 75. Schütz 
Adolf II., Margit-körút, 76. Schicartz J. H. 
VII., Erzsébet-körút 6. sz., 77. Schwätz Károly 
VIII., Sándor-utca 26. sz., 78. Sziklai Sándor 
VIII., Kerepesi - út József főherceg - szálló, 
79. Szieber József VI., Rózsa-utca 42. sz., 
80. Szikszay Ferenc IV., Vámház-körút 16. sz., 
81. SZÍVÓS Zsigmond I., Krisztina-tér 7. sz., 
82. iíj. Topits Antal I., Krisztina-körút 5. sz., 
83. Tóth József IX., Lónyai-utca, 84. Wéber 
József II., Fő-utca 23. sz., 85. Weisz Antal 
VI., Király-utca 40. sz., 86. Wurglits Vilmos 
VIII., Kerepesi-út 55. sz. szintén budapesti 
vendéglősöknek, akik egy-egy tanítógyermek 
részére szabad asztalokat nyojtottak, továbbá 
hasonló jótéteményért gr. Teleki Sándor ország-
gyűlési képviselőnek, a műegyetemi Technikus-
ebéd gondnokságának, úgyszintén Bittner János 
kolbászgyárosnak és Goldschmiedt B. könyv-
kiadónak, végre a Pesti Izr. Nőegyletnek, mely 
500 drb ebédutalvánnyal járul a jelzett ifjak 
támogatásához ; Bunyiiay Vince apátkanonok 
a m. tud. akadémia rendes tagjának, aki 
Bélfenyéren egy kisdedóvoda s menedékház 
elhelyezésére díszes épületet létesített s ezen-
fölül ennek céljaira 50.000 azaz ötvenezer 
koronás alapítványt tett ; Esterházy Imre g r ó f -
nak, aki a rédei r. kath. isk. építkezési céljaira 
5470 koronát adományozott; herceg Eszterházy 
Miklós úrnak, aki a lékai óvoda és róm. kath. 
iskola részére tantermek építése cé'jából 12.000 
koronát adományozott. 

Kinevezte : Bancsák István oki. tanítót a 
szerb-ittebei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kirchknopf Mátyás oki. tanítót a magyaróvári 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Kolozsvári Eliz szilágynagyfalui 
áll. óvónőt a magyarnagyzsombori áll. óvodához ; 
Szervo Fülöp szerb-ittebei á l. el. isk. tanítót 
a lippai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Nagy Julia székelykevei áll. óvónőt a szilágy-
nagyfalui áll. óvodához ; Leblanc Antal zjchy-
falvai áll. el. tanítót a saági, Weidmanun Ádám 
saági áll. el. tanítót a zsebelyi és Sell János 
zsebelyi áll. el. tanítót a zichyfalvai áll. elemi 
isk.- hoz jelen minőségükben ; Hnlák Mariska 
zscenyovai áll. óvónőt a székelykevei áll. óvodá-
hoz ; özv. Molnár Károlyné, szül. Altenburger 

Johanna magyar-nagy-zsombori áll. óvónőt a 
zsdenyovai áll. óvodához. 

Megerősí tet te : Mihalik Sándor orsovai áll. 
polg. isk. ig.-tanítót igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Michalovics Pál 
feketepataki ág. hitv. ev. munkaképtelen el. 
isk. tanító részére évi 680 koronát; Csizmadia 
János szanki munkaképtelen áll. el. tanító 
részére évi 700 koronát; Hegedűs László 
szurdokpüspöki munkaképtelen tanító részére 
évi 520 koronát; Földvári Ferenc munka-
képtelen smilnói róm. kath. tanító részére évi 
520 koronát; Schlesinger Mór aszódi munka-
képtelen izr. tanító részére évi 900 koronát ; 
Baranyayné-Szederjesy Ilona munkaképtelen 
újtordai áll. el. isk. tanítónő részére évi 680 
koronát ; Zih Károly békésszentandrási munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 1460 ko-
ronát ; Boór Károlyné, szül. Mészáros Róza 
pancsovai munkaképtelen óvónő részére évi 
360 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Molnár György nyug. nagylaki ág. hitv. 
ev. tanító özv., szül. Varga Mária részére évi 
900 koronát; néh. Klánieza János nagykállói 
gör. kath. el. isk. kántortanító Margit i.evű 
kiskorú árvája részére 104 koronát; néhai 
Mayer Ferenc nyug. volt kókai róm. kath. 
isk. tanító özv., szül. Lauk Irén és kiskorú 
árvája részére 562 korona 33 fillért; néhai 
Karbuszky Mátyás nyug. zentai róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Kovács Terézia részére 
évi 300 koronát ; néh. Lindtner Károly dóvallói 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Andreánszky Szidónia részére 300 koronát ; 
néh. Morareanu Constantin maroskövesdi nyugd. 
volt gör. kel. tanító özv., szül. Mii csa Násztázia 
részére évi 300 koronát; néh. Steiner Jónás 
nyug. nyirbogáti izr. tanító özv., szül. Leitner 
Sarolta és kiskorú árvája részére 466 korona 
67 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A Győrmegyei Ált. Tanítóegyesület 

nagy érdeklődés mellett tartotta meg közgyűlé-
sét, melyen dr. Teli Anasztáz főgimnáziumi tanár, 
egyesületi elnök magvas megnyitó beszédet mon-
dott. Wiemann Béla r. kath. tanító az olvasás taní-
tásáról értekezett a hangutánzó módszer alap-
ján. Előadását rövid értekezéssel nyitotta meg, 
melyben a hangutánzó módszer előnyeit foglalta 
össze. A bevezető értekezés után gyakorlatilag, 
gyermekekkel mutatta be a módszeres kezelést, 
minden fokon. Végre az iskolájában ezen mód-
szerrel elért eredményt mutatta be. Az előadás, 
bár teljes 1 órát vett igénybe, mindvégig 
lekötötte a jelenvoltak figyelmét. Régen volt 
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az egyesület közgyűlésén ily érdeklődés gya-
korlati előadás iránt, mint Wiemann előadása 
alatt. Az egyesület által kitűzött pályadíjakra 
2 pályamunka érkezett be. Díjat nyert Kiss 
Lajos ujfalusi ev. tanító. Gróf Endre előadása, 
illetve értekezése következett ezután : az egye-
sületi élet fejlesztése címmel. Az alapos érte-
kezést tetszéssel fogadták. Az indítványok során 
tiszteletbeli taggá választották Péterfy Sándort, 
dr. Giesswein Sándort, üveges Alajost és Kelemen 
Sándort. A tisztikart következőleg alakították 
meg : Elnök : dr. Teli Anasztáz. Alelnökök : 
Littomericeky János, Benedek Vince. Főjegyző : 
Ujláky Géza. 

A A somlyóvidéki ev. tanítóegyesület 
Pápán tartotta meg tavaszi közgyűlését, melyen 
Gyurácz Ferenc püspök is megjelent és az 
alkoholizmus terjedésének meggátlására vonat-
kozó min. rendelethez hozzá is szólt, ajánlván 
a lelkészek és tanítók figyelmébe a vallásos 
esték megtartását, különösen a hosszú téli 
estéken annak áldásos hatása el nem maradhat. 
A tanítóság pedig az egészségtannal kapcso-
latban hathat a tanulókra, megértetvén a gyer-
mekkel, hogy az alkoholizmus élvezése az embe-
reket nemcsak anyagilag, hanem testileg és 
lelkileg is tönkre teszi. Pataki/ Béla csékuti 
tanító „Az önhibájukon kívül idöelőtt munka-
képtelenné vált tanítók nyugdíja" című tételt 
fejtegette. A tartalmas munka mindvégig le-
kötötte a tanítói kar figyelmét s a benne 
foglalt két indítványt ú. m. a felekezeti tanítók 
fizetésének az állami tanítók fizetéséhez hasonló 
fölemelése, másodszor az önhibájukon kívül 
időelőtt munkaképtelenné vált tanítók évi segé-
lyezésére vonatkozót, a közgyűlés magáéva téve, 
elhatározta, hogy úgy az országgyűlést, mint 
az egyházi hatóságot ennek pártolására kér-
vényben megkeresi. Ugyancsak Patalcy Béla 
indítványára megkeresik az egyházmegyét, hogy 
a tanítókepző-intézetekben a gazdasági tan-
székeknek államköltségen .való fölállítását és 
föntartását a minisztériumtól kérelmezze. 

O Járásköri ülések. Az Abaiíjtornamegyei 
ált. tanítóegyesület gönci járási köre Göncön 
tartotta meg évi közgyűlését, melyen Bácz 
Árpád sikerült gyakorlati tanítása és Névelős 
Lajos elnök tartalmas megnyitó beszéde után 
Láng Izidor áll. tanító „a tanítóegyesületi 
élet fejlesztéséről" értekezett. Ugyané kérdésről 
értekezett ifj. Tóth István, ki az egyesületi élet 
pangását a tanítók indolenciájában keresi. Utána 
Liszkay József áll. tanító a fonomimikáról 
tartott előadást, majd ismét ifj. Tóth I. az 
ifjúsági egyesületekről. — Az „Ungvármegyei 
ált. népt. egyesület"-nek szobrán ci járásköre 
a szobránci gyógyfürdő nagytermében gyűlé-
sezett. Gyakorlati mintatanítast Ladányi László 

tartott a testgyakorlatból, értekezett Szócska 
Dezső és Koszórda József „társadalom a gyer-
meknevelés szolgálatában", illetve „Állj ellen 
a kezdetnek" c. tételről. Dr. Bussnyay Gábor 
Lajos járási orvos szabad előadást tartott az 
első segélynyújtásról, végül Grigássy Károly a 
felek, tanítók fizetésrendezésének kérdésével 
foglalkozott. — Az Udvarhelymegyei Tanító-
egyesület udrarhélyjárási fiókköre, a vár-
megye többi köreiből és a kath. tanítóegye-
sület kebeléből összesereglett tanítók, valamint 
a székelykeresztúri állami tanítóképző IV-ed 
éves növendékeinek, úgyszintén díszes vendég-
társaságnak jelenlétében Székelyudvarhelyen a 
a vármegyeház dísztermében tartotta meg tavaszi 
rendes fiókköri ülését. Már eleve élénk érdek-
lődés mutatkozott ezen ülés iránt, amint a 
vármegye tanítósága értesült, hogy Göőz József 
dr. fogja bemutatni „hangutánzó olvasás- és 
írás "-tanítási új módszerét. Lázár József köri 
elnök lendületes szép beszéddel nyitotta meg 
az ülést, kiemelve az ABC tanításának tapasz-
talható eredményes reform-törekvéseket, üdvö-
zölve ch-. Göőz József szívesen látott előadó 
vendégüket. Erre dr. Göőz József ismertette 
hangutánzó új olvasás- és írástanítási mód-
szerét. Módszerének könnyed játsziságával, 
változatos, eredeti közvetlen, széleskörű szem-
léltetésével, természetességével a hallgatóságot 
nemcsak lebilincselte, de csilingelő gyermek-
versikéivel, nótáival valósággal magával ragadta. 
Vida Mózes, Kakucs György, Mircse Dénes 
és Veress Mózes által négyesben sikerülten 
előadott egyvelegnek meghallgatása után a 
tisztújítások ejtettek meg : elnök lett Lázár 
József, alelnök : Kovács Mihály, jegyző : Vida 
Mózes. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Többeknek. A második évötödéves korpót-

lékért, ismételjük, mindenkinek folyamodnia 
kell úgy, mint ahogy lapunk 23. számá-
ban megírtuk. Az idevonatkozó új miniszteri 
rendelet lapunk zártakor szétküldés alatt 
volt s ennélfogva azt már csak lapunk 26. 
számában közölhetjük egész terjedelmében. — 
T. S. Az Eötvös-alap jótéteményeire vonat-
kozó pályázatot lapunk f. év Í9. számában 
közöltük ; szíveskedjék elolvasni : kérdéseire 
abból kimerítő választ nyer. — U. E. Heréd . 
Jól tudta: az egyetemre rendes hallgatónak 
csak középiskolai érettségi bizonyítvány alapján 
lehet beiratkozni. — M. S. Dömsöd. M. Z. 
nyugalm. s.-tanfelügyelő címe : VIII., Baross-u. 
10. sz. — J. J. Sándoregyház. Forduljon 
levélben fölvilágosításért dr. Szalkay Gyula 
főreáliskolai tanárhoz (II. ker., Toldy Ferenc-
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utca, áll. főreáliskola), mint az alkoholellenes 
egyesület alelnökéhez. — Több tanítónak. 
Ismételjük a következőket: a) Tanítóképző-
intését és as érettségi vizsgálat egyenlő é< télcü 
tisztviselői minősítés szempontjából. Ily érte-
lemben döntött a m. kir. közigazgatási bíróság 
1902. 2633. sz. ítéletével, melynek lényege a 
következő : „Tisztviselői minősítés szempont-
jából a tanítóképezde elvégzését a főgimnázium 
vagy főreáliskola tanfolyamának befejeztével és 
az érettségi vizsgálat letételével egyenértékűnek 
kell tekinteni, b) Temetési járulék a nyugdíj 
álapján csak a kegyelmi úton adott összeg 
figyelmen kívül hagyása mellett szabható ki 
kegve'mi tény által fölemelt nyugdíjban elhal-
taknál. Ekként ítélt a m. kir. közigazgatási 
bíróság 1902. 1928. sz. a. — Cs. J . Lapunk 
mult számában közöltük a fürdőkedvezmé-
nyeket. — L. S. Tiszabő. Rövid ideig tartó 
betegség tartamára nincs joga az iskolafönn-
tartónak a tanító fizetéséből valamit levonni. 
Ha több hónapra terjed a betegség és emellett 
huzamos időre helyettest kell fogadni, abban 
az esetben szoktak levonni bizonyos összeget. 
Sok függ azonban az iskolafönntartó méltá-
nyosságától, mert nem köteles levonni. — 
„Reménylek ." Legcélszerűbb lesz az illető 
intézet igazgatóságához folyamodni. — H. A. 
Az állami iskolai bizonyítványokért abban az 
esetben lehet szedni díjat, ha ezt az iskola-
fönntartó megállapítja. — C. R. Tovább kép-
zése végett szükséges vizsgálata letétele idejére 
az iskolaföntartó köteles önt szabadságolni 
anélkül, hogy fizetéséből emiatt valamit 
levonna. — H. M. Pász tó . Ha tagja volt 
eddig a nyugdíj-intézetnek, akkor igényjogosult-
sága nem szeaved azáltal, hogy az állam 
szolgálatába lép át. — C. Gy. Rezső. A 
tanítói állást elhagyta és jogait nem igazol-
hatja a tanítósággal egybekötött katonai 
kedvezményekhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-

bizottsága f. hó 13.-án jól látogatott ülést 
tartott Ujváry Béla elnöklete alatt. A bejelen-
tések kapcsán kegyelettel emlékezett meg az 
elnök az Eötvös-alap elhunyt tiszteletbeli 
tagjáról : Vass Mátyásról, akinek elhunyta 
alkalmából az özvegyhez részvétiratot küldött. 
A bizottság Foss Mátyás emlékezetét jegyző-
könyvileg örökítette meg. Az ezután következő 
elnöki bejelentések egytől-egyig örvendetes 
képét mutatták az Eötvös-alap föllendülésének. 
Eddig összesen 26 kir. tanfelügyelő értesítette 

az elnökséget a megyéjében folyt és még 
folyó taggyüjtés eddigi eredménye felöl, ami 
a bizottsági ülés napjáig új tagok számában 
1828-t, befizetett pénzösszegben 8.198 K 50 f-t 
tesz. A tanítóegyesületek egy része is lelkesen 
fölkarolta az Eötvös-alap ügyét s az elnök 
bejelentette azokat az egyesületi határozatokat, 
amelyeket lapunkban esetről-esetre közöltünk. 
Köszönetet mondott a bizottság Buzárovics 
Gusztáv könyvkiadónak 100 K adományáért. 
Jelentette az elnök, hogy a szabad asztalokat 
intéző bizottság elnöke : Trájtler Károly, Kapy 
Rezső titkár és Hajós Mihály a vendéglős 
uraknak személyesen adták át a közoktatásügyi 
miniszter úr ő nagyméltósága köszönő levelét, 
kifejezvén egyúttal az Eötvös-alap köszönetét 
is s kérve a vendéglős urak további jóindu-
latát. Ez eljárásnak — melyért az említett 
érdemes három tagtársnak a bizottság jegyző-
könyvi köszönetet szavazott — az az örven-
detes eredménye van, hogy a vendéglős 
urak a jövő iskolai évre már eddig 101 
szabad asztalt biztosítottak tanítók Budapesten 
tanuló fiai számára az Eötvös-alap rendelkezé-
sésére. Az elnöki bejelentések után a bizottság 
az alapszabályok módosításával és egyszerű-
sítésével foglalkozott s elhatározta, hogy a 
28. §-nak oly értelemben való megváltozta-
tását fogja javasolni a közgyűlésnek, hogy 
idősebb tanítók is tagjaivá lehetnek az alap-
nak 3 K évdíjjal, utánfizetés nélkül, de jóté-
teményre csak az esetben számíthatnak, ha 
vagy 15 évre visszamenőleg megfizetik a tag-
sági díjakat, vagy részesjegyet váltanak, ami 
az esetleg megszavazott jótéteményből levonható. 
A bizottság reméli, hogy a belépés meg-
könnyítése növelni fogja a tagok számát, akik 
ha az augusztusi közgyűlésig 10—12 ezerre 
szaporodnának (most mintegy 7000 tagja van 
az alapnak), a tagsági díjnak 2 koronára való 
leszállítására is lehetne gondolni. Az elnökség 
által kidolgozott alapszabály-tervezetet egyéb-
iránt szűkebb bizottságnak adták ki, mely dr. 
Göőz József elnöklete alatt a következő tagok-
ból áll : Somlyay József, Józsa Mihály, Ember 
János, Bursiek Ernő, Kapy Rezső. Ez a 
bizottság már f. hó 18-án tárgyalás alá veszi 
az alapszabály-tervezetet, melyet a jűlius 4-i 
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gyűjtő és kezelő bizottsági ülés végleg szöve-
gez s a közgyűlés elé terjeszt. Az augusztusi 
közgyűlésnek ez lesz egyik legfontosabb tárgya. 

— Világ folyása. Belgrádban világraszóló 
esemény történt: katonai forradalom ütött ki, 
mely nemcsak Sándor királyt fosztotta meg 
trónjától és életétől, de az egész királyi csa-
ládot kipusztította. A szörnyű vérengzés folyó 
hó 10.-én éjjel történt, amikor mintegy 60 
katonatiszt behatolt a királyi palotába (konakba); 
a tisztek Sándor királyt lemondásának aláírá-
sára szólították föl s mikor a fiatal király ezt 
megtagadta, lelőtték úgy őt, mint feleségét: 
Drága Masin1". A zendülésnek 17 áldozata van, 
köztük a királyné két fitestvére, a főhadsegéd, 
a miniszterelnök, a hadügyminiszter s több 
magasrangú katonatiszt. A belgrádi nép a 
zsarnokságtól való megszabadulásnak mondotta 
a királygyilkosságot s belenyugodott abba. A 
királyi párt éjnek idején, nagy csöndben te-
mették el. Lapunk zártáig sem Belgrádban, 
sem az országban a rendet nem zavarták meg. 
A királygyilkosság után nyomban új kormány 
alakult, Avakumovics miniszterelnökkel az élén, 
amiből világosan látható, hogy ez a részletei-
ben borzalmas forradalom tervszerűleg elő volt 
készítve. Okot a zendülésre az adott, hogy 
Sándor király fölfüggesztette, illetőleg elkobozta 
a régi alkotmányt, meghamisított új válasz-
tásokat rendelt el s az így összeverődő törvény-
hozásra és általa Szerbiára erőszakkal akarta 
trónörökösül rátukmálni Lunyevicza hadnagyot, 
a királyné léha, korhely fitestvérét, akit szem-
telen, kihívó magaviselete miatt gyűlölt a 
hadsereg. Általában Sándor király vesztét 
felesége okozta; a gyönge fiatal embert ez a 
nálánál mintegy tíz évvel idősebb kalan-
dornő vitte bele a romlásba. Sándorral az 
Obrenovics - ház teljesen kihalt s most a 
Karagyorgyevicsek ismét elfoglalhatják a szerb 
trónt. A hadsereg már ki is kiáltotta király-
nak Karagyorgyevics Péter herceget, akit a 
nagy nemzetgyűlés f. hó 15.-én d. u. 12 óra 
12 perckor egyhangú fölkiáltással Szerbia kirá-
lyává választott I. Péter néven. A palota előtt 
a nép éljenri adással fogadta a választás hírét. A 
belgrádi király-tragédia a mi képviselőházunkat 
is foglalkoztatta s Széü Kálmán miniszterelnök 
reményét fejezte ki, hogy Szerbiában a rend 
nem fog megzavartatni s akkor nekünk nem 

o O 
is lesz okunk a beavatkozásra. 

— Péterfy Sándor balesete, mely végze-
tessé válhatott volna, mint az Eötvös-alap 
gyűjtő- és kezelő-bizottságának f. hó 13.-án 
tartott ülésén az elnök jelentette, szeren-
csésen végződött, hála Péterfy bámulatos 

hidegvérének, melyet abban a kritikus pilla-
natban sem veszített el, midőn a palló alatta 
beszakadt. Péterfyt jelentéktelen ütődésen kívül 
egyéb baj nem érte. Annak a sok jónak a 
fejében, amit Péterfy a tanítóságért tett, a 
Gondviselés megóvta őt a veszélytől. Ugyanez 
a jóságos Gondviselés tartsa meg továbbra is 
a „tanítóság atyjának" az életét ! — Itt 
említjük meg, hogy Péterfy folyó év augusz-
tusától kezdve Pozsonyba teszi át a lakását. 

— Fölvétel gazd. felső népiskolába. A 
halmi-i állami gazdasági felső népiskola I. 
osztályába a következő 1903 — 1904-ik tan-
évre újonnan 10 olyan szegény tanutó vétetik 
föl, ki tankönyvön és ruházaton kívül az 
intézetben bennlakást és teljes ellátást nyerend. 
Fölvételi kellékek: 1. 12-ik évet betöltött 
életkort igazoló keresztlevél ; 2. a népiskola 
VI. osztályáról szóló bizonyítvány; 3. egész-
séges testalkatot igazoló orvosi és védhimlő-
utóoltást igazoló bizonyítvány; 4. szegénységi 
bizonyítvány; 5. a szülőknek vagy gyámok-
nak olynemű nyilatkozata, hogy gyámoltjukat 
a 3-éves tanfolyam befejeztéig az intézetben 
hagyják, s azon esetre, ha kivennék, az éven-
ként kiszabott 120 korona konviktusi díjat az 
intézetnek megtérítik ; 6. fölvételi vizsgálatra 
való megjelenés. Ezen okmányokkal kellően 
fölszerelt s a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címzett 
folyamodvány, folyó évi június hó 26-ig az 
intézet igazgatóságához Halmiba küldendő be. 
A fölvételi vizsgálat június hó 27-én tartatik 
meg, melynek tárgyai : írás, olvasás, magyar 
nyelvtan, számtan, földrajz és történet. Aki a 
fölvételi vizsgálatra meg nem jelenik, az a 
fönti kedvezményt nem nyerheti el. A folya-
modvány s mellékletei szegénységi bizonyít-
vány melléklése mellett bélyegmentesek. Elké-
sett, vagy kellően föl nem szerelt folyamod-
ványok figyelembe nem vétetnek. A folyamodók 
föl-, vagy föl nem vételükről, a beiratásokról 
s egyéb szükséges tudnivalókról szeptember 
l-ig levélben értesíttetnek. Halmi, 1903. 

o ' 
június 1-én. Az igazgatóság. 

— Az Eötvös-alap köréből. Sopronmegye kir. 
tanfelügyelője: Szabó Károly kir. tanácsos is 
melegen fölkarolta az Eötvös-alap ügyét, 
amennyiben megyéje minden egyes tanítóját 
levélben szólította föl a belépésre. A kir. tan-
felügyelő fölhívásának meg is volt a foganatja, 
mivel —- mint lapunkat értesítik — a megye 
340 tanítójának felénél jóval többje lépett be, 
köztük egyaránt sok hajadon tanítónő és olyan 
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öreg tanító, akiknél az öncél teljesen ki van 
zárva. Örömmel látjuk, hogy az Eötvös-alap 
hova-tovább a tanítóság országos társadalmi 
közintézményévé jegecesedik ki, amennyiben a 
tanítóság felekezeti és nemzetiségi különbség 
nélkül tömegesen lép be orsz. segélyegyesüle-
tünkbe. Erre vallanak azok a tudósítások is, 
melyek a tanítóegyesületekből érkeznek hozzánk, 
így a Barsmegyei Alt. Tanítóegyesület Ara-
nyos-Maróton tartott közgyűlésén minden rendes 
tagjára kötelezőleg kimondotta, hogy kötelező 
tagjai egyszersmind az Eötvös-alap-uak. is. Meg-
alakította a helyi gyűjtő és kezelő bizottságot 
s a tagsági díjakkal együtt kezeli az Eötvös-alap 
járulékait is és egy összegben szolgáltatja be az 
alap pénztárába. Barsmegyei szobaalapítványt is 
létesítenek a Ferenc József Tanítók Házában s 
a 4000 korona egy része már együtt is van ; 
a még hiányzó összeg összegyűjtésén Végh 
István egyesületi elnök fáradozik. A Torda-
Aranyosmegyei ált. tanítóegyesület felvinci 
köre is kimondotta Benedek Sándor áll. ig.-
tanító indítványára, hogy a testület, illetőleg 
járáskör minden tagja egyúttal kötelező tagja 
az Eötvös-alap-nak ; hasonlóképen Háromszék 
vm. oltvidéki járásköre is. —- A Ferenc József 
Tanítók Háza javára 100 (száz) koronát küldött 
Buzárovits G-usztáv esztergomi könyvkereskedő 
és kiadó. „Győr/j'y Iván halálának 20. évfordulója 
alkalmából, mint nevezett tanférfiú irodalmi 
kiadója, egyrészről kegyeletes emlékezésül az 
elhunytra, másrészről a hazai tanítóság iránt 
érzett tiszteletének némi csekélyke jeléül." — 
Az alap régi tagjai lwzül azokat, akik a f. 
évre még nem küldötték be 3 K tagsági díjukat, 
az elnökség lapunk útján tisztelettel kéri, hogy 
tagsági díjukat Tanítók Eötvös-alapja címen 
mielőbb beküldeni szíveskedjenek. — Sajtóhiba-
igazítás. Lapunk f. é. 24. számában sajtó-
hibából állt az, hogy „1902 jan. 1-től 1903 
május 31-ig tagsági díjak (és részes-jegyek) 
címén összesen befolyt 6.488 K 60 f", mivel 
ez az összeg, mint a közleményből egyébiránt 
kivehető, 1902 január 1-től 190,9 május 31-ig 
folyt be, vagyis a m. év öt első hónapjában 
ezen a címen a bevétel 6.488 K 60 f volt, 
míg a f . év öt első hónapjában ugyanezen a 
címen 13.074 K 80 f ; az emelkedés tehát a 

m. évi állapothoz képest 6.586 K 20 f, ami 
eléggé kedvező, ha ugyan — megfelelő foly-
tütclScl is lesz. — A mult heti gyarapodás. F . 
év január elejétől belépett összesen 1.828 ú j 
tag, akik összesen 8.198 K 50 f - t fizettek be; az 
új tagok közt van 1.670 3 K évdíjat fizető tag. 

— Tanítók névmagyarosítása. F év május 
hóban belügyminiszteri enge leiemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevöket: 
1. Könczöl János salgótarjáni igazgató-tanító 
Gönczöl-ve ; 2. Kianicska Nándor székes-
fővárosi megbízott tanító Köves-ve ; 3. Weisz 
Ilona avasvámfalusi állami elemi iskolai tanítónő 
Bartos-ra: 4. Szennovicz Gyula ev. ref. tanító, 
szeghalmi lakos Szeghalmi ra ; 5. Makszim 
András borsai áll. elemi isk. tanító Méhes-ve. 

(T. 8.) 
— Tanítónövendékek névmagyarosítása. 

Keményffy Kálmán dr. tanár buzdítása és 
fáradozása és a központi névmagyarosító tár-
saság közreműködése folytán az esztergomi róm. 
kath. tanítóképző-intézet 20 növendéke magya-
rosította meg nevét. A belügyminiszteri rendelet, 
mellyel e névmagyarosítások engedélyeztettek, 
a hivatalos lap (Budapesti Közlöny) folyó évi 
124., 125. és 127. számaiban jelent meg. A 
növendékek eredeti és új neve a következő : 
Grebner László — Szilárd, Hubacsek Artúr — 
Harmat, Szinger Lajos — Szabados, Heiterer 
Ádám — Hantos, Gungl Aurél — Kárpáti, 
Adler József — A kos, Szájer László — Bábái, 
Roszbory Ferenc — Boromissza, Cservenka 
Gyula — Cserhalmi, Fleiser Károly — Sátori, 
Reismann Izidor — Révész, Kyttler Ferenc — 
Kemenes, Maricska János — Markos, Wagner 
József — Vágó, Strba Ignác — Csorba, Fleger 
Géza — Polgár, Reznák Dénes — Réti, 
Kalamár Lajos — Kalmár, Skuta Béla — 
Székely és Januska Károly — Jász a-i. Re-
méljük, hogy a lévai és esztergomi intézetek 
példáját a társintézetek követni fogják és hogy 
ezekben is találkozni fognak dr. Katona és 
dr. Keményffy tanárokhoz hasonló lelkes és 
ügybuzgó férfiak. (T. S.J 

— Fürdökedvezmények tanítónőknek. 
Tarcsa-fürdőben egy tagnak ingyen lakás, 
fürdő- és gyógydíjmentesség 5 hétre június 
26-tói július 31-ig vagy augusztus 1-től 
szeptember 5-ig. Bártfa-fürdőben a gyógy-
és zenedíjból 50%, a fürdő árából d. e. 25%, 
d. u. 50% kedvezmény. Ruszandán, Mellencse 
mellett ingyea fürdő, július 1-től azonnal 
igénybe veendő. Feketehegyen négy tagnak 
május 15-től július l- ig és augusztus 20-tól 
szeptember végéig ingyen lakás, gyógy- és zene-
díj elengedés, július 1-től augusztus 20-ig 
csak a gyógy- és zenedíj elengedés. Kolozs-



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 . SZÁM. 

fürdőben egy tagnak díjmentes fürdő, több 
tagnak féldíjmentss fürdő hideg vagy meleg, 
három személyre szoba 3 korona, étkezés egy 
napra 2 korona. A kedvezményért június l - ig 
jelentkezni kell a városi polgármesternél. 
Fenyőházán a kincstári szállodákban egy 
tanítónőnek a lakás árából 25°/o engedmény. 
Szobránc-fürdőben az egész idényre két tag-
nak a lakással 50% engedmény, ingyen für-
dők s az idényjegy elengedése. Ceméte-für-
dőben, Eper jes mellett, az egyesület üdülő 
házában a tagoknak teljesen berendezett szobák 
egy hóra 20 koronáért kaphatók. A bélyeg-
mentes kérvényeket a Mária Dorothea-egye-
sület elnökségéhez címezve Budapestre "VIII. 
ker. Orczy-út 6. sz. alá kell mielőbb be-
küldeni. 

— Rövid h í r ek . Tanítók Háza. A békés-
vármegyei általános tanítóegyesület buda-
pesti Ferenc József Tanítók Házában levő 
szobaalapítványi helyre pályázhatnak békés-
vármegyei és idegen vármegyei tanítók jogosult 
gyermekei is. A békésvármegyeiek azonban 
előnnyel bírnak. A pályázók az egyesület 
elnökségéhez intézett és kellően fölszerelt kér-
vényeiket június végéig Láng Gusztáv egye-
sületi elnökhöz (Békéscsabán) nyújtsák be. — 
Siketnémák fölvétele. Az „Izr. siketnémák orsz. 
intézete" bizottsága a jövő iskolaévre 14 ingye-
nes növendéket vett föl. Az intézetben a jövő 
iskolaévre egy budapesti keresztény gyermek 
részére létesített alapítványi hely üresedett 
meg, melynek betöltése a székesfővárost illeti. 
E hely elnyerése végett a fővárosi tanácshoz 
kell folyamodni. — Zászlószentelést tar tot t 
sikerült ünnepségek közt a szenthuberti (Torontál 
megye) ifjúsági egyesület, melyet Leblanc Lajos 
ig.-tanító már három éve buzgón és sikerrel 
O o 
vezet. — Béztolli új kötetére ismételten föl-
kérjük t. olvasóink figyelmét. Jó tollú munka-
társunknak eddig még csak 99 előfizetője van, 
pedig megérdemelne tízszer ennyit. Aki még 
nem fizetett elő Béztolli könyvére, küldje el 
a 2 K előf. díjat mielőbb ily címen: Nóvák 
Mihály áll. tanító, Zalaegerszeg. — Pálya-
tétel. A Zalamegyei Altalános Tanítótestület 
a következő tételt: „Az olvasás tanításának 
újabb irányai s ezeknek előnyei és hátrányai 
az. írvaolvasási tanításmóddal szemben" pálya-
tételül tűzi ki. I. díj : hatvan, II. díj : negyven, 
III. díj : húsz korona. A pályázatban csak a 
„Zalamegyei Alt. Tanítótestület" rendes tagjai 
vehetnek részt. Határidő 1904 március l -e . — 
Köszönetnyilvánítás. Dósa József kunszent-
mártoni r. kath. lelkész és közs. iskolaszéki 
elnök a közs. isk. tanítók által szervezett kun-
szentmártoni ifjúsági egyesület megerősítésére 
100 K alapítványt tett . E hazafias áldozat-

készségeért a nyilvánosság előtt köszönetet 
mond a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kir. 
tanfelügyelője. — Fölvétel tanítóképzőbe. A 
szepeshelyi r. kath. tanítóképző-intézet első 
évfolyamába az 1903/4. tanévre oly éptestű 
tanulók vétetnek föl, akik 14-ik évöket már 
betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek. 
A fölvett növendékek, kik jó előkészültséget 
s példás erkölcsi magaviseletet tanúsítanak, 
havi 8—16 korona segélyben részesülnek. A 
tanév szeptember hó 1-én kezdődik. — Az 
országos kisdedóvónőképző-intézetbe az 1903/4 ik 
évre való felvételért szóló folyamodványok — 
az Országos Kisdedóvó-Egyesület fölvételi bizott-
ságához címezve — f. évi június hó 20-áig 
Nagy Gábor min. tanácsoshoz (Budapest, 
I. ker. Krisztina-kör út 45 sz.) küldendők be 
pósta útján, avagy személyesen. A folyamodók 
július hó 1-én kötelesek személyesen meg-
jelenni a fölvételi vizsgálaton (óvónőképző, 
Szegényház-tér 7. sz.) — Gyűlések. A Nyitra-
megyei Tanítótestület f. é. július hó 7-dikén 
d. e. 9 órakor Nagy-Tapolcsányban, a Korona-
szálló dísztermében, rendes közgyűlést tart. 

— Adakozás . Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Vakareszku János 10 f; N. N. 50 f ; 
Erdős Miksa (tags, díj) 3 K ; Dvorszky János 
(tags, díj) 3 K ; Tessayek Róbert (tags, díj) 
3 K; Szmutny János (tags, díj) 3 K ; Tittel 
Berta (tags, díj) 3 K ; Gálvanek Pál (tags, díj) 
3 K ; Korder János (tags, díj) 3 K ; Fercsek 
Irma (tags, díj) 3 K. — 2. Tanítók Házára : 
Buzárovics Gusztáv könyvkiadó (Esztergom) 
100 K (fele részben a budapesti, fele részben 
a kolozsvári Tanítók Házára) ; a ceglédi 
járáskör gyűjtése (Ceglédbercelen tartot t r. 
gyűlése után, bek. Csorna Dénes) 8 K. Átutaltuk 
az alap pénztárához. 

Halálozás . Porpáczy Ferenc a kiscelli róm. 
kath. iskola 27 évig volt tanítója, életének 
52-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Áldás emlékére ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily ezímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója : 
Schmidt Béla lakik VIL, Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. sz. 

Tartalom : Néptanítók a magyar nemzeti eszme 
szolgálatában. Végh István. — Milyen legyen a kezdő 
tanító ? Zrínyi Károly. — Amit nem tanítunk. 
Bákodczay Pál. — Külföldi szemle. — Sziinóra : 
Senkisem pótolhatatlan. Vörösváry Béláné. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. —• 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ËS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedé\r>- . korona 50 ü l lé r . — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előíi /etest nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

A h i rde té sek á r s z a b á s a . — A pályázati h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki által k i számí tha tó hirdetési dí j e lőre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k a z egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e lő re a k iadóhiva ta lba kü ldendők . 

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

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

Hosszú vakáció. 
Régi, de igaz közmondás : sok a jóból 

is megárt. 
így vagyunk a sok „jóval" mi is, 

különösen falvakban működő felekezeti 
tanítók. Az 1868., valamint a későbbi 
évek erre vonatkozó törvényei és 
rendeletei nagyon tágra szabták a 
falusi népiskolai szünidőt, amin a fele-
kezeti iskoláknál az iskolaföntartók 
még a legtöbb helyen, a tanügy igen 
nagy hátrányára, tágítottak is. 

Sajnos, úgy van, hogy vannak 
iskoláink, még pedig nagy számban, 
ahol a nagy szünidő 5 hónap, sőt 
ennél is több. 

Pedig 1868 óta nagyot haladtunk a 
népoktatás terén is, csak éppen a nagy 
szünidőt illetőleg vagyunk ott — avagy 
még hátrább — ahol 35 év előtt. 

Ez pedig a tanítás ügyének nagy 
kárára s a tanítók tekintélyének rová-
sára van. 

Tudjuk mi falun működő tanítók 
nagyon jól, hogy az az április végén 
kimaradt s csak október elején meg-
jelenő gyermek mit hoz vissza az isko-
lába abból, amit április végéig elsajá-
tí tott . 

De a félévi vakáció kultúrális kárán 
kívül még, ismétlem, a mi tekintélyünk-
nek is árt. Hányszor hallunk olyanféle 
megjegyzéseket — intelligenseknek 

nevezhető egyénektől is —, hogy minek 
volna annak a tanítónak több fizetés, 
hiszen félévig sem tanít? stb. effélét. 
Mintha bizony, a tanító lenne annak 
az oka, hogy 5 — 6 hónapos szünidőt 
„élvez". 

Tessék a tankötelezettséget végre 
komolyan venni s a szorgalomidőt 
legalább 9 hónapban megállapítani s 
mi megtesszük kötelességünket. Mon-
dassék ki rendeletileg, hogy az évzáró 
vizsgálat mindenütt csak május utolsó, 
illetve június első . napjaiban tartassék 
s a tanév szeptember közepéig meg-
kezdődjék. Hiszen erre ma már minden 
iskolafönntartó kötelezhető ! 

Mi tanítók nem örvendünk a hosszú 
szünidőnek, mert az, mint említettem 
volt, minden tekintetben a mi rová-
sunkra megy. A magyar tanítót jogosan 
senki sem vádolhatja azzal, hogy nem 
szívesen teljesíti kötelességét és hogy 
huzakodik az iskolai munkától. Szívesen 
tanítunk mi 9 — 10 hónapig, annál is 
inkább, mivel akkor több eredményt fogunk 
fölmutathatni és ennek a révén több 
önérzettel követelhetjük majd mun-
kánknak csak némileg is tisztességesebb 
honorálását. 

Mi magunk, hosszú vakációra ítélt 
falusi tanítók, kérjük e tekintetben 
felsőbb hatóságaink kegyes intézkedését ! 

(Királyfa.) Kovács Sándor, 
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(»azdasági tanfolyam. 
A kiskunfélegyházai mezőgazdasági tanszék 

közreműködésével az ottani tanítóképző-intézet 
helyiségeiben a földmívelésügyi miniszter négy 
hétre terjedő mezőgazdasági tanfolyamot rendez. 

A tanfolyam célja, hogy a félegyházai, esetleg 
a környékbeli tanítók a mezőgazdaság külön-
böző ágaiból és a tanítónők a kertészeti isme-
retekből az alapismereteket elsajátítsák. Ezzel 
a gazdasági irányú ismétlő-iskola vezetésére is 
képesítve lesznek. 

A tanfolyamot a tanítóképző-intézet helyi-
ségeiben tartják meg. Az oktatás túlnyomóan 
elméleti és kisebb részben gyakorlati irányú 
lesz. 

Ez különben kitűnik az óratervből is. E 
szerint az oktatás anyagául szolgálnak: 

1. Mezőgazdasági törvények és rendeletek, 
szövetkezetek, gazdakörök és selyemtenyésztés. 
2. Altalános és részletes növénytermelés. 
3. Gyümölcsfatenyésztési gyakorlatok. 4. Szőlő-
mívelés, bortermelés. 5. Állattenyésztés, állat-
egészség. 6. Baromfitenyésztés. 7. Hasznos és 
káros állatok. ' 8. Méhtenyésztés. 9. Elemi 
csapások. 10. Vásári szokások. 

Ezen tárgyak 27 elméleti órában adatnak 
elő, melyekhez még 7'/2 óra gyakorlati ok-
tatás járul. Négy hét alatt összesen 108 elmé-
leti és 30 gyakorlati óra f'ordíttatik a kikép-
zésre. Ily jelentékeny óraszám mellett termé-
szetes, hogy a hét minden köznapja reggeltől 
estig el lesz foglalva. Azonban a vasárnap 
is igénybe vétetik tanulmányi kirándulásokra. 

A kirándulások helyéül a dorozsmai és 
csongrádi önálló szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskolák, a kecskeméti földmíves-iskola és a 
jászberényi baromfitenyésztő telep vannak tervbe 
véve. 

Hogy ezen kirándulások szakszerű kalauzolás 
mellett jelentékeny mértékben fogják pótolni 
a különben túlnyomó elméleti oktatás gyakor-
lati értékét, az bővebb bizonyításra nem 
szorul. 

Különös érdeme a tervezetnek, hogy az 
oktatást teljesen a helyi viszonyokhoz alkal-
mazza s így minden látott és hallott dolog 
az adott viszonyok közt megvalósítható lesz. 
Ugyancsak lényeges a mezőgazdasági törvé-
nyek ismertetése. 

Mennyi kisebb birtokper, határigazítás, 
mezőrendőri ügy, állategészségügyi szabályta-
lanság stb. stb. kerültetnék el, ha az 1894. 
évi XII. törvénycikk és annak utasításai a nép 
előtt ismeretesek volnának. 

A kártékony rovarok és gombák elleni 
védekezések egész sorozata van a rendele-

tekben és a népies füzetekben fölhalmozva, 
melyek egyszerűen a közigazgatás poros ügy-
iratai közt hevernek s amelyek csak helyen-
ként és igen nagy ritkán jutottak a nép 
kezeihez. 

Hány ezer métermázsa gyümölcs és hl. bor 
lett volna megmenthető ezekkel a kis füzetek-
kel, ha elterjedtek volna és a nép tudomására 
jutottak volna! It t a gazdasági ismétlő-iskolák 
tehetnek sokat, tehát első sorban ezek tanítói-
nak kell megismerkedniük a termelést fokozó 
intézkedésekkel. 

Ugyancsak helyes a vásári szokásoknak 
külön órát szentelni s evvel lehetővé tenni a 
hallgatóknak a különféle kupecfogások meg-
ismerését, az állat életkora meghatározását, a 
külemtani szépségek vagy szépséghibák mérle-
gelését, a fajtisztaság meghatározását és min-
denekfölött a törvényes fő hibák megismerését 
s azok törvényszerű szavatossági idejét. 

Az állattenyésztéssel kapcsolatosan van föl-
véve az állategészség, mely mondhatni egyike a 
legfontosabb ismereteknek. Igaz ugyan, hogy 
ma már járásonként képzett állatorvosaink 
vannak, de az is igaz, hogy csak végső szük-
ségben fordul ezekhez a kisgazda. Elsőbb 
végig próbál minden javas dolgot, kuruzslást. 
Gyógyít jól, rosszul, — legtöbbször rosszul. 
Igaz ugyan, hogy a tapasztalat sok jóra is 
megtanította, de ez még mindig kevés. Külö-
nösen a fertőző betegségekkel nem csak hogy 
tehetetlen, hanem a betegség okát nem ismer-
vén, önmaga annak a terjesztője. Es ha a 
hatóság dezinficiálásra szorítja, akkor szidja 
a községi bírón kezdve az összes hatóságot. 

Azonban be kell vinni a gazdasági ismétlő-
iskolába ezek rendszeres oktatását, meg kell 
a serdülő nemzedéket ismertetni a fertőző 
betegségek okaival, eredményeivel, a védeke-
zésekkel, akkor majd erőszak nélkül is hasz-
nálni fogj a a karbolt, kreolint és meszet, sebesü-
léseknél a vasklóridot, felfújódásnál a keserű-
sót vagy áloét, végső esetben a szűrcsapót. 

Minden krajcár, mi egy célszerűen és a nép 
igényeinek megfelelő tanfolyamra fordíttatik, 
a nemzet vagyonosodásában százszorosan térül 
vissza. 

Es hogy a tanfolyam ezen célokat el fogja 
érni, arra elég biztosíték a tanfolyam vezetője : 
Abonyi Károly. 

Hogy pedig a tanfolyam szükséget pótol 
Félegyházán, azt igazolja ama körülmény, 
hogy ezen városból 27 férfi és 11 nő, összesen 
38 tanító és tanítónő jelentkezett a szóban 
lévő tanfolyamra. 

— — — 
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Tanítótestületekről. 
„Ép testben, ép lélek" — tartja a régi 

példaszó. Éppen azért minden józanul gondol-
kozó s önjavát szemei elől nem tévesztő 
ember legfőbb kincseként őrzi és ápolja tes-
tének épségét, egészségét, mert élénken érzi, 
hogy csakis ennek segítsége mellett tudhatja 
akár saját boldogulását kellőleg biztosítani, 
akár a társadalomnak hasznos tagjává válni. 
Ha testünknek bármelyik tagja nélkülözi az 
épséget, akkor nemcsak a test képtelen össz-
hangzatos tevékenységre, de a vele kapcso-
latban álló lélek is. Ha ismét fáj, beteg egyik 
tagunk, akkor szenved az egész szervezet ; a 
szenvedőnek pedig nem a munkában telik 
öröme, hanem a nyugalmas pihenésben. Ha 
tagjaink munkáját nem szabályozza fegyel-
mezett, céltudatos akarat, úgy az a munka 
csekély értékű, vagy talán értéktelen, sőt 
könnyen káros kihatásúvá is lehet. 

Ahogyan pedig mindezeket el lehetett mon-
dani a testről és annak tagjairól: éppen úgy, 
sőt fokozottabb mérvben elmondhatjuk azokat 
az egyes hivatali és különösen a tanítótestüle-
tekről, amelyekről, és amelyeknél megkíván-
tató kellékekről óhajtok egyet mást elmondani. 

A tanítótestület több tagból állván, az egyes 
tagok mikénti működésétől, együttérzésétől 
függ a testület munkálkodásának eredménye. 
Éppen azért — kivált az exponáltabb helye-
ken — nem tartanám sem helyesnek, sem 
célravezetőnek az olyan eljárást, ha a tanító-
testület tagjainak összehozása csak a véletlen 
esélyektől tétetnék függővé, okadatolt, meg-
fontolt tervszerűség nélkül s ezáltal veszélyez-
tetnék annak a testületnek békességes, kiható, 
eredményes működése. 

Amint az emberi test sem mind egyenlő 
akár nagyságra, akár erőre nézve : úgy a 
lelki tehetségek, az érzelmek s az akarat 
világa sem egyenlőek minden emberben. Amint 
csak egy országban is különböző éghajlattal, 
fekvéssel, szokásokkal, az élet fönntartására 
szolgáló különböző munkakörrel rendelkeznek 
az egyes községek : éppen úgy a különböző 
vidékeken elhelyezett iskolák és azok tanító-
testületei más és más, az átlagtól lényegesen 
elütő föladatokkal, nehézségekkel kénytelenek 
megküzdeni s megvívni a kemény harcot az 
elmaradottság, a sötétség, a züllés szelleme 
ellen, a közjó fölvirágoztatása s a fölvilágo-
sultság terjesztése érdekében. Egyenlő munka 
mellett nem lehet mindenhol egyenlő ered-
ményt elérni az egyes iskolában. Itt a mun-
kának, a küzdelemnek végtelen sok foka van. 
Éghajlat, foglalkozás, anyagi jólét, szegénység, 
általános erkölcsösség, lelki fejlettség, vagy 

tudatlanság és erkölcsi érzelem fejletlensége 
mind, mind nagy befolyással vannak a tanító 
munkaerejének megkimélésére, vagy túlfeszí-
tésére. 

Könnyű szerrel belátható tehát az, miszerint 
az iskola csak akkor fog a körülményekhez 
képest megfelelni a hozzáfűzött várakozásnak, 
ha annak igényei szerint való tanító és tanító-
testület fog falai között működni. Márpedig 
sokkal egyszerűbb dolog megfelelő munkást 
alkalmazni az egyes helyekre, mint az egyes 
helyeket egyszerre megváltoztatni és szoká-
saikban, viszonyaikban a munkásra nézve alkal-
masakká tenni akarni. Ez sehogy sem menne. 
Az előbbi ellenben egy kis körültekintéssel is 
már keresztülvihető. 

Hogy azonban kitűzött célomtól messzire el 
ne távolodjam, rátérek immár a magam elé 
tett kérdésre, t. i. milyen szempontok figye-
lembevétele mellett tartom én megalakítan-
dóknak az egyes tanítótestületeket ? Megjegyzem, 
hogy fejtegetésemben egyedül az állam, mint 
leghatalmasabb iskolafönntartó népiskoláit s 
azoknak tanítótestületeit tartom szemem előtt 
és amiket alantabb elősorolok, azok legnagyobb 
része csakis ezen iskoláknál lenne meg-
valósítható. 

Mindenekelőtt elengedhetlen követelménynek 
tartom azt, hogy tanítótestületek tagjaiul csak 
a legalaposabb képzettségűek neveztessenek ki 
és sohase kerüljenek oda olyanok, akik csupán 
kegyelemből, vagy pedig az esetleges tanító-
hiány pótlása tekintetéből kapták meg a 
képesítő bizonyítványt. Tanítótestületek rend-
szerint népesebb községekben vannak, hol a 
tanítóságon kívül is akad elegendő intelligens 
elem, amely különben is — az öröklött tradí-
cióhoz hiven — nagyon hamar kész lené-
zőleg, vagy legalább semmibevevőleg tekinteni 
a — nézete szerint — nem befejezett 
képzettségű és műveltségű ú j tanítót. Kerüljön 
csak a testülethez olyan ú j tag, kinek képzett-
sége, tudása alacsonyabb azokénál, akikkel 
akár együttműködni van hivatva, akár társa-
dalmilag érintkezni kényszerítve, gúny és becs-
mérlés célpontjává lesz csakhamar, olyanná, 
mint, akit legjobb esetben szánalom és részvét 
fog megtűrtnek nyilvánítani. Szenvedni fog az 
ilyen tanító, de nemcsak ő egyedül, hanem 
az egész tesület is sokat veszít miatta eddigelé 
megszerzett pozíciójából, tekintélyéből. Es a 
társadalmat sem lehet kárhoztatni azért, mert 
a tanítónál minél alaposabb képzettséget kö-
vetel. Talán ösztönszerűleg is érzi azt a fej-
lettebb kör, hogy a tanítóra nagy hivatás vár 
akkor, midőn a jövő nemzedék szellemi, 
erkölcsi s anyagi előbbrehaladása reábízatik s  
hogy a tanító ezen magasztos föladatoknak 
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csak akkor tud megfelelni, ha alapos elő-
képzettséggel, tudással, lelki műveltséggel, 
ítélőképességgel rendelkezik. Remélhető, hogy 
a tanítóképzés javított szervezete sokat fog 
változtatni a tanítóság képzettsége iránt táp-
lált előítéleteken. De az is igaz, hogy csakis 
egy mester vágással lehetne itt gyökeresen 
segíteni, ha ugyanis középiskolai érettségi 
bizonyítvány kívántatnék meg attól a leendő 
tanítótól, akinek lelkiekkel kell foglalkoznia és 
akinek éppen ezért sokkalta nagyobb szüksége 
van a lelki fejlettségre, a tudás fegyvereire, a 
tágult ismeretkörrel kapcsolatos életbölcses-
ségre, mint annak, aki talán inkább csak 
anyagi kérdésekkel fog hivatalában foglalkozni. 
Sokat követel a hivatás a tanítótól; nem sza-
bad tehát szerényen megelégednünk azzal, 
hogy fogyatékos fegyverekkel állítjuk a harcba. 
E téren a stagnáció, a szerénykedés idővel 
nagyon megbosszulná magát. A kor, a fölvilá-
gosultság halad, terjed előre. A tanítóságot 
sem vonhatjuk ki a kor, a haladás követel-
ményei alól, nem egyedül a külső dísz, de a 
belső tartalom okáért sem. És a javulandó s 
javítandó anyagi helyzet és munkaerő-kínálat 
mellett egyelőre legalább az állami tanítóságnál 
maholnap teljesülnie kell annak a követél-
ménynek, mely az alapos tudást, képzettséget, 
műveltséget sürgeti. Addig is pedig a gyenge 
munkaerő ne kerüljön nagyobb testületek 
tagjai közé, hol az ő működése csak hátrá-
nyos lehet; holott kisebb helyen talán eléggé 
megfelelően tudná betölteni hivatását. 

A második nagyfontosságú követelmény a 
testületek összeállításánál az, hogy csakis 
fegyelmezett akaraterejűek és életűek lehessenek 
tagjaivá. Sok szem tekint a tanítóra és talán 
mind gyanakodva, bizalmatlansággal. Senkinek 
a működése, élete, cselekedetei nincsenek 
annyi bírálatnak kitéve, mint a tanítóéi. 
Művelt s műveletlenebb társaságnak egyaránt 
kedvenc beszédtárgy a tanító fölötti eszme-
csere. Olyan sokszor elbeszélgetnek róla s az ő 
működéséről, akárcsak az időjárásról. De hát 
ennek is megvan lélektani indító oka. Minden 
szülő érzi azt, hogy a gyermek leginkább a 
példaadás nyomán nevelődik s miután a tanuló 
idejének nagy részét tanítója körében tölti, azért 
annak példája, viselkedése, élete, szokásai nagy 
befolyással vannak a gyermek egész kedély-
világára. Ne csodálkozzunk azért, ha az a 
gyermekei javát annyira szívén hordozó szülő 
azt óhajtja, azt követeli, hogy a tanító úgy 
hivatali működésénél, mint magán és társadalmi 
életében is a lehető legtöbb tökéletességgel 
ékeskedjék, mert csakis akkor bírja teljes lélek-
nyugalommal rábízni gyermekét. Most már az 
a tanító, aki fegyelmezettség, életmód, élet-

szokások s más ékes-tulajdonságok tekintetében 
messze maradt társaitól, a társadalom szemei 
előtt nagyon is kirívó ellentétet képez azok 
mellett. És ba talán nem is lenne túlságig 
kifogásolható máskülönben az ő egész visel-
kedése, mégis már a legkisebb kifogásolni való 
bizalmatlanságot ébreszt irányában a testület 
tagjait bírálgatok szívében annál is könnyebben, 
mert van tér és alkalom arra, hogy össze-
hasonlítsák más, fegyelmezettebb, lelki szép 
tulajdonságokkal fölékesítettebb társaival. Ko-
molyság, higgadtság, megfontoltság, fegyelme-
zett akaraterő akár a hivatalos kötelességek 
végzésénél, akár az egyéni magán és társadalmi 
életben : mindez elengedhetetlen követelmény 
annál a tanítónál, aki nagyobb tanítótestület 
tagja óhajt lenni. Ha pedig nem rendelkezik 
a fölsorolt tulajdonságokkal, akkor sokkal jobb 
úgy reá, mint az iskolára nézve is, ha olyan 
helyre kerül, ahol nem lesz annyi összehason-
lítgatás veszélyének kitéve és ahol így köny-
nyebben nyerheti is meg a szülők biíodalmát 
s ennek révén még talán egészen helye-
sen meg is fog felelni hivatásának. Bizonyosan 
sokkalta jobban, mint nagyobb tanítótestület 
körében. 

Az eddig fejtegetettekre ugyan azt is 
mondhatjuk, hogy a tanítóképzők feladata 
megítélni, vájjon az életbe kilépő jelölt ren-
delkezik-e annyi képzettséggel, föl van-e ruház-
va azokkal a lelki tulajdonságokkal, melyekre 
életpályája méltó betöltésénél szüksége van. 
Ezt a bírálatot, rostálást teljesítik is híven 
ama intézetek. Nem ellenök beszélek. Nem is 
azt a meggyőződést akarom fölébreszteni, mint-
ha véleményem szerint csak azokból válhat-
nának igazán képzett, fegyelmezett életű s 
valósággal derék tanítók, akik a képző-intézet 
szűk falai közt a legjobb előmenetelt érték el s 
a legkifogástalanabb magaviseletet tanúsították. 
Igaz, hogy csak attól a fától várhatunk 
gyümölcsöt, melynek virágja is volt. De, amint 
igen gyakran előfordul a természetben az, 
hogy nem mindig abból a legszebb, legszín-
dúsabb virágból lesz a legjobb gyümölcs: 
éppen úgy megtörténhetik ez az embereknél is. 
Nem mindig és nem okvetlenül csak abból 
válik jó tanító, aki tanulókorában legszebb 
eredményt ért el tanulásánál. A lelki tehetsé-
gek nem mindenkinél fejlődnek ki egyenlő 
idő alatt. Vajmi sokszor megtörténik, hogy az 
a látszólag gyengébb, de erős akarattal, kitar-
tással, komolysággal fölruházott tanítójelölt 
csakhamar túlszárnyalja azt a volt kitünőbbet, 
mert önismeretre ébredett és mert szeretetből 
választott pályájának hivatott munkása óhajt 
lenni : azzá föl is küzdi magát szorgalmas ön-
képzéssel. A küzdőtéren, a munka mezején 
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ismerhető meg, vájjon hivatásos vagy csak 
kényszermunkás-e az egyik vagy másik tanító. 
Aki csak azért lépett a tanítói pályára, mert 
talán nem érzett elegendő erőt — akár szelle-
mileg, akár anyagilag — más életpályához 
elkészülni; aki csak azért vállal tanítói állást, 
m írt ennek szerény jövedelme — talán egyéb 
jövedelme mellett — mégis csak jól esik neki; 
ak'nek egész lelke, szíve nincsen áthatva a 
tanítói hivatás magasztosságának tudatától ; 
aki a tanítói állást csak átmeneti foknak, csak 
lépcsőnek akarja fölhasználni arra, hogy minél 
előbb szabadulhasson az állással összekötött 
fáradalmak, kötelességek terhe alól : az ilyen 
sohasem mondható hivatásos munkásnak; az 
ilyen tanító munkája fölött nem lebeg áldás, 
hanem igen, annak ellenkezője. Most már, ha 
testület tagjává lesz az ilyen tanító, nem 
fog-e az ő buzgalom és lelkesültség hiánya 
rombolólag hatni társainak munkakedvére is ? 
Könnyebb rontani, mintsem javítani. Ez a 
rontás pedig könnyű szerrel megakadályozható 
úgy, ha csakis a hivatásos, a lelkes, a buzgál-
mas tanítók maradhatnak tagjai valamely na-
gyobb tanítótestületn"k s ha nem engedjük azt, 
hogy mások lanyhasága megbénítsa, akadá-
lyozza azokat a munkásokat, akik életcéljokul 
tüiéék fáradhatlanul munkálkodni a fölvilágo-
sultság terjesztése s a jövő nemzedék érzelem-
világának nemesítése körül. 

A hivatás magasztosságának ezen átérzésén O O 
kívül megkívánandó még a testület minden 
egyes tagjától az is, hogy igazán tagnak tudja 
magát, a testület egyenrangú, semmiféle 
kiváltságokat, előnyöket nem követelhető tag-
jának, s hogy egész lelkületét áthassa, csele-
kedeteit szabályozza az összetartozás érzete; a 
testületi szellem. Testületi — egészséges — 
szellem: ez a fő biztosítéka egy-egy tanító-
testület sikeres működésének. Testületi, egész-
séges szellem fejletlensége, vagy hiánya : amint 
az őszi dér lehervasztja a fák zöld lombozatát, 
úgy tarolja le ez is egyes derék munkások 
fáradozásának dús tenyészetnek indult vetését. 
Ahol a testület minden egyes tagja át van 
hatva attól a tudattól, hogy ő csak egyen-
jogú, egyenlő értékű társ a társak között-; 
ahol minden tag élénken érzi azt, hogy annak 
a testületnek minden tagja épp úgy meg-
érdenli az ő becsülését, amint azt ő meg-
kívánja társaitól; ahol a tagok mindegyike 
belátja azt, hogy a munka békességes nyu-
galmit követei és ezt a békét, ezt a nyu-
galmat — akár egy kevés lemondás, önmeg-
tartóztatás, vagy türelem árán is — fönntartani 
és ápolni igyekszik : abban a testületben 
a békességnek áldástterjesztő szelleme foglakozni 
és ott ez a békességes, egy cél szolgálatára 

irányuló, vállvetett munkálkodás meghozza azt 
az eredményt, amelyet mindenki, akinek a haza 
és az emberiség jövő üdve, boldogulása szívén 
fekszik, óhajt és vár. Ellenkezőleg pedig, amely 
testületben erőre kap a társak kölcsönös 
semmibevevése, lenézése, ócsárlása; ahol min-
denki csak a saját előnyét keresi s annak 
eléréseért semmiféle eszközöktől vissza nem 
riad; ahol visszavonás, gyűlölködés kezd 
lakozni az egyes tagok szívében : ott — néz 
zétek meg azt az iskolát — mily szomorú, 
örömnélküli életök van az egyeseknek ; milyen 
eredménytelenné lesz annak a néhány békessé-
gesebb, szerényebb, türelmesebb tagnak mun-
kálkodása is, mert hiszen, ami jó, tiszta magot 
elvetnek ők ma, aközé már holnap konkolj t 
hint a békesség megrontója. Aki tehát nem 
képes indulatain uralkodni, vagy a szent cél 
érdekében szükség esetén képtelen a türelmes-
ségre, a társak megbecsülésére, a szerénységre ; 
az ilyen tanító soha se legyen tanítótestület 
tagjává. Ügy reá, mint az ügyre nézve arány-
talanul előnyösebb lesz az, ha olyan iskolához 
kerül, ahol lehetőleg csak önmagával zsörtölőd-
hetik és nincsen arra utalva, hogy saját becses 
én-jén kívül más, vele egyenértékű társakat 
megbecsülni tartozzék. 

Mindezeken kívül azonban még más szem-
pontoknak is kell irányadóknak lenniök egy-
egy tanítótestület tagjainak összeválogatásánál, 
így — különösen a műveltség alacsonyabb 
fokán álló lakosságú helyeken — mindig több 
férfi- mint nőtanító alkalmaztassék. Kifelé 
hatékony cselekvésre, az iskola érdekében a 
külvilággal való érintkezésre, utánjárásra, 
kezdeményezésre mindig alkalmasabb a férfi, 
mint a nő, miután utóbbinak veleszületett 
természete is inkább csak a csöndben folyó 
munkálkodást engedi meg. A zajosabb, az 
erélyesebb föllépés férfiak hivatása. Mind az a 
teendő, ami a tanórák betartásán fölül akad 
az iskola érdekében, rendesen a férfiak 
vállaira nehezedik és már csak ez az egy 
körülmény is — hogy többeket ne említsek — 
megköveteli, hogy minden testületben inkább 
a férfitanerők legyenek túlszámban, mint meg-
fordít .a. 

Továbbá a tanítótestületnek csak az olyan 
lehessen tagja, aki erőteljes, munkaképes, beteg-
ségeknek ritkábban alávetett. Általános szokás 
az, ha a testület valamely tagja pl. betegség 
miatt egy vagy több napon át nem taníthat, 
társai gondozzák -osztályát. És mi az ered-
mény? Csakis az, hogy ilyen módozat mellett 
egy helyett két osztály szenved és ez a szen-
vedés már néhány napig tartó ilyen toldozás-
foltozás mellett erősen meglátszik mindkét 
osztályon. Éppen így vagyunk az olyan tan-
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erőkkel is, akik bármely testi vagy lelki gyen-
geség, fogyatkozás avagy csekélyebb munka-
képesség birtokában osztályt vezetnek s 
képtelenek azt kellőleg fegyelmezni, rendhez 
szoktatni. Pedig a fegyelmezetlenség, a ren-
detlenség nagyon könnyen átterjed a többi 
osztályokra is és azok vezetőinek munkája 
ennek folytán erősen meg lesz nehezítve. Igaz, 
hogy nem csupán a nagyobb iskoláknál, de 
még a legkisebbnél is nagyon kivánatos, hogy 
a tanító lehetőleg erőteljes, munkaképes legyen; 
hanem azért mégis nagyobb hasznot tehet s 
legalább másokat nem hátráltat, nem zavar az 
a gyengébb szervezetű tanító akkor, ha kisebb 
iskolához, talán könnyebb munkához alkal-
maztatik. A korral is szokott megnyilatkozni 
ez a gyengeségi állapot, egyiknél korábban, 
másiknál^ későbben, soha ellenben nagyon 
ritkán. Es akkor előáll annak az ideje, hogy 
új erőt kapjon a testület és az az elfáradott, 
hü munkás igazságos, méltányos módozat 
mellett kevesebb testi s lelki erőfeszítéssel járó 
helyre állíttassék. 

Amellett azt is tudjuk mindnyájan, hogy az 
a kezdő tanító mennyire járatlan az iskolai 
dolgokban, rendtartásban, a fegyelem eszközei-
nek kezelésében. Azt is tudjuk, hogy az életbe 
kilépett fiatal ember, ha pályája kezdetén 
mindjárt egy félreeső falába kerül tanítónak, 
mennyire ki van téve annak az eshetőségnek, 
hogy kevés élettapasztalatával nem ő lesz 
behatással műveletlen környezetére, hanem 
hogy ennek az ellenkezője történhetik. Sokkal 
célravezetőbb lenne, ha a kezdő tanerők egy 
része — amennyire a helyzet engedi — először 
valamely tanítótestület kebelében nyerne al-
kalmaztatást három évre. Ezen idő alatt 
teljesen megismerkednének életpályájuk köte-
lességeivel, a nevelés-tanítás gyakorlati módo-
zatával, az iskolai rendtartással, tananyag, óra, 
osztályok beosztásával s megfigyelve társaik 
előadásait, hamar eljutnának oda, hogy az egyes 
tantárgyakat kivánatos módszer szerint tudnák 
kezelni. Három év elteltével azután áthelyez-
tetnének más és más iskolákhoz, és legfeljebb 
azok, akiknek további ottmaradása a testület 
működésére nézve nagyon előnyösnek bizonyult, 
annál az iskolánál véglegesíttetnének. Ilyen 
módozat mellett remélhető lenne, hogy idővel 
hazánk minden községében, még abban a leg-
elrejtettebb helyen fekvőben is, hivatásuk 
magaslatán álló, kötelességeiket s azok telje-
sítésének legjobb módozatát ismerő s a haza 
és emberiség közös javáért egyenlően lelkesülő 
tanerők vezetnék a népet s annak gyermekeit 
a jobb jövő kapui felé. 

A nagyobb tanítótestületet úgy képzelem 
tehát, hogy annak nem egyedül a reábízott 

osztályok hűséges vezetése van föladatául téve, 
hanem az is, hogy szélesebb környezetben 
irányítólag hasson a környékbeli tanítóságra. 
És ennek a szép föladatnak meg is fog felelni 
a tanítótestület akkor, ha az egyrészt az 
eddigelé elmondott elvek szerint lesz össze-
állítva; másrészt, ha ezeken fölül nagyobb ön-
kormányzati jogokkal ruháztatik föl. Gondosan 
összeválogatott erőkből álló testületet ne féljünk 
ilyen jogokkal fölruházni. A tanító és taní-
tóság legjobb ellenőre önmagának. A bizal-
matlanság sértő az önérzetre. A bizalom emelő 
s hűséges munkálkodásra késztet és kötelez. 
Tapintatlan, rosszakaratú beleszólás a leglel-
kesebb munkásnak is kedvét szegi. Ilyenektől 
meg kell menteni a testületeket s föl ke'1 
azokat ruházni az eddigieknél szélesebb körű, 
önkormányzati jogokkal. 

Végre, amint a test, úgy a testület sem lehet 
fej, vezető nélkül. Fejünk irányítja testünk 
tagjainak cselekvését. A testület feje kezde-
ményez, vezet s végrehajt. Itten röviden azt 
állítom föl követelményül, hogy a testület feje 
olyan legyen, mint az a vezér a déli tájakra 
költöző vadludak V-je élén; hogy őt is lelki 
tehetségeibe, életbölcseségébe, éberségébe, éles-
látásába, kitartásába, ügyszeretetébe, önzet-
lenségébe, igazságszeretetébe vetett I r o d a -
lommal követhessék pályatársai. 

Mindezeket teljes elvontsággal óhajtottam 
előadni azon reményben, hogy gondolataim 
közlésével a népoktatás ügyének használhatok. 
Tudom, hogy a fejtegetettek ellen érvül hoz-
ható föl az, miszerint a tanítótestületeknek 
ilyen elvek szerinti összeállítása nagy gondot, 
nagy munkát igényel. Azt is tudom, hogy így 
nagyobb verseny támadna a tanítóság körében s 
a lelkesebb munkások egyik legfőbb vágya lenne 
— amint ma is az — egy-egy nagyobb testület 
tagjává lenni. Érzem azt is, hogy nem min-
denkinek teljesülhetne ebbeli vágya s itt-ott 
rövid időre némi lehangoltság, mellőztetés 
gondolata is ébredhetne. De hát a nép-
oktatásügy érdeke soha alá nem helyezhető 
magánérdekeknek, egyéni óhajoknak s az a 
sértődött tanító, ha hivatásának valóban lelkes 
apostola, megnyugszik majd, látván a műkö-
dése helyén nyilvánuló tiszteletet és elismere'st. 
Az a körülmény pedig, hogy így nemes verseny 
keletkezhetnék a tanítóság körében, csak 
örvendetes lehetne ; mert vajmi sokkalta kívá-
natosabb az, hogy a tanítóság abban a mun-
kában találja kedvét, büszkeségét, amely munka-
körhöz készült, képesíttetett, mintsem hogy 
ambíciója oda terelődjék : minden áron valami 
más, valami magasabb álláshoz jutni és csak 
mielőbb elhagyni azt a fárasztó tanítást s 
mintegy kiszökni pályatársainak sorából. Azt 
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a munkát, av.t a gondot pedig, amely a tanító-
testületek- megalakítására a vázolt módozat 
mellett fordíttatnék, bőven megjutalmazná 
állami népoktatásügyünknék a legtávolabbi 
zugban is egyöntetű s jövőjében biztosított föl-
virágzása. 

(Felső-Visó.) P. G. 

Az időszámításról. 
Köszönettel tartozom Magyar László úrnak, 

bogy szíves volt a 23. számban megjelent, 
föntírt című cikkemmel foglalkozni, mert így 
a tárgy nem került le azonnal a rapirendről. 
Első cikkemben hangsúlyoztam, M. úr is föl-
említi, hogy tudományos szempontból én is azt 
a módot helyeslem, mely az elmúlt időt kife-
jező mennyiségekkel számol, azonban a minden-
napi szokás, a természetesség, a célszerűség 
szempontjából ajánlom, hogy a dátumot kife-
jező számokkal számoljunk. Nem is lenne 
szavam cikkéhez, ha benne ferdítés és fogálom-
zavar elő nem fordulna. 

Ferdítés cikkében az a rész, mellyel azt 
akarja konstatálni hogy az én számításom 
szerint a december hónapot kellene fölbontani 
napokra s így az a „valaki" az én számításom 
szerint 1 nappal tovább élt volna, mint az ő 
számítása szerint. 

Én kidolgoztam a példát s ugyanannyi nap 
jött ki, mint a M. úr által kidolgozott módon. 
Honnan veszi tehát azt az egy nap különb-
séget ? 

Szándékosan kerestem olyan példát, hol egy 
magasabb rendű egység fölbontása szükséges, 
hogy így minden nehézséggel számolhassak. 
Első cikkemben már említettem, hogy figyel-
meztetni kell a gyermeket, hogy a 12 nem 
12 hónapot, hanem a 12 dik hónapot jelenti. Mi 
következik ebből? Az, hogy az nem egész 
hónap, az még nem a miénk, azt fölbonta-
nunk nem lehet, hane.n fölbontjuk napokra a 
11-dik hónapot. (Az időszámítás kezdőfokán 
különben a váltószámban is a legnagyobb 
egyszerűség lenne a leghelyesebb.) A 11-dik — 
30 napos — hónapot bontottam föl én is. 
Ezt én könnyen tehettem éppen azért, mert 
sorszámok között keresem a különbséget s 
így n e m jövök ellentétbe önmagammal, mint 
Magyar úr. 

Ő ugyanis azt állítja, hogy „sorszámokkal 
nem tudunk számolni." Mégis a fölvett pél-
dában sorszámhoz nyúl. Miután — a M. úr 
által pártolt módon — a „11" tizenegy 
hónapot, a „17" tizenhét napot jelent s a 19 
napot a 17 napból nem lehet kivonni, föl kell 
bontani egy hónapot. „Hány napot számítsunk 
a fölbontott hónapba ? Az attól függ, az év 

hányadik hónapját akarjuk napokra változtatni? 
Ha számításunk helyes akar lenni, akkor ezt 
a körülményt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni." Aranyigazságokat mond ezekben M. 
úr, ámbár még mindig megmarad a szökőév-adta 
hiba. Azonban lennebb így folytatja: „Az első 
mód szerint a fönti példában a 11-ik hónapot 
kell fölbontani, ez november hónap." Itt van 
az ellentmondás ! Ha M. úr azt állítja, hogy 
sorszámokkal nem tudnak számolni, akkor ne 
tessék egy pillanatra se hozzájuk nyúlni! 

Azt mondja M. úr, hogy k é p t e l e n s é g az 
1899-ik évből az 1846-ik évet kivonni. Éppen 
ennyire képtelenség 1898 eltelt évből 1845 
éltélt évet kivonni. Pedig lám, sok ilyen kép-
telenség van tanításunkban. Pontot, vonalat 
rajzolunk, pedig a mértan azt tanítja, hogy az 
nincs ; a Nap fölkeltéről beszélünk, pedig 
tudjuk, hogy ez tévedés. Azonban e képtelen-
ségek mindennapiak s ha én azt kérdezem 
valakitől, hogy mennyi idő különbség van az 
1902. év utolsó napja és az 1903. év utolsó 
napja között, fejtörés nélkül feleli: „Egy kerek 
év különbség" s mondja ezt anélkül, hogy 
csak eszébe is jutna az elmúlt időt kifejező 
számokra redukálni a kérdést. 

A különbség szót húztam alá, mert itt van 
M. úrnak a fogalomzavara. 

Osztás, mérés, benfoglaltatás — bár egyazon 
művelettel hajtatnak végre — dizjunkt fogal-
mak, épp úgy kivonás és különbség is. Én előző 
cikkemben is írtam, hogy az idő tartama a 
vég és kezdet közötti különbség. 

Az idő maga mint tárgy egy végtelen 
hosszú sor, melynek megrögzítésére s dara-
bokra osztására számokat használunk. Mi 
abban a képtelenség tehát, ha én egy, számok 
által megrögzített időt (egy hosszú tárgyat) 
ráteszek egy másik ilyen tárgyra, abból a 
célból, hogy a kettő közötti különbség kitűnjék ? 
Mi képtelenség van abban, ha én azt ajánlom, 
hogy e tárgyak végpontjainak megjelölésére 
ugyanazt a számot (határkövet) használjuk az 
időszámításban, mint a mindennapi életben ? 
A dátum annyira benne van a közhaszná-
latban, hogy az emberek vajmi csekély ezrelé-
kének jut eszébe, hogy ő voltaképpen tévesen 
használja a dátumot. Igen, csaknem elfeledjük, 
hogy a dátum sorszám s azért bizton csinál-
hatjuk vele még a kivonást is anélkül, hogy 
az észszerűség, értelmesség vagy helyes gondol-
kozás törvényei ellen vétenénk. Ellenben köze-
lebb hozzuk a tanítást a mindennapi élethez ; 
pedig ez nem megvettndő cél. 

Kényelmes lett volna igazam bizonyítására 
dr. Ébennek a 17-ik számban közölt rövid 
közleményére hivatkoznom, de be akartam 
bizonyítni, hogy M. úr tévedett. Egyébként is 
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nem azt kellett volna velem szemben bizonyít-
gatnia, hogy a régebbi mód a helyes, az 
általam ajánlott pedig helytelen, hanem azt, 
hogy gyakorlatibb, célszerűbb, a mindennapi 
életbe jobban beilleszthető amaz. Idevágó, meg-
győző bizonyítékok előtt nem tartottam volna 
megalázónak meghajolni. Miután azonban bizo-
nyítékai az én számításom elferdítésén, logikai 
botláson alapszanak, álláspontomat fönntartom. 

Cikkének 6 utolsó bekezdésében sok igaz-
ságot mond, de miután nagyrészt nem a tárgy-
gyal s nem az én cikkemmel foglalkozik, arra 
nem terjeszkedem ki. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(40.174. szám.) 

Az 1893. évi XXVI. törvénycikk alapján 
segélyezett községi és felekezeti iskolák tanítói-
nak második korpótlékát illetőleg az 1903. évi 
március 30.-án 22.291. szám alatt kelt kör-
rendeletemből kifolyólag szerkesztett és egyes 
vármegyei közigazgatási bizottságok által már 
fölterjesztett kimutatásokból tapasztaltam, hogy 
azok a fönt idézett törvénycikk végrehajtása 
tárgyában az 1894. évi március 2.-án 10.000. 
szám alatt kelt rendelettel kiadott utasítás 
24. §-ának 3-ik bekezdésében előírt föltételek-
nek nem felelnek meg, mert azokból nem 
tűnik ki az, hogy a közigazgatási bizottságok 
fölhívták-e az illető iskolaszékeket és felekezeti 
iskolai hatóságokat a tanítók második korpót-
lékának biztosítása iránt és hogy az egyes 
iskolaföntartók mily mértékben képesek ezen 
korpótlékok viselésére. 

Szükségesnek tartom ennélfogva pótlólag 
figyelmeztetni a közigazgatási bizottságot, hogy 
a jelzett iskolai tanítók második ötödéves 
pótlékának biztosítása iránt az említett uta-
sítás 24. § ának 3 ik bekezdése értelmében az 
illető iskolaszékeket, illetve felekezeti iskolai 
hatóságokat szabályszerűen és sürgősen hivja 
föl és utasítsa őket, amennyiben az iskolafön-
tartók a tanítók második korpótlékát sen 
egészben, sem pedig részben fedezni nem 
volnának képesek, megfelelő államsegélyért a 
közigazgatási bizottság utján hozzám folya-
modjanak. Az iskolaföntartó szegénysége termé-
szetesen hely hatóságilag igazolandó. 

Azon tanítókat érintőleg, kik már az első 
évötödös pótlék fejében államsegélyt nyertek, 
ha annak kiutalványozása óta állandóan ugyan-
azon iskolánál működnek, a 2 ik korpótlék 
címén államsegélyért benyújtóit kérvény ide 
föl nem terjesztendő, hanem csupán a mellékelt 

kimutatásban tüntetendők föl a szükséges 
adatok, ezen kimutatások pedig legkésőbb folyó 
évi július hó végéig mutatandók be nálam. 

A többi kérvény külön-külön jelentés kisé-
retében terjesztendő föl. 

Budapesten, 1903. évi június hó 9.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Révai Mór 

országgyűlési képviselőnek, aki a széki áll. el. 
isk. ifjúsági és népkönyvtára gyarapítására 
1400 korona értékű könyvet adományozott. 

Kinevezte: Végh Gabriella oki. tanítónőt a 
piskitelepi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Grubicza Hermin oki. kisdedóvónőt a tót-
megyeri áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Rimanóczy Berta kaposvári állami elemi isk. 
tanítónőt az ottani áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Hencz József oki. tanítót a topán-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Babuczay Margit balázsfalvai 
és Szittner Mária perlaki áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen ; Wachold Ida szepesolaszi 
állami óvónőt a hosszafalu-fürészmezői állami 
óvodához'; Petrovay Béla s.-a.-ujhelyi áll. el. 
isk. tanítót az újpesti áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Boczkó Gizella szigetujfalusi áll. 
óvónőt a medgyesbodzási állami óvodához ; 
Zoltányné-Kovács Jolán medgyesbodzási áll. 
óvónőt a szigetujfalusi áll. óvodához. 

Jóváhagyta : a somogyvármegyei ált. tanító-
egyesület módosított alapszabályait; az országos 
izr. tanítóegyesület módosított alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott : Majba Lipót 
alsósajói ág. hitv. ev. munkaképtelen el. isk. 
tanító részére évi 840 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Pogány 
Teréz debreceni orsz. tanítói árvaházi segéd-
árvaanya részére 1200 koronát egyszersminden-
korra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Bauer Izrael rózsahegyi nyug. izr. el. 
isk. tanító özv., szül. Haumann Hani részére 
évi 600 koronát; néhai Bozsor Péter varsolci 
nyug. gör. kath. el. isk. tanító ö/.v., szül. Szűcs 
Mária részére évi 313 koronát; néhai Hajas 
Ede bölcskei róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Szelinovics Irma és két kiskorú árvája 
részére 448 koronát; néhai Danczinger Ignác 
szatmári nyug. volt izr. tanító özv., szül. Elias 
Kata részére 530 koronát; néhai Brunovszky 
Samu miavai nyug. áll. el. isk. igazgató-tanító 
özv., szül. Maier Emilia Matilda, részére évi 
550 koronát. 
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Egyetemi tanulók otthona Bécsben. 
Harminc esztendeje lesz az idén október 

havában, hogy egy-két nemesen érző bécsi 
emberbarát megalkotta az egyetemi tanulókat 
segélyező egyesületet Rainer főherceg ő fen-
ségének a védnöksége alatt. Kezdettől fogva 
nagy figyelemmel kisértem ennek a jótékony 
testületnek a működését s mióta a Tanítók 
Háza eszméjével foglalkozni kezdtem, gyak-
rabban föl - fölkerestem Bécsben az Asyl-
Verein der Wiener Universität nevet viselő 
egyesület által létesített Tanulók Otthonát 
(Studentenheim), amely 1882 óta a IX-ik 
kerületi Porcellan utca 30-ik szám alatt az 
egyesület által megszerzett négyemeletes ház-
ban van. Körülményeim úgy kívánták, hogy 
a folyó hó 3 ikán ismét fölmenjek Bécsbe ; 
dolgom elintézése után, ami kevés időt a 
császárvárosban tölthettem, ennek a Studenten-
heim-nak, meg a műegyetemi tanulókat gon-
dozó Rudolphinum-nak a megtekintésére for-
dítottam. 

Istenem ! Mily érzéssel léptem én át ennek 
az áldásosán működő két intézetnek a küszöbét 
egy hosszú évtizeden át majdnem minden 
egyes esztendőben legalább is egy ízben és mily 
csudálatos boldogító hangulat fogott el most, 
amikor a szent szeretet e két templomának a 
kapuján bementem! As Úr megsegített minket, a 
magyar közoktatásügy szerény munkásait is! 
Nekünk is adott fiaink és a nemzet javára két 
ilyen áldást árasztó hajlékot ! Legyen áldott ezért 
közöttünk az Ő szent neve. Kisérje az Ő áldása 
azok lépteit, kik beteljesítették ezer meg ezer 
néptanító kérését, könyörgését! E gondolatok 
hatása alatt állva kerestem föl a Studentenheim 
hi/atalos helyiségét, irodáját. Bemutatkoztam 
az itt dolgozgató két egyesületi tisztviselő 
úrnál. Az egyik rám ismert; mert ő kalauzolt 
1889 ben is, amikor az intézetet első ízben 
alaposan tanulmányoztam volt. Tudakozódott 
egyesületünk működése felől. Rövidesen el-
mondottam neki a mi dolgainkról azokat, 
amelyek örvendetesek. Közöltem vele, hogy 
mióta egyesületünk : az Eötvös-alap orsz. tanítói 
segélyegyesülete, Ujváry Béla kir. tanácsos és a 
Néptanítók Lapja szerkesztőjének az elnöksége, 
meg a vele együtt működő tisztikar vezetése alatt 
áll, az ország népoktatásügyi munkásai min'sz-
terünk ő kegyelmességének a fölhívására s a 

kir. tanfelügyelőségek lelkesítő közreműködése 
következtében tömegesen csatlakoznak az 
Eötvös-alapot s az ezzel kapcsolatos jótékony 
intézményeket gondozó és föntartó kartársak-
hoz és nemcsak hangzatos szavakban nyil-
vánuló lelkesedéssel, de tettekben jelentkező 
áldozatkészséggel is támogatják első sorban a 
budapesti Ferenc József és a kolozsvári Hunyady 
Tanítók Házának az alapját. Arra a hozzám 
intézett kérdésre, hogy nem adtunk-e még ki 
egyesületünk működéséről német nyélven vala-
melyes jelentésfélét, csak annyit mondhattam, 
hogy majd, ha egyesületünknek lesz már mivel 
a nagy világ elé lépnie, bizonyára akad 
közöttünk, ki német nyelven is megismerteti 
Eötvös-alap országos tanítói segélyegyesületünk 
működésének eredményét, sikereit ; mert hiszen 
hazánkban is él még akárhány olyan idősebb 
ember, aki melegen érdeklődik nemzetünk nép-
oktatásügyi munkásainak az ügyei iránt s bár 
nem érti nemzeti nyelvünket, szíve azért mégis 
oly híven dobog hazánkért, mint akármelyik 
tősgyökeres magyar honfitársunké. Példa erre 
az áldott emlékű, néhai, Istenben boldogult 
Wechselmann Ignác, aki fejedelmi örökséget 
hagyott volt a magyar nemzet hűséges mun-
kásaira, a néptanítókra. 

Megtudván, hogy éppen most foglalkoznak 
az irodában a legközelebbi választmányi gyűlés 
előkészítésével és hogy 1900 óta nem történt 
nevezetesebb átalakítás az eredetileg szállodá-
nak készült épületen, ezért anélkül, hogy 
a házat újra végig jártam volna, az egyesület 
mult évi jelentését hálás köszönettel átvévén, 
elkövetkeztem az egyesület két lelkes és buzgó 
tisztviselőjétől, hogy a Rudolfinumot is meg-
nézzem. Ott azonban nem találkozhattam az 
intézet régi felügyelőjével s így meg kellett 
elégednem az intézet hivatalos kimutatásával, 
amely ezúttal igen rövidesen vázolja az áldásos 
intézet belső életét. 

Meg lévén győződve afelől, hogy a bécsi 
Tanulók Otthonára és a Studentenheim nevet 
viselő házat gondozó egyesület életére vonat-
kozó néhány fontosabb adatnak és körülmény-
nek az ismertetése üdvös hatással lehet a mi 
két gyönyörűséges házunk föntartására hivatott 
egyesületünkre nézve is, elnökünknek, e becses 
lapok szerkesztőjének az engedelmével közlöm 
a mélyen tisztelt kartársakkal a következőket : 

Az egyetemi tanulók bécsi otthonát gondozó 
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egyesület célja : a segélyre utalt és erre méltó, 
bécsi tud.-egjetemi hallgatóknak, szigorló ifjak-
nak ingyen lakással s amennyire az egyesület 
anyagi körülményei megengedik, mérsékelt 
díjért élelemmel és gyógykezeléssel való támo-
gatása s az erre alkalmasaknak magán leckék 
megszerzése útján való segélyezése. Vannak az 
egyesületnek alapító-, pártoló-, rendes és tisz-
teleti tagjai. Alapító-tagjaiul azok tekintetnek, 
akik egyszersmindenkorra legalább 400 korona 
alapítványt tesznek le, avagy az ezen 400 
korona alapítványt négy év leforgása alatt, 
100 — 100 koronás részletekben beszolgáltatják. 
Tártoló-tagok azok, akik évenként 4 koronával 
járulnak az egyesüle" céljaihoz. Rendes tagok 
csak azok az egyének lehetnek, akik a bécsi 
tud.-egyetemnek hallgatói voltak, avagy tényleg 
hallgatói a belépés alkalmával s magukat évi 
4 korona tagsági díj fizetésére kötelezik. 
Tiszteleti tagokul az oly egyéneket választhatja 
meg az egyesület közgyűlése, akik a testület-
nek céljait kiváló sikerrel szolgálják. Az 
egyesület eme tagjain kívül kezdettől fogva 
mind a mai napig évenként ig< n sok kegyes 
adakozó is segíti a bécsi „Tanulók Otthonát" 
és pedig elég nevezetes összeggel. Ezek között 
a kegyes adakozók között mintegy 1200-ra 
rúg már azoknak a politikai és egyház-közsé-
geknek és más testületeknek a száma, amelyek 
kisebb-nagyobb rendes évi segélyben (szubvenció-
ban) részesítik a nemes célt szolgáló egye-
sületet. így például Bécs városa évenként 800, 
Brünn 100, Dürnknd 2, Florisdorf 102, 
Karlsbad 20, Salzburg 40, Abbazia-Volosca 4 
korona segélyt küld évenként a bécsi „Tanulók 
Otthona" javára. Nem hiányoznak a kegyes 
adakozók közül a pénzintézetek, biztosító-tár-
sulatok, nagyobb gyárak és más egyéb válla-
latok sem. Miként az egyesület fizetéses tiszt-
viselőitől már régóta tudom, annak a rengeteg 
kérő-levélnek, amelyet az egyesület évről-évre 
kibocsát Ausztria minden nevezetesebb testü-
letéhez s községéhez, köszönhető egyes-egyedül, 
hogy ma már adósság nem terheli az egyesület 
két utcára néző négyemeletes házát, amelynek 
értéke a berendezéssel együtt 287.878 korona 
86 fillérrel szerepel a vagyon - kimutatásban, 
és hogy a mult 1901/902-ik egyesületi évben 
az egyesület tendes tagjaitól, akiknek a száma 
csak 17 volt, 66 koronátde a 6968 kegyes 
adakozótól 22.096 korona 8 fillért, a 2967 pár-
toló tagtól meg 14.784 korona 20 fillért, ösz-
szesen tehát adományokból és tagsági díjaiból 
36.946 korona 28 fillért vett be az egyesület 
pénztára. Az egyesület értékpapírokban és 
készpénzben csak 142.676 korona 71 fillérrel 
birt. Van azonban az egyletnek ezenkívül még 
40.981 korona 44 fillérre menő külön ala-

pítványa is, amelynek kamatait az alapítók 
rendelkezése értelmében lehet csak fölhasználnia. 
Az egyesület készpénzbeli jövedelme az 1901 — 
1902 ik egyesületi esztendőben mindössze 55 293 
korona 80 fillérre rúgott; ebben az összegben 
benne foglaltatik az a 7317 korona 42 fillér 
is, amelyet az a 296 egyetemi tanidó az élel-
mezésért az egyesületi pénztárba befizetett, 
akiket az egyesület a Studentenheimban gon-
doztatott az egész tanéven át. 

Az egyesület évi kiadásait föltüntető hiva-
talos jelentés is igen sok érdekes és reánk 
nézve talán tanulságos adatot is foglal magá-
ban. Az egyesületi iroda föntartása belekerült 
az 1901/902-ik esztendőben 15.197 korona 60 
fillérbe. Ebből postabélyegekre és a hatóságok 
adományairól szóló nyugtákra való bélyegekre, 
postai nyomtatványokra fordított az egyesület 
1952 kor. 26 fillért. Irodai szerekre, bár sok levél-
papírt és borítékot ingyen is kapott az iroda, 
338 korona 45 fillért adott ki s a három iroda-
tiszt fizetése, javadalma 3870 korona volt. A 
segélygyűjtést eszközlőknek kocsipénzül adott 
az egyesület 1061 korona 82 fillért. A pénz-
gyűjtőknek rendes százalék fejében fizetett 
4548 korona 67 fillért. Nyomtatványokra 
költött, bár a nyomda majdnem önköltségen 
állítja ki az egyesület nyomtatványait: 2438 
korona 69 fillért; ámde ebben benne foglal-
tatik a 7 nagy negyedívre terjedő és 21.000 
példányban kiadatott évi jelentésnek a kinyom-
tatási költsége is. Újévi ajándékokra fordított 
az egyesület a házi-, posta- és más egyéb 
szolgák jutalmazása céljából 987 korona 71 
fillért. 

Kétségtelen, hogy a bécsi „Tanulók Otthonát" 
föntartó egyesület irodájának a föntartása 
aránytalanid többe kerül, mint az Eötvös-alap 
irodájának és pénztárának a kezelése; ámde 
szép eredményt is ért el ez az egyesületi iroda 
fáradhatlan tevékenységével a legutóbb lefolyt 
20 esztendő óta. Az 1882/83 ik egyesületi 
évben a pártoló tagok száma még csak 26 volt 
s az általuk beszolgáltatott összeg mindössze 
644 koronára ment, a kegyes adakozók száma 
77 s az ezek által adományozott összeg 2691 
korona 46 fillérre rúgott, az akkor még 66 
rendes tag- után is csak 66 korona folyt be. 
Az egyesület 1882/83-ban mindössze csak 
14.811 korona 86 fillér tőkésített vagyon 
fölött rendelkezett s összes évi jövedelme is 
mind összevéve 4448 korona 65 fillér volt. 
Ámde volt azóta, hogy az iroda nagyobb-
szabású tevékenységet fejthet ki s az egyesület 
erre a költséget nem sajnálja, már több ízben 
olyan éve is az egyesületnek, amelyben az 
évi jövedelem meghaladta a 100.000 koronát 
is. így p. o. az 1891/92-ik egyesületi évben 
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139.154 korona 34 fillér, az 1897/98-ik esz-
tendőben pedig 118.689 korona 26 fillér évi 
jövedelmet szerzett az egyesületi ircda tevé-
kenysége. 

Az 1901/902-ik tanévben a Studentenheim 
föntartása, a 143 s az első félévben tízzel 
több egyetemi hallgatónak a gondozása, lakással, 
reggelivel, ebéddel és gyógykezeléssel való 
ellátása 29.498 korona 20 fillérbe került. Ebből 
a szolgálattevő személyzet fizetésére jutott 
3072 korona, fűtő-anyagra 2220 korona 11 
fillér, légszeszvilágításra 703 korona 34 fillér, 
vízvezetékre 281 korona 12 fillér, a ház 
rendbentartására és tatarozására 4239 korona 
84 fillér fordíttatott. Új bútorokra, ruhanemü-
ekre s a háznak tűz ellen való biztosítására 
adatott ki 942 korona 87 fillér. Az élelmezésre 
és konyhára költött az egyesület 17.765 korona 
42 fillért. 

Mindezek mellett tőkésített vagyonának a 
gyarapítására juttatott az egyesület 3302 korona 
58 fillért. A Hitelintézetnél letétbe helyezett 
értékpapírok őrizéseért fizetett 64 koronát, 
számtartókönyvek beszerzésére fordított 60 
korona 90 fillért. Az 1901/902. egyesületi év 
55.293 korona 80 fillérnyi bevételéből marad-
ványul átvitt az 1902/903. tanévre 7160 korona 
38 fillér készpénzt 

A „Studentenheim"-ban az 1901/902. tanév 
első felében 153, a másodikban 143 egyetemi 
tanuló gondoztatott. E 296 ifjú közül morva-
országi volt 66, csehországi 54, felsőausztriai 46, 
krajnai 32, alsóausztriai 24, tiroli 18, stájer-
országi 18, sziléziai 12, karinthiai 4, salzburgi 4, 
galiciai 4, bukovinai 4, tengermelléki 2, Vorarl-
berg! 2, dalmáciai 2, liechtensteini 2, istiiai 2. 
Vallásukat tekintve volt közöttük 286 r. kath., 
8 izr., 2 ág. ev. A 296 egyetemi hallgató 
közül 138 jogot, 136 bölcsészetet, 22 orvosi 
tudományokat tanult. Az egyesület fönnállása 
óta 4447 ifjút látott el ingyenlakással ; ezek 
között magyarországi is akadt 54, erdélyi 6, 
horvátországi 4. 

Érdekes adat, hogy a Studentenheim-ban 
a 143 egyetemi hallgató nagyobb része külön 
kis szobában lakhatik és hogy csak az első és 
másodévesek, az ifjúságnak mintegy a harmad-
része kénytelen másod-harmadmagával egy-egy 
szobában együtt lakni. Ennek tulajdonítja az 
egyesület elnöksége, hogy az intézetben mindig 
a legnagyobb rend és csend uralkodik, hogy az 
ifjúság zavartalanul és szakadatlanul a maga 
tanulmányainak élhet és hogy az intézetben 
fegyelmi eljárások alkalmazására elvétve, nagy 
ritkán van szükség, holott a házszabályok 
korántsem akadályozzák az egyetemi ifjúság 
egyéniségeinek a szabad fejlődését, a jellem 
fejlődéséhez megkivántató szabadságnak azt a 

mértékét, amelyet együttlakás mellett meg 
lehet tűrni, meg lehet adni a föladatukkal 
tisztában levő komoly egyetemi ifjaknak, akik 
az esetleg közéjük keveredő könnyelműbb tár-
sakra, is áldásos hatást tudnak gyakorolni. Az 
intézet szellemének nemességéről és egészséges 
voltáról tesz tanúbizonyságot, hogy sz Ausztriá-
ban féktelenül dúló nemzetiségi gyűlölködés 
nem talált talajra a szent szeretet által emelt 
„Tanulók Otthonában". Szép testvéri egyet-
értés él az itjuság között itt, pedig a 296 
gondozott egyetemi hallgató közül 220 a német, 
52 a szlovén, 12 az olasz, 8 a cseh, 2 a len-
gyel és 2 a ruthén nemzetnek volt a fia. 

Fehérnemű-mosatásról, fürdőről, gyógysze-
rekről minden egyes növendéknek magának 
kell gondoskodnia, Reggelit és ebédet is csak 
mintegy 8 esztendeje, hogy az intézetben kap-
hatnak az egyesület által gondozott egyetemi 
hallgatók és pedig ma már igen olcsón. Egy-
egy reggeliért, mely tejből és fehér cipóból 
áll, 10—12 fillért, egy-egy ebédért, mely 
levesből, V* kiló marhahúsból és kétféle főze-
lékből és elégséges házikenyérből áll, 28 fillért 
fizetnek csak a tanulók. A reggelinek és az 
ebédnek ily olcsón való előállítása csak úgy 
lehetséges, hogy az egyesület fizeti azt az 
összeget, amivel ezeknek az előállítása többe 
kerül; az 1901 902-ik tanévben p. o. a tanulók 
az élelmezésért csak 7317 korona 42 fillért 
fizettek, az egyesületnek az intézeti konyha 
költsége pedig 17.765 korona 42 fillér volt, az 
ifjak által fizetett összeget is beleértve. Most 
már azt tervezi az egyesület, hogy lehetőleg 
olcsón, de erőteljes vacsorát is adat az inté-
zetbe fölvett tanulóknak otthonukban. 

Az egyesület élén ma is az a nemesen érző 
emberbarát áll, aki ezt ezelőtt harminc eszten-
dővel kezdeményezte s ezt azóta páratlan 
kitartással és fáradhatlan tevékenységgel irá-
nyítja, mint elnök. Ez a derék bécsi orvos, dr. 
Schwarz Gáspár császári tanácsos, nyerte meg 
az egyesület védnökéül Rainer főherceg ő 
fönséget, aki 1902-ben tartotta boldog házas-
életének 50-éves jubileumát 8 aki gyakran 
megjelenik a „Tanulók Otthonában" minden 
előleges bejelentés nélkül is, hogy érdeklődése 
által is nemes munkásságra serkentse az egye-
temi hallgatók at. 

Az elnök mellett az egyesület alelnöke és 
főinspektora dr. Landenbauer Manó gyakorló 
orvos, meg dr. Wless Győző az intézet házi 
orvosa fejtenek ki rendkívül nagy és áldásos 
tevékenységet az ifjúság érdekében, az egye-
sület titkára, dr. Stich Ignác meg dr. Welza 
Máté az egylet buzgó főpénztárnoka, vala-
mint az öt választmányi tag is mind tisztelet-
díj nélkül fáradoznak az egyesület érdekében. 
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A választmány tagjaival osztoznak híven az 
egyesületi munkában a két számvizsgáló s az 
egyesület jogi tanácsosai. A rendes évi tisztelet-
díjban részesülő egyesületi tisztviselők, neveze-
tesen : az iroda főnöke és két irodatisztje, pieg 
a pénzgyüjtést és kezelést vezető egyesületi 
számtartó és ellenőr végezik az egyesületi 
teendők legfontosabb és legfárasztóbb részét. 
Az ő pontos és hűséges munkásságuk nélkül 
az egyesület évi jövedelme megcsappanhatnék, 
kiadásai fölösleges módon emelkedhetnének. 

íme ezekben vázoltam rövidesen a bécsi 
„Tanulók Otthonát" és az ezen áldásosán mű-
ködő jótékony intézetet fönntartó egyesület 
életét, működését. Es most engedtessék meg 
nekem, hogy ezeknek a vázlatoknak a bemuta-
tása után egy-két gondolatomat is előadjam 
a mi két házunknak a fönntartására vonatko-
zólag. 

Az „Eötvös-alap országos tanítói segély-
egyesületnek'' követnie kell a bécsi „Tanulók 
Otthonát" fönntartó egyesület példáját, meg 
kell keresnünk évről-évre az ország vármegyéit, 
törvényhatósági jogú és rendezett tanácsú váro-
sait, a nagy községeket s iskolaszékeket és gond-
nokságokat, a biztosító-társulatokat, pénzinté-
zeteket, nagyobb uradalmakat és vállalatokat 
évi segélyért, szubvencióért, kegyes adomá-
nyokért. Evégből most már oly módon kell 
az egyesületi irodát költséget nem kiméivé 
szervezni, hogy ez a megkereső leveleket, 
értesítőket, alapszabályokat annak idejében a 
lehető legbiztosabb úton-módon szétküldhesse. 
Minden nagyobb községben, kivált a várme-
gyék székhelyein, járások központjain és a 
városokban altalában véve, szervezni kell az 
illetékes tanítói egyesületek közreműködésével a 
5—5 taghói álló „vidéki gyűjtő-bizottságokat", 
amelyek az egyesület központi irodájával köz-
vetlen összeköttetésben álljanak, a megkereső, 
kérő leveleket, gyűjtő-íveket szükség esetén 
személyesen kézbesítsék s minden esetben ők 
is aláírják s ha kell a postán továbbítsák. 
Intézkedni kell arra nézve is, hogy az ily 
gyűjtés útján az egyes vármegyékben begyülő 
összeg felerészben mindenkor annak a várme-
gyének a tanítói vagy tanítóegyesületei javára 
iras-ék, esetleg az illető vármegyei tanítói 
jótékony intézmények számára ki is szolgál-
tassák, amelyben a gyűjtés eszközöltetett s 
csak a gyűjtés másik fele jusson mindenha az 
„Eötvös-alap" közös céljainak a javára. E 
vidéki gyűjtő-bizottságok tagjainak, kivált a 
jegyzőknek lenne a tisztjük az is, hogy az 
„Eötvös-alap" működéséről az illető megyék-
ben megjelenő lapok útján a nagy közönséget 
évenként legalább két ízben tüzetesen tájékoz-
tassák s mindenkivel megértessék, hogy az 

„Eötvös-alap" s az ezzel kapcsolatban álló 
jótékony tanítói intézmények a nemzetnek 
olyan közös tulajdonait képezik, amelyek ma 
az ez idő szerint élő tanítókat és gyerme-
keiket támogatják, a jövendőben pedig a j5vő 
nemzedék tanítóit és azoknak a gyermekeit 
fogják támogatni s így igen könnyen meges-
hetik, hogy azok az egyének, akik ma nem 
tanítólétükre is áldoznak az „ Eötvös-alap" cél-
jaira, voltaképpen a saját gyermekeik vagy 
unokáik, avagy vérrokonaik javát is előmoz-
dítják; mert senki sem tudhatja bizonyosan, 
hogy gyermekei, unokái vagy rokonai közül 
nem kerül-e majd egyik vagy másik a tanítói 
vagy a tanári pályára. 

Sok nagy és szép dolgot végezhetne az 
„Eötvös-alap" jól szervezett s költséget és 
munkát nem sajnáló irodája, ha annak minden 
egyes nagyobb községünkben buzgó és lelkes 
tagokból álló fiókja lehetne. Lám a bécsi 
Tanulók Otthonát gondozó egyesületnek az iro-
dája csak azoknak az egyéneknek a buzgó és 
lelkes közreműködésére támaszkodhatik, akik 
valamikor az egyesület jótéteményeiben része-
sültek volt, ezek közvetítik most már az egye-
sület kérő leveleit és gyűjtő-íveit az osztrák 
birodalom városaiban, vidékein és mégis mily 
fényes siker koronázza az egyesület irodájának 
a munkásságát! Bízom erősen abban, hogy 
hazánkban Magyarországban is fényes ered-
ményt érhet el egyesületünk irodája; mert 
hiszen ügyünket kegyes pártfogásában részesíti 
hazánk közoktatásügyének bölcs kormányzója, 
magukévá tették azt a lelkes kir. tanfelügyelő 
urak, lelkesednek ezért ezeren meg ezeren a 
kartársak, a nemzet szine java pedig érezi, 
hogy ideje már annak, hogy a művelt magyar 
társadalom a nemzet leghívebb munkásaival 
szemben tartozását az „Eötvös-alap" pártolá-
sával is törleszteni igyekezzék. 

(Győr.) Péterfy Sándor. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X A Szatmár-ugocsamegyei róm. kath. 

nép tan í tóegyesö le t -nek Szatmár-Németiben 
tar tot t s jól lát gatott közgyűlésén Bodnár 
Gáspár tartott szabad előadást „A beszéd- és 
értelemgyakorlat múltja, jelene és jövője a 
magyar népiskolákban" címmel. Előadó vissza-
pillantást vetett e népiskolai tantárgy múltjára, 
keletkezésére, valamint jelen állapotára, t. i. 
sok helyen miként tanítják e kiválóan fontos 
népiskolai tantárgyat. Előadásának gyakorlati 
részében megmutatta, miként kell tanítani e 
tárgyat, hogy az ezzel összekapcsolt cél el-
érhető legyen. — Díjakat nyertek : Bíró Dezső 
vitkai és Vagányi Kálmán felsőbányai főtanító. 
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A A kapuvári esperesi kerület tanítói 
kara Mihályiban tartotta meg tavaszi rendes 
közgyűlését. A gyűlés főbb mozzanatai vol-
tak : Hajós György tanulságos előadása a 
„fonomimikáról", melyre a tagok elhatározták, 
hogy a jövő tanévben lehetőleg az egész kerü-
letben alkalmazni fogják ezt az előnyös mód-
szert, továbbá Tamássy Géza ismertette a 
Diebold- féle új rendszerű szabadalmazott szá-
mológépet. — Az indítványok során határozatba 
ment, hogy a nem-állami tanítók fizetésének 
rendezése ügyében a kerület orszgy. képviselője 
útján memorandum nyujtassék be a képviselő-
házhoz, — valamint a vármegye közigazgatási 
bizottságához is kérvény intéztessék a közgyű-
lések alkalmára járó fuvarok és napidíjak pon-
tos kiszolgáltatása iránt. — Az „Eötvös-alap" 
a tagok figyelmébe ajánltatott. (Még csak ott 
tartanak ? Szerh.) 

~h A locsmánili esperesi tankerület r. 
kath. tanítóegyesülete Bórisfalván tartotta 
tavaszi ülését, melyen Pélcmann Károly alsó-
lászlói tanító következő pályamunkáját olvasta 
föl : „ Mikép szerezheti meg a tanító a köz-
becsülést?" utána pedig ifj. Piufsits János 
fölolvasta „Tanítók hibáinak korholása" című 
dolgozatát. 

f l A csanádmegyei ág. hitv. evang. taní-
tó i kör Leseich László körlelkész elnöklete 
alatt Pitvaroson tartotta meg rendes évi köz-
gyűlését. Fölolvasást tartottak : Rohosha Mátyás 
pitvarosi tanító a „Phonomimikáról", melyet 
tanítványaival be is mutatott és Adamhovics 
János nagylaki tanító a „vallásoktatásról". 
Mindkét fölolvasást nagy érdeklődéssel hall-
gatták. A gyűlés 10—V»2-ig tartott. Ennek 
végeztével házilag rendezett társas ebéd volt, 
melynek költségeiből fönnmaradt 8 K 56 fillért 
a Tanítók Háza javára adták. 

O A nyitramegyei tanítóegyesületnek 
galgóci, pöstyéni s vágújhelyi egyesült járás-
köre tavaszi közgyűlését O-Turán tartotta meg, 
melyen nagy ovációkban részesítette a gyűlésen 
megjelent népszerű kir. tanfelügyelőt : Libertiny 
Gusztávot, a ki szeretetteljes nevelésre buzdí-
totta a tanítókat. Vanyó Mihály ó-turai áll. 
tanító a szakfölügyeletről értekezett, Hichl 
Róza áll. óvónő pedig mintaszerű gyakorlati 
foglalkozást mutatott be az idegen ajkú gyer-
mekekkel, kik valamennyien örömmel s szépen 
beszéltek magyarul. Foglalkoztak ezután az 
ált. tanítóegyesület alapszabályainak módosítá-
sával. Az „Eötvös-alap" érdekében, tekintettel 
arra, hogy épp a nyitramegyeiek e téren tevé-
kenységüket még nem fejtették ki, elnök indít-
ványozza, hogy a megyei központi vezetőség a 
julius hóban tartandó megyei közgyűlésen az 
összes tagokat az „Eötvös-alap"-ba való be-

lépésre szólítsa föl. A kir. tanfelügyelő kije-
lenti, hogy ez ügyben az összes tagokhoz 
fölhívást fog kibocsátani s remélhető, hogy az 
elnök indítványának sikere teljes lesz. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Katonai ü g y e k . 

M. I s tván . Azt kérdezi: nem önke'ntesi 
minőségben szolgáló hadkötelesek is letehetik-e 
a kadét vizsgát. Erre válaszunk a következő : 
ha az illetőt a csapat ajánlja, berendelik 
vizsgálatra. Ezt tehát a csapatparancsnok-
ságnál kellene kérni. — V. J . A kivételes 
nősülési engedélyeket az illető vármegye 
közigazgatási bizottsága tárgyalja havonkint 
tartott gyűlésében. Esetleg az ilyen kérvényt 
más vármegyéhez is átteszik s így elintézése 
nem történhetik meg egy-két nap alatt. Ha a 
szolgabírónál vagy közigazgatási bizottságnál 
utána néznek, esetleg rövidebb idő alatt is 
intézkedhetnek. — L. S. Y . . . . s. Ha 23-ik 
életévét betöltötte, illetve a III. korosztályon 
túl van, akkor nősülhet kivételes engedély 
nélkül is. — Gy. S. Más hadkiegészítő csapat-
hoz való áthelyezése tárgyában folyamodványát 
annál az ezrednél adja be, ahonnan áthelye-
zését kéri. — D. Miklós. Ha a tanítói pá-
lyáról beosztatik szolgálattételre kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokúl, ezt az átlépést igazolónak 
fogják tekinteni s emiatt nem szenvedhet 
hátrányt katonai szolgálatára vonatkozó jogai 
érvényesítésében. — Sz. P . Tanítóképezdébe 
jár a „Néptanítók Lapja". Ebből már többször 
olvashatta, hogy katonai szolgálatra vonatkozó 
jogok tekintetében a tanítójelölt csak akkor 
tarthat igényt, ha sorozás alá állításakor a 
képezde III. osztályát már bevégezte s a IV. 
osztályt folytatja, vagy az utóbbi helyett 
tanítói állást tölt be ideiglenesen s ott gyako-
rolja magát. — P . 11. Magántanító, mint 
nevelő nem maradhat tagja a nyugdíjintézetnek, 
mert hiszen nem tölt be nyilvános iskolai 
tanítói állást. Katonai kedvezmény tekintetében, 
ha a kellő képesítése megvan, nem érheti 
kár. — K. K. Önnek is szól az a korábbi 
értesítésünk, hogy aki már bevégezte a képezde 
III. osztályát és gyakorlati tanító, az részesül 
a tanítókat megillető katonai kedvezményben. 

N e m katonai ügyek . 
Horváth Lajos. A Tanítók Tanácsadójában 

szóltunk az útadóról. Többet most sem mond-
hatunk. — A. Z. A „záp" szó nemcsak a 
tojásra alkalmazható zápul ige alakban, hanem 
„záp"-nak nevezik a létrás szekéroldal és a 
saraglyák harántos alakjait. Az áp szót a 
lexikon sem ismeri. — K. E. Gy. Ha tanítói 
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működését abbahagyta, jogait is elvesztette. 
Különben forduljon ebben az ügyben a köz-
ségi jegyzőhöz. — Yáradi . Magánintézeti 
tulajdonosokat nem köteleztek korpótlék nyúj-
tására, eszerint az új iskolafönntartó nem 
tartozik önnek ezeket az éveket korpótléka 
alapjául betudni. — B. R. 1. A mindennapi 
ismétlő-iskolában is tartozik a tanító a rendes 
heti óraszám keretében tanítani. 2. Más fele-
kezetektől szedendő tandíj kérdésében az 
iskolaszék jogosult dönteni. 3. Lakás-ügyben 
a tanfelügyelő jóindulatát iparkodjék meg-
nyerni. 4. A „Néptanítók Lapjának" elmaradt 
számait a kiadóhivatalnál reklamálja; annak a 
hatáskörébe tartozik. 5. Az iskolaszékhez 
folyamodjék a tanítói kert bekerítése ügyében, 
ha másként nem használhatja. — K. I . Fia 
ügyében adja be kérvényét a félegyházi, znió-
váraljai vagy lévai, esetleg bajai képezdéhez, 
vagy pediglen közvetlenül a minisztériumhoz 
és miután a pályázattal elkésett, csatolja 
bizonyítványát, hogy segédtanítói minőségben 
működik. Kérje fölvételét bármelyik képezdébe 
az említettek közül s egyszersmind a kor-
engedélyt is részére. Természetesen igazolja, 
hogy elfogadható okokból és nem önhibája miatt 
nem tudott bejutni a rendes időben a képző-
intézetbe. Aztán, ha bejutott a folyamodványa 
a minisztériumhoz, értesítsen bennünket. — 
L. S, Tiszabö. Határozottan joga van az 
iskolaföntartónak hosszabb betegség esetén arra, 
hogy a tanító fizetése egy részét a helyettes 
fizetésére fordítsa, de humánus szempontból 
evvel kevés iskolaföntartó szokott élni. Buda-
pesten állandó helyetteseket fizet a város. 
Iparkodjék ön is erre az álláspontra helyez-
kedni. — E. K. Az iskolaföntartó kötelessége 
27 K évi járulékot a nyugdíjalapba fizetni. A 
politikai községet az iskolaföntartó helyett ilyes-
mire kötelezni nem lehet. — L. I . Lippu, 
Oklevele megszerzése előtti szolgálatát nem 
tudhatják be a törvény értelmében nyugdíj-
igény alapjául. — U. A. Fordaljon a kir. 
tanfelügyelőhöz, hivatkozva a nádudvari esetre. 
Utólagos reklamálásnak nincs helye, a díjlevele 
irányadó. Annyit azonban méltányosságból kér-
hetne. hogy a legközelebbi évtől kezdve ren-
dezzék újra fizetését. — S. S. Kunhegyes. 
Ha szabályszerű a magánvizsgálat, akkor maga 
az iskolaszék adja meg az engedélyt a zene-
iskolai magánvizsgálatra. — B . . . s Káro ly . 
Számtalanszor megmondottuk, hogy a tanítói 
fizetéshez utoljára esedékes korpótlékot is 
hozzászámítják a nyugdíj - kirovás alapjául, 
éppen azért kell rendben tartani ama ügynek 
bejelentését, nevezetesen úgy a fizetésben, 
mint a fizetést kiegészítő korpótlékban beálló 
változásokat be kell jelenteni esetről-esetre 

haladéktalanul a közoktatásügyi minisztériumnál. 
Előzetesen a korpótlékot nem számíthatják be 
a nyugdíj alapjául, csak mikor az tényleg ese-
dékessé vált és ön folyamodott a beszámításért. — 
Felekezeti tanító. Van tudomásunk egy 
miniszteri rendeletről, mely az állami tiszt-
viselőket kötelezi arra, hogy hitfelekezetük 
lelkészének párbért fizessenek, ha ilyen termé-
szetű egyházi adózás ott helyben szokásos. — 
J . K. (J. Ne engedje meg, hogy a lelkész 
készítse el az osztályzatokat az ön tanítványai 
érdemjegyei tekintetében. Illendően világosítsa 
föl a lelkész urat, hogy ha a tanítás eredményeiért 
és okiratszerü jelzéseiért is ön a felelős : ez 
önnek a jogába tartozik. Ha mindamellett a 
lelkész, amit nem hiszünk, ismét erőszakosan 
önmaga akarná az osztályzatokat elintézni, ön 
is készítse el az osztályzatokat két példány-
ban. Egyiket fiókjában megőrzés végett, a 
másikat pedig a lelkész osztályzataival együtt 
folyamodvány gyanánt terjessze be az esperesi 
hivatalhoz azzal a kérelemmel, hogy tiltako-
zása dacára a lelkész nem engedte önt osztá-
lyozni, hanem maga eszközölte az osztályzást. 
Kéri ennek az eljárásnak megsemmisítését és 
az ön osztályzatainak érvényre emelését. — 
Sz. F. 1/jvidék. Nem jól tudja. A szét nem 
választott kántortanítói fizetésnek nem 2/í-át, 
hanem felét szokták tanítói nyugdíjigény alap-
jául beszámítani. Az illető lelkész úr is téved, 
ha azt állítja, hogy minden fizetés beszámít-
tatik a nyugdíjba akkor is, amidőn egyesített 
kántortanítói állás jövedelméről van szó. — 
S. Mihály. 1. A szorosan vett magyarországi 
róm. kath. és gör. kath. iskolákban működött 
tanítóknak egyházközségeit, községi, kincstári 
alapítványi, vagy állami iskolák tanítóira nézve 
pedig a politikai községet kötelezi a nyug-
díjazás hozzájárulására Ratio Educationis, eset-
leg szerződés, szabályrendelet stb. alapján. 
2. A díjlevélben kitett módozat szerint kell a 
párbért beszedni. A díjlevél alapját pediglen 
meg lehet találni a visita kanonicában. 3 Önre 
nézve közömbös az, hogy a lelkész az úgy-
nevezett nemesi birtok után szed-e párbárt 
vagy nem. Önnek saját díjlevele az irányadó. — 
S. A. K. Közérdekből kisajátításnak van 
helye. A jelzett ügyben az iskolaépület cél-
jaira a kisajátítást kell elrendelni az útban 
levő magtár és pince megszerzése végett. Ezt 
pör útján hasztalan támadják meg, pörölésnek 
nincs is helye. A közigazgatási bizottság teen-
dője lesz az eljárást foganatosíttatni. — A 
másik ügyben alkalmilag közölni fogjuk. — 
V. Uy. Dályok. A gazdasági szaktanfo-
lyamra vonatkozó pályázat megjelent lapunk 
hirdetései közt; a két-éves tanfolyamról ma-
gunk sem tudunk semmit. — J . Gy. Devecser. 
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A közoktatásügyi minisztérium 1900. évi 
78.592. sz. rendelete folytán közzétett igazság-
ügyiminiszteri 1898. évi 26.642. sz. átirat 
mondotta ki azt a meghatározást, hogy bár-
milyen jellegű nyilvános iskolánál működő 
tanító — közhivatalnok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Győrffy Iván emlékének kegyelettel 

áldozott az esztergommegyei r. kath. tanítóság 
f. hó 17.-én, e kiváló pedagógus halálának 
20. évfordulója alkalmából. Győrffy Iván sírját a 
mondott nap délutánján Esztergomban tanítók, 
tanárok és tanítóképző-intézeti növendékek, 
valamint a város polgárai közül is számosan 
vették körül. Ott volt Győrffy Iván özvegye és fia: 
Gy. János, fővárosi tanító. A M. T. Orsz. Bizott-
ságának képviseletében Somlyay József elnök 
jelent meg, az Eötvös-alapot Vjváry Béla 
képviselte. Az esztergommegyei tanítóság ne-
vében Gyarmaihy József egyesületi elnök 
tartott kegyeletes és lendületes emlékbeszédet, 
letevén a megyei tanítóság koszorúját a kiváló 
pedagógus sírjára. Utána Somlyay József 
tartott emlékbeszédet Győrffyről, megemlé-
kezvén arról a páratlan munkásságról, melyet 
Győrffy az iskolában, az irodalomban és az 
egyesületi téren kifejtett. Ez utóbbit illetőleg 
együtt harcolt azokkal, akik a 70-es években, 
kedvezőtlen viszonyok közt a tanító társadalmi 
állásának és önérzetének emeléseért folytattak, 
gyakran még a hatóságok ellen is, férfias har-
cot. Somlyay letette a sírra az Orsz. Biz. és 
az Eötvös-alap együttes koszorúját, melynek 
síéles fehér szalagján ez áll: „Győrffy Iván 
emlékének, a M. T. Orsz. Bizottsága és- az 
Eötvös-alap." A párkányvidéki róm. kath. 
tanítói egyesület nevében Szilaveczky nyug. 
tanító tett le, rövid beszéd kíséretében, koszo-
rút. Erre ez az egyszerű, de egyszerűségében 
annál meghatóbb emlékünnep, melynek rende-
zéseért az esztergommegyei kartársak elisme-
rést érdemelnek, véget ért. Győrffy Iván emléke 
megérdemelte a kartársak eme kegyeletes meg-
emlékezését, mert 53 évre terjedő életében ő 
valóban magna pars fuit abban, hogy a tanítói 
állás úgy erkölcsileg, mint anyagilag emel-
kedett. Az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesület megalapításában is tevékeny része 

volt. Mint katholikus író, ő indítványozta a 
Szent Imre-társulat megalakítását; mint peda-
gógiai író főleg tankönyvek szerkesztésével 
vált nevezetessé, de gyűjtésre irányuló nyelvé-
szeti irodalmi működése is számottevő. Mint 
szónok, szellemtől sziporkázó volt; mint nép-
szónok pedig ellenállhatatlan. Győrffy Iván 
mindenképpen megérdemli, hogy emlékét állan-
dóan ápolja a magyar tanítóság ! 

— Az Eötvös-alap köréből. A gyarapodás. 
F. év január 1-től f. é. június 20-ig 1904 
új tag lépett be Eötvös-alapunk kötelékébe, 
akik összesen 8.615 koronát fizettek be az alap 
pénztárába. A műit heti gyarapodás tehát 76 
új tag. Az új tagok közt van 1.741 évdíjas 
tag 5.273 K, 160 ötven koronás részesjegyes tag 
3.292 K és 3 húsz koronás részesjegyes tag 50 K 
befizetéssel. — Az alapszabályok módosítására 
kiküldött szűkebb körű bizottság f. hó 18-án 
ülést tartott, melyen elkészült az alapszabály-
tervezettel, melyet a gyűjtő és kezelő bizottság 
július 4-i ülésén fog tárgyalni. — Jótékony 
alapjainkat mulatságok rendezésével leginkább 
lehet gyarapítani. így gondolkodott a vaskóhi 
tantestület is, mely juniálist rendezett alapjaink 
javára. A mulatság tisztán 40 koronát jöve-
delmezett, melyből (beküldte Lukáts József 
állami tanító) a rendezők 20 K-t adtak az 
Eötvös-alaj^.ra, 20 K-t a Tanítók Házára. A 
szép sikerben nagy része van Bednik Gábor 
főszolgabíró és gondnoksági elnöknek, továbbá, 
Győry Géza és dr. Bednik János gond. tagok-
nak és Guttmann Ignác kereskedőnek. Fölül-
fizettek: Bednik Gábor 2 K ; Győry Géza 
urad. főerdész 3 K ; dr. Bednik János jár. 
orvos 2 K ; Somosy Viktor róm. kath. hit-
oktató 1 K ; Bopovics Terenti körjegyző 2 K ; 
N. N. 3 K ; Guttmann Ignác 2 K ; Friedmann 
Mór 1 K ; Marl on Antal urad. erdész 1 K ; 
Drágány József körjegyző 2 K ; Ertsey Géza 
jár. szolgabíró 1 K ; N. N. 1 K ; Glacz Aurél 
vasúti állomásfőnök 1 K ; Sztahó Lajos 1 K ; 
Szigeti Sándor jár. állatorvos 1 K ; Drágány 
Sándor közs. főjegyző 1 K ; Virágh László 
gyógyszerész 1 K ; • Blázius Mihály mérnök 
1 K ; Nyika Lukács urad. erdővéd 1 K ; 
Svarcz Sándor 50 fill.; Heim Károly 40 fill. 

— M. T. Orsz. Bizottsága. Mivel Kurz 
Sámuelnek még mindig pihenésre van szük-
sége, az elnökség intézkedésére az Orsz. Biz. 
pénztárát Dallos István fővárosi polg. iskolai 
tan. vette át. 

— Az állami méhészeti vándortanítók 
f. é. július hónapban az alább megnevezett 
napokon és helyeken tartják előadásaikat : 
1. Kiszely Ede első kerületi, székhelye Kis-
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kunfélegyháza : 8-án a vadászerdői erdőőri 
szakiskolánál, 9-én Vadászerdő községben, 
l t - é n Kepeden, 12-én Rakovicán, 13—14-én 
Szentandráson, 15—16 án Orcifalván, 17-én 
Uj-Aradon, 19 én Albertin, 20-án Pilisen, 
21-én Monoron, 22-én üllőn, 23 án Gyömrőn, 
24-én Menden, 25-én Maglódon, 2 6 - 2 7 - é n 
Kispesten, 28-án Pilis-Csabán. 2. Abaffy József 
második kerületi, székhelye Pápa : 6-án Vönöe-
kön, 7-én Zalaegerszegen, 8-án Bakon, 9-én 
Muraszerdahelyen, 10-én Csáktornyán, 11-én 
Szúdon, 12-én Kottorin, 13-án Letenyén, 14-én 
Becsehelyen, 15-én Tótszentmártonon, 16-án 
Gelsén, 17-én Zalaszentmihályon, 18-án Pölös-
kén, 19 én Zalaszentivánon, 20-án Zalaerdődön. 
3. Valló János harmadik kerületi, székhelye 
Pozsonyligetfalu. Az egész hónap folyamán a 
gödöllői állami méhészeti gazdaságban tesz 
szolgálatot. 4. Rózsa János negyedik kerületi, 
székhelye Sárospatak: 8-án Muzsalyon, 9-én 
Benen, 10-én Kovászon, 11-én Sáros-Oroszin, 
12-én Csetfalván, 13-án Haláboron, 14-én 
Gecsen, 15-én Macsolán, 16 án Asztélyon, 
17-én Surányon, 18-án M.-Garpán, 21-én 
Aszalón, 22 én Nagy-Kinizsen, 23-án Hernád-
Kércsen, 24-én F.-Dobszán, 25-én Abaúj-
Szántón, 26 án Cecén, 27-én Vizsolyon, 28-án 
Vilmányon, 29-én Zsadányon. 5. Forgách 
Lajos ötödik kerületi, székhelye Arad: 13-án 
Szatmáron, 14-én Szinyérváralján, 16 án Bik-
szádon, 17-én Avasújvároson, 18-án Sárköz-
újlakon, 20-án Nagybányán, 21-én Misztótfalun, 
22-én Felsőbányán, 23-án Sándorfalun, 24-én 
Dióshalmon, 25-én Erdőszádán, 26-án Som-
kúton, 28—29-én Sarmaságon. 6. Abend 
András hatodik kerületi, székhelye Nagy-
enyed : 9 én Nagy-Barcsán, 10-én Alpestesen, 
12-én Vajdahunyadon, 13-án Csolnokoson, 
14-én Alsó-Szilváson, 15-én Hátszegen, 16-án 
Orolya-Boldogfalván, 18-án Petrozíényen, 19- én 
Lüpényen, 21-én Krivádián, 22-én Pujon, 
23-án Borbátvizen. 7 Nagy János hetedik 
kerületi, székhelye Kolozsvár: 13-án Korpádon, 
15-én Köpecen, 16-án Szárazajtán, 17-én dél-
előtt Zalánpatakon, délután Zalánban, 18-án 
délelőtt Kőröspatakon, délután Maksán, 19-én 
Dálnokon, 20-án délelőtt Alsócsernátonban, 
délután Márkosfalván, 21-én délelőtt Feleken, 
délután Pákén, 22-én Kőrösön, 23-án Gyula-
falván, 24-én délelőtt Zabolán, délután Szent-
kátolnán, 25-én Szárazpatakon, 26 án Kézdi-
vásárhelyt az árvaháznál, 27-én Feldobolyban, 
28-án Nyénben és 29-én Nyarospatakon. 

— Postagalamb versenyek. Postagalamb-
tenyésztéssel hazánkban ezidő szerint két 
egyesület foglalkozik. A budapesti Columbia 
és a kassai postagalamb- tenyésztők egyesü-
lete. A Columbia minden évben Hatvanból, 

Kassáról és Prsemyselből (Galicia) röpverse-
nyeket rendez, míg a kassaiak Budapestről 
rendezik Kassára versenyeiket. Ezen ver-
senyek díjához a cs. és kir. hadügyi kor-
mány tekintélyes összeggel járul. A ver-
senyek programmja és a tenyésztésre vonat-
kozó összes tudnivalókkal hazánkban csak egy 
lap, Parthay Géza „Szárnyasaink" című lapja 
foglalkozik, melynek hasábjain szakszerűen 
vannak tárgyalva a baromfi-tenyésztés minden 
ágára vonatkozó ismeretek; a baromfi-, galamb- , 
madár- tengerinyul-tenyésztés, baromíi-beteg-
ségek, eladások és vételek. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapesten, 
Rottenbiller-utca 30. szám. 

— Adakozás . Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: vaskóhi tanítótestület (bek. Lukáts 
József) 20 K ; Kántor Lajos gyűjtése a „csigándi 
ev. ref. tanítói kör" gyűlésén Nagyrozvágyon 
12 K 20 f ; sokoróaljai tanítói kór gyűjtése 
(bek. Szabó György, Csikvánd) 2 K 50 f ; 
Buzárovits Gusztáv könyvkiadó, Esztergom, 
50 K ; Stöszler Jakab, Závod, 80 f ; Mihalovits 
Erzsébet, M.-N.-Sombor, 50 f. — 2. Tanítók 
Házára : vaskólii tanítótestület 20 K ; Rohoska 
Mátyás küldeménye 8 K 56 f. Átutaltuk az 
Eötvös-alap pénztárába. 

— Gyűlések. A somogymegyei ált. tanító-
egyesület évi rendes közgyűlését július hó 2.-án 
Barcson tart ja meg. A sopronvármegyei ált. 
tanítóegyesület június hó 30.-án Újteleken r. 
közgyűlést tart. Az országos izraelita tanító-
egyesület bácsbodrogmegyei fiókköre július hó 
2.-án Újvidéken a Lövészkertben körülést tart. 
Az őrség-egyházmegyei er. ref. néptanítói kör 
ez évi rendes közgyűlését július hó 2.-án 
Körmenden tartja. 

— Halálozás. Krcsméry Károly zólyomi 
állami tanító folyó hó 19.-én hosszas szen-
vedés után élete 44-ik évében elhányt. Áldás 
emlékére ! 

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

Tartalom : Hosszú vakáció. Kovács Sándor. — 
Gazdasági tanfolyam. — Tanítótestületekről. P. (7. — 
Az időszámításról. Zoványi Lajos. — Hivatalos rész. — 
Szünóra : Egyetemi tanulók otthona Bécsben. Péterfy 
Sándor. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr 

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
D o b r ó n y a i (Zólyom) r. kath. éa tót-magyar tan-

nyelvű kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem : 802 korona, csaknem teljesen készpénzben. 
Lakás új és emeletes. Fölszerelt és besztercebányai 
magy. kir. erdőigazgatóságra címzett folyamodvány 
július 10-ig alulírotthoz küldendők. Korpona, 1903 
június 5. Machovich Izidor, ker. tanfelügyelő. 

D o b r ó v á r a l j a i (Zólyom) fiók-hitközségi r. kath. 
és tót-magyar tannyelvű tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 801 korona. A lakás restau-
rálva, modern tanteremmel. Pályázhatnak tanító-
jelöltek és óvónők is. Fölszerelt és besztercebányai 
magy. kir. erdőigazgatóságra címzett folyamodvány 
július 10-ig alulirotthoz küldendő. Korpona, 1903 
június 5. Machovich Izidor, ker. tanfelügyelő. 

B e r e z n a i (Zólyom) fiók-hitközségi r. kath. iskolá-
nál üresedésbe jött tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik.' Jövedelme : 796 korona 40 fillér sokféle címen. 
Parasztházi egyszobás lakás melléképülettel. Köte-
lessége : mindennapi és ismétlő-iskolásokat hittanban 
és az összes előírt tantárgyakban oktatni. Tót 
nyelv bírása szükséges. Pályázni szándékozó férfi- és 
nőtanítók, valamint óvónők fölszerelt kérvényeiket a 
dobrónyai iskolaszékre címezve alulirotthoz július 
10-ig nyújtsák be. Korponán, 1903 június 5. Machovich 
Izidor, ker. tanfelügyelő. (520-I I - -2) 

A Geramb János József-féle bányaegylet Szandr ik 
ezüstárugyár telepén, Bars megye, Alsó-Hámor község 
területén,újonnan felállítandó gyáriéi, népiskolánál egy 
tanítói állás betöltendő. Évi fizetése 900 korona kész-
pénzben, azonfölül szabad lakás és 20 m ! tűzifa. Ipari 
rajz és zene tanításban járatos folyamodók előnyben 
részesülnek. Folyamodványok az eddigi működés föl-
sorolása mellett G. J. J. Szandrik ezüstárugyár igazgató-
ságához, Alsó-Hámor (Bars megye) címezve folyó évi 
július 15-ig benyújtandók. (521—II—2) 

A s á r e g r e s i evang. reform, egyház az államilag 
segélyezett másodtanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése 800 korona és egyszobás lakás. Kötelessége 
három osztály tanítása a dunántuli egyházkerület tan-
terve szerint. Evang. reform, vallású okleveles tanítók és 
tanítójelöltek, pályázati kérvényeket július 12-ig Nt. 
Medgyaszai Vince esperes úrhoz Bfő-Kajár (Veszprém 
megye) adják be. Í548—II—2) 

Pályázat református elemi tanítói állásra. Fizetése : 
800 korona, kétszobás lakás, konyhakert. Kötelesség 
az I—II. osztiüy tanítása ; férfitanítónál a kántor 
akadalyoztatása esetén annak helyettesítése, nőtanító-
nál heti két órán kézimunka tanítása. Pályázhatnak 
református vallású, okleveles férfi- és nőtanítók. 
Pályázati határidő július 10-ike. Személyesen jelent-
kezők előnyben részesülhetnek. Bodolai József lelkész 
í í a jókesznyóten , u. p. Girincs, Zemplén megye. 

(512—11 - 2 ) 
Kántorság minden ágában teljesen jártas segédet 

keresek július 15-től. Fizetése : havonkint 20 korona, 
ágynemű és mosáson kívül ellátás. L a j o s m i z s e , 
Hulin János, róm. kath. kántor. (541—II—2) 

Mezőlak! ref. másodtanítóságra július 20-ig pályáz-
hatnak ref. okleveles férfi- és nőtanítók. Javadalom : 
800 korona, egy szobás lakás. Kötelessége a három 
alsó vegyes osztálynak a dunántúli ref. egyházkerület 
tanterve szerint való vezetése ; iérfinak a kántorság-
ban, nőnek a kézimunka tanítása. G. Szabó Mihály, 
ref. lelkész. (551—II—1) 

D o b á r a róm. kath. osztálytanító kerestetik. Fize-
tése államsegéllyel 800 korona, bútorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége : kisebbeket és ismétlőket taní-
tani, kántoriakban segédkezni. Kérvény oklevéllel 
június 28-ig főtiszt. Somogy Baka Lajos plébános 
elnök úrhoz Veszprém - Nagy - Szol lősre küldendők. 
Domby Péter, főtanító. (550—1—1) 

A t a r c a l i ev. ref. orgonista-tanítói állásra pályázat, 
hirdettetik. Javadalom : készpénz 768 korona, tandíj 
340 korona, földbérletből 194 korona, stóla 60 korona, 
összesen 1302 korona. Lakás és melléképületek. A 
pályázatok július 14-ig a ref. lelkészi hivatalhoz adan-
dók be. (5>2—II—2) 

Arad sz. kir. város S é g a külvárosában létező községi 
elemi vegyes iskolájánál üresedésbe jött tanítói állás 
betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. A tanító 
évi javadalmazása : 800 korona évi fizetés és az iskola-
épületben megfelelő természetbeni lakás, azonkívül az 
1893. évi 26. t.-cikk 2. §-ában előírt 100 korona ötöd-
éves korpótlékok. Ezen illetmény fejében köteles a 
megválasztandó tanító a részére megjelölt osztályban 
a tantervben előírt elméleti tantárgyakon kívül még 
a gyakorlati kertészetet, baromfitenyésztést és más 
alkalmas, a szabadban és a tanteremben is gyako-
rolható házi iparágakat is tanítani. Kiköttetik továbbá 
az is, hogy azon esetben, ha a miniszteri utasításban 
előírt heti óraszámot nem tanítaná, köteles a fen-
maradó órákban az iskolaszék rendelkezéséhez képest 
az iparostanonc-iskolában, vagy amennyiben a keres-
kedőtanonc-iskolában elemi iskolai tanítók is tanít-
hatnak, ez utóbbiban is minden külön díjazás nélkül 
tanítani. Fölhivatnak tehát azon okleveles tanítók, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesített-
ségüket, magyar honosságukat igazoló s egyéb okmá-
nyaikkal fölszerelt és kellő bélyeggel ellátott pályázati 
kérvényüket folyó évi augusztus hó 20-áig bezárólag 
Arad szab. kir. város községi iskolaszékéhez címezve 
beküldjék. Az áüás folyó év szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Aradon, 1903. évi június hó 8-án. Institoris 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (533—1—1) 

A hajduszovát i . ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
i egy tanítói állomásra. Javadalom : 1. készpénz 1200 
j korona ; 2. egy öl tűzifa ; 3. egy darab kert ; 4. tisz-

tességes lakás. Kötelessége : i—II. oszt. vezetése 
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint. Minden-
nemű egyházi teendőkben szükségkivánta segédkezés. 
Templomi éneklés vezetése vasárnapokon két haran-
gozás alatt. Orgonázásban jártasság előnyt biztosít. 
Kellőleg fölszerelt kérvények július 12-ik napjáig 
küldendők az ev. ref. lelkészi hivatalhoz. Megválasztott 
köteles állomását augusztus 25-én elfoglalni. 

(554—E-1) 
A za lkodi róm. kath. anyaegyház kántortanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : két szoba, 
konyha, kamara, kocsiszín, 700 Q'-öles kert, 15 kat. 
hold 32 • - ö l szántóföld, 4 hold 1001 [H-öl rét és 
10 hold 629 n - ö l legelő, mely külsőségek 1905. év 
őszéig haszonbérbe vannak adva évi 480 koronáért. 
Párbér átlag 3 köböl rozs és 4 korona 80 fillér, stóla 
átlag 16 korona, tandíj személyenkint 2 korona, 
ismétlősök oktatásáért a községtől 20 korona. Kész-
pénz Egerből 307 korona, államsegély 320 korona, 
korpótlék a jogosultnak államsegélyül 100 korona. 
A kántortanítói kötelességeken kívül tartozik a 
harangozüi teendők ellátásáról is gondoskodni, 
sa harangozónak évenkint legalább 5-vékás földet 
adni vagy váltani. Továbbá valamint az egyenes 
adók, úgy a javadalmi ingatlanra netalán kive-
tendő vízszabályozási költségek (milyenek most 
nincsenek) a kántortanító terhét képezik. Pályázati 
határidő július 15.-e, mely napon délelőtt 9 órakor 
tartatik meg az orgona- és énekpróbával összekötött 
választás, a kérvény azonban előbb elküldendő 
következő mellékletekkel: keresztlevél, házassági anya-
könyvi kivonat, illetőleg szabad állapotot igazoló 
lelkészi bizonyítvány, tanképesítö oklevél, működési 
és erkölcsi bizonyítványok. Mindezen okmányok ere-
detiben vagy hiteles másolatban csatolandók. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Hortolányi Antal, lelkész. 
U. p. Viss, Szabolcs megye. (549 I—1) 
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Lemondás folytán üresedésbe jött P a n y o v a község 
áll. segély, községi elemi népiskola tanítói állása, 
melyre pályázatot hirdetek. Az állás jövedelme : 800 
korona készpénz, lakás, 10 korona irodaátalány, 
16 méter tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. Taní-
tási nyelv : magyar és német. Megkívántatik, hogy a 
tanító róm. kath. legyen és bírja a német nyelvet, 
azonkívül a kántori teendőket végezze, melyért meg-
egyezés szerint külön lesz díjazva. Pályázni óhajtók 
szabályszerűen szerkesztett kérvényöket június hó 30-ig 
Voog Márton, iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. 
Panyova, 1903 június 5-én. Voog Márton, s. k., iskola-
széki elnök. ( 539 -1 -1 ) 

A kakszentmártonl reform, egyház tanítókántori 
állásra pályázatot hirdet. Lakás : két szoba, konyha, 
kamra, külön tanterem, melléképület, kert ; készpénz, 
l'öld, fa, termény, 302 korona államsegély, korpótlék, 
összesen 997 korona. Kötelesség : iskolában, szükség 
esetén könyörgés templomban. Szatmárhoz félóra 
járás. A fölszerelt oklevél augusztus l-ig beküldendő 
Kakszentmárton, u. p. Szatmár. Bodnár János, lel-
készhez. Í547—1-1) 

Pályázat a t lszapüspökl-1 róm. kath. népiskolá-
nál tanítónői állásra, július 8-ig terjedő határidőre. 
Javadalom: államsegélyből 600, a községtől 200 
korona, kétszobás jó karban levő lakás, mellékhelyi-
ségek kerttel. Kötelesség : az elemi I—II. leányosztály-
ban az összes, a gazdasági ismétlő-iskola leányosztá-
lyában a közismereti tantárgyaknak előírt tanterv 
szerinti oktatása ; mely utóbbiért a község által 50 
koronával díjaztatik. Tartozik saját adóját fizetni, a 
lakás jókarban tartására megkívántató kisebb javí-
tások s a kéménysöpreté8 költségeit fedezni. Az iskola-
székhez intézett, fölszerelt kérvények alulírotthoz kül-
dendők. Tiszapüspöki (Jász-Nagykun-Szolnok megye), 
Kende Károly, róm. kath. plébános. (552—II—1) 

A helybeli izr. hitközség VI. oszt. felekezeti nép-
iskolánál, az igazgató-tanító elhalálozása folytán ürese-
désbe jött rendes tanítói, esetleg az igazgatói állás 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Mindazon 
képesített tanítók, kik ezen állást elnyerni óhajtják 
fölkéretnek, hogy magyar, német és héberben való 
tökéletes jártasságukat, úgy vallás-erkölcsi életmó-
dúkat, valamint családi és egi szségi állapotukat igazoló 
bizonyítványok csatolása mellett fonti három nyelvbeli 
szerkesztett s sajátkezüleg írt folyamodványukat folyó 
évi július hó 5-ig bezárólag alulírott elnökség címe 
alatt beküldeni szíveskedjenek. A javadalmazást, ille-
tőleg az iskolaföntartó hitközség függővé teszi az 
illetőnek képességétől, annak kölcsönös megállapodás 
alapján való megállapítását. Próbaelőadásra csak a 
hivatalosan meghivott jelenhet meg s csak a meg-
választott tarthat igényt útiköltség megtérítésére. 
Dunaszerdahely , 1903 június hó 15-én. Az izr. 
hitk. elöljáróság. Paskusz Benő, elnök. Ehrenfeld, 
jegyző. (559—I—1) 

A n a g y s z e b e n i róm. kath. Terézárvaháznál meg-
üresedett két tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak r. k. vallású, okleveles tanítók. Mindakét 
állásnak javadalma: 1000 korona törzsfizetés, ötöd-
éves korpótlék, három szobából álló lakás és kert. 
Kötelességek : az osztályok vezetése, azonkívül az 
egyik állomásnál a kézimunka, a másiknál a torná-
nak tanítása mind a hat osztályban. A kellően fel-
szerelt folyamodványok Püspök úr ő Méltóságához 
címezve július 15-éig a Terézárvaház igazgatóságához 
küldendők be. ( 5 6 0 - 1 - 1 ) 

A görgő i (Abauj-Torna m.) kántortanítói állomásra 
július 6-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása 1100 
korona, lakás 2 szoba, tanterem, konyha, kamra, istálló, 
pince, zöldségre kert. Okmányok másolatban kéret-
nek, személyes megjelenés kívántatik, Ilosvay János 
iskolaszéki elnöknél Görgőn, vasúti állomás Torna. 

(562—1—1) 

2 6 . SZ ÁM. 

Az endrédl (Sopron m., u. p. Petőházagyár) róm. 
kath. iskolához a jövő tanévre osztálytanító keres-
tetik. Fizetés : 800 korona, bútorozott szoba, takarítás, 
6 mm. kőszén, '/< öl fölvágott fa. Kántoriakban segéd-
kezni kötelesség. Kérvények június 28-ig Lukáts 
József plébánoshoz címzendők. (561—1—1) 

A realoal (Krassó-Szörény m.) ág. hitv. evang. 
egyház tanítói állására pályázat hirdettetik. Az iskola 
osztatlan, vegyes. Tannyelv : német-magyar. Fizetés : 
kérelmezendő államsegéllyel800 korona. Szabad lakás, 
egy szoba és konyha. A tanító a kántori teendőket 
is köteles végezni, miért külön 100 koronával díjaz-
tatik. A lelkészi állás betöltéseig végezendő levitái 
teendőkért havi 30 koronát kap. Az állás szeptember 
1-én foglalandó el. A tanító próbaév mellett és csak 
ideiglenes minőségben választatik meg. Kérvények 
Soltész Gyula, ev. lelkészhez intézendők Birdára 
(Temesm.). (563-1—1) 

A macii (Pozsony megye) ev. ref. kántortanítói 
állásra pályádat hirdettetik. Fizetés : készpénz az 
egyháztól 600 korona, államsegély 200 korona, két 
szobából álló lakás s melléképületek. Kötelességek : 
a VI osztályú osztatlan népiskola vezetése, ismétlősök 
oktatása, kántori szolgálat, valamint lelkész akadályoz-
tatása esetén az isteni tisztelet végzése. Oklevéllel 
bíró férfitanítók pályázhatnak, kik szabályszerűen 
fölszerelt kérvényeiket Nagytiszt. Veress Ede esperes 
úrhoz küldjék Búcsra (Esztergom megye) augusztus 

,20-áig. Személyes megjelenés kivántatik s a meg-
választottnak uti költsége megtéríttetik. Az iskolaszék. 

(564-1 -1) 
A turócbel lai áll. segélyezett községi iskolához 

oki. tanító kerestetik. Fizetése 800 korona havi rész-
letekben, 6 öl keményfa, miből tantere .a is fűtendő ; 
60 korona szolgára. Törvényszerű lakás és nagy kert-
nek másik tanítóval közös élvezése. Kötelessége 
III—VI. osztályt tanítani és gazdasági iskolát vezetni, 
mivel 100 korona évi külön díjazás jár. Tannyelv 
magyar, de tótnyelv bírása kivántatik. Ágost, evang. 
előnyben részesülnek. Pályázhatni folyó évi június 
30-ig. Pályázatok Polereczky András iskolaszéki 
elnökhöz Turóc-Necpálra küldendők. (565—I—1) 

A kosariszko-priepasznei ág. hitv. evang. egy-
ház részéről priepasznei irtvány iskolája számára ok-
leveles tanító, esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv : 
tót. Fizetés (tandíj és készpénzben) : 800 korona ; két 
szobából álló lakás ; házi kert ; fűtésre való fát a 
brezovai községtől. Folyamodványok küldendők alul-
irottaoz. Kosariszkó (p. Nyitra-Brezova), Stefánik Pál, 
lelkész. (567-111—1) 

Az abal ref. egyház pályázatot hirdet tanítói 
állásra. Pályázhat minden ref. vallású okleveles férfi 
tanító. Javadalom : nyolcszáz korona, — államsegély 
megnyerése esetén, melyért folyamodtunk, — ezer 
korona, egy szobából álló lakás az iskolánál : Köte-
lessége az I. és II. osztály tanítása, az irodai teen-
dők végzésénél segédkezés. Pályázni kivánók kérvé-
nyeiket f. é. július 25-ig lelkészi hivatalomba küldjék, 
Sár-Abán (Fehér m.), 1903 június 18-án. Laky István, 
ref. lelkész. (568-11-1) 

A mosonyszentandrás i róm. kath. iskolaszék 
egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Jöve-
delme : 800 korona, egy bútorozott szoba és egy öl 
fa. Tannyelv : német-magyar. Köteles templomi 
szolgálatokban is segédkezni. Okmányokkal fölszerelt 
kérvények július 3-ig az iskolaszékhez küldendők. 

( 5 8 4 - 1 - 1 ) 
Hódmezővásárhe lyen róm. kath. tanyai tanítói 

állás július 31-ig 800 korona fizetéssel, 100 korona 
iskolafűtési és tisztogatási átalánnyal, az ismétlők 
oktatásáért 100 korona és esetleg egy-két más isko-
lánál teljesítendő hitoktatásért 120 korona tisztelet-
díjjal. Kántorok előnyben. Róm. kath. egyháztanács. 

(570—1—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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L á p a f ő (Tolna megye, u. p. Nak) hat osztályú 
reform, elemi iskolájához tanító kerestetik. Jöve-
delme : földhaszon, termény, készpénzben 890 korona, 
lakás és kert ; orgonázok előnyben. Kérvények július 
10-ig lelkészi hivatalhoz küldendők ; állomás szept. 
elsején elfoglalandó. (569-11 1) 

Minden hangszert játszó 22 éves kath. kántortanító 
állást keres. Kav. F e l s ő l a p o s Szepes vármegye. 

(583-I I I - 1 ) 
A l o v a s i ref. praeorans-tanítói állás javadalma : 

szántóföld 5 hold, rét 844 O S I , kert 156 Q-öl , 
4 hold legelő, 6 öl fa meghozva és fölvágva, 20 kiló 
rozs, 120 korona borpénz, 84 korona készpénz, tandíj, 
stóla, tisztességes lakás, házikert, a földbirtokok meg-
munkálása. Az állás szeptember 1-ére elfoglalandó. 
Kötelesség : tanítás, istenitisztelet végzése, temeté-
seknél az i t t meg szabott kántori teendők. Pályázatok 
július 15-ig a ref. esperesi hivatalhoz (Litér, Veszprém 
megye) küldendők. (572—II—1) 

Betöltendő a n a g y s á r m á s i állami elemi iskolánál 
egyenként évi szabályszerű fizetésből és szabad lakás, 
vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes, ev. ref. énekvezéri teendőkkel 
összekötött tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók képesítő bizonyítvánnyal, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve legkésőbb 1903. évi július 
hó 31-ig Kolozs vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskolánál, már alkalmazott, orgo-
nálásban, egyházi és ifjúsági dalárda szervezésében, 
vezetésében, föntartásában s zenében jártas tanítók 
előnyben részesülnek. A kinevezendő tanító köteles 
az ev. ref. kántori teendőket végezni 300 korona 
énekvezéri fizetés — egy három, egy négy holdas 
szántóföld közvetlen használati joga, avagy ennek évi 
93 korona haszonbére, a temető területéről fölhasz-
nálható fűtermék 40 korona évi jövedelme s így 
összesen 433 koronáért, mely összeget az evang. ref. 
egyházközség szolgáltatja ki, kívánság szerint teljes 
készpénzben. Az énekvezéri teendők, a külön e célra 
kiállított, egyházkerület által jóváhagyott s a nm. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által 
elfogadott díjlevélben vannak szabályozva. Kolozs 
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. A kir. tanfelügyelő 
helyett : Balogh Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. 

(27/h-I—1) 
K i s k u n h a l a s o n a községi iskolánál egy pusztai 

tanítói állás megüresedett. Az állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : lakás téli fűtéssel, két h j l d 
föld használata, negyedévi előleges részletekben 700 
korona fizetés, mely ötévenként 10° o-kal fokozódik, 
törvényszerű ötödéves korpótlék. Oklevéllel, születési 
bizonyítvánnyal, esetleg szolgálati bizonyítványokkal 
fölszerelt kérvények július hó 15-ig alulírotthoz kül-
dendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kis-
kunhalas, 1903. évi június hó 18-án. Dr. Nagy Mór, 
polgármester, mint a községi iskolaszék elnöke. 

K i s k u n h a l a s o n a városi községi fiúiskolánál egy 
osztálytanítói állás megüresedvén, arra pályázatot 
hirdetek. Tanítói fizetés : 200 korona lakáspénz ; 680 
korona évi törzsfizetés, mely államsegélyből az első 
öt évben 800 koronára egészíttetik ki ; a törzsfizetés 
5 évi szolgálat után 120 koronával, újabb 5 évi szol-
gálat után 100 koronával és még 5 év után ismét 
100 koronával emelkedik ; törvényszerű ötödéves kor-
pótlék. Oklevéllel, keresztlevéllel, esetleg szolgálati 
bizonyítványokkal fölszerelt kérvények július hó 15-ig 
alulírotthoz küldendők. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Ez állásra csak férfitanítók pályázhatnak. 
Kiskunhalas, 1903. évi június hó 18-án. Dr. Nagy 
Mór, polgármester, mint a községi iskolaszék elnöke. 

( 5 7 3 - 1 - 1 ) 

A h e l p a l róm. kath. kántortanítói állomásra 1903 
július tizenötödikére pályázat hirdettetik. A pályázó 
magát bemutatni tartozik. Egyházi funktiók nyelve : 
tőt ; iskolai tanítási nyelv : magyar és tót. Az állomás 
szeptember 1-én betöltendő. Javadalma : 2 szobás 
lakás, konyha, pitvar és gazdasági épületekkel, 9 hold 
880 El-öl szántó és rét haszonélvezete, marhalegel-
tetési jog közös legelőn, 80 m. tűzifa, 1224 korona 
készpénz és stóla átlag 400 korona. A folyamatban 
levő államosítás esetén a kántortanító állami tanító-
nak bevétetni s kántori teendők végzésére följogo-
síttatni fog. Ez esetben kántori külön fizetése leszen : 
400 korona készpénz, 40 m. tűzifa, marhalegeltetés, 
föntjelzett földeknek haszonélvezete s megfelelő stóla-
jövedelem. A kellően fölszerelt folyamodványok az 
iskolaszék elnökségéhez Helpa (Gömör m.) intézendők. 

(553-1—1) 
G e l s é n a menhely vezetésére július és augusztus 

hónapokra pályázat hirdettetik. Fizetése hónaponként 
ötven korona. Kérvények június 30-ig az iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Gelsén, 1903 június 18. Nu ezer 
János, iskolaszéki elnök. Selmeczy Imre, iskolaszéki 
jegyző. (574-1—1) 

Grlozsân ág. h. ev. negyedik népiskolájához tanítót 
keres. Kötelessége : az alió osztályok vezetése ; tan-
nyelv : tót. Fizetés 701-32 korona és 120 korona lak-
bér. Jelentkezhetni július 15-ig a lelkészi hivatalnál. 
Dedinszky János, lelkész. (576—II—1) 

A g l o z s á n i (Bács-Bodrog) ág. hitv. evangelikus 
egyház harmadik iskolájához kántortanítót keres. 
Kötelességei : a reábízandó osztályok vezetése s min-
den harmadik héten a kántori teendők végzése. Tan-
nyelv : tőt. Fizetése : 926 korona készpénz előlegesen 
az egyházi pénztárból fizetve, 7 méter tűzifa, 12 fuvar, 
kétszobás lakás kerttel s melléképületekkel, offer-
tórium és a stólák '/a része. Az okmányok július 
15-éig küldendők be hozzám. Dedinszky János, lelkész. 

(576—III—1) 
A m ü l l e n b a c h i (Szepes m.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra f. é. július 20-ára pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 822 K. Szép lakás. Kívántatik oklevél, 
orgonálás, magyar és német nyelv. Tanítónők is 
pályázhatnak. Személyes megjelenés ajánlatos. Föl-
szerelt kérvények Grinvalszky Ágoston, plébánoshoz 
küldendők. (581—1—1) 

A k i s c e l l i róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet 
elhalálozás folytán megürült kántortanítói állásra. 
Évi illetéke : kényelmes lakáson kívül a kiállított s 
bármikor betekinthető díjlevél szerint, tanító fizetés 
1194 korona; kántori jövedelem, amelyet a dömölki 
apátság fizet 660 korona ; továbbá ötödéves kor-
pótlék az államtól 100 korona. Ebből tartozik a 
segédtanítónak, aki a kántori teendőkben is segéd-
kezik, 300 koronát kifizetni. Esetleges mellékes 
jövedelem az ipartestülettől az ipariskolai tanulók 
oktatásáért 300 korona. Teendői : az egyik fiú-
osztálynak vallás-erkölcsös vezetése, tanítása, az 
ismétlők tanítása, a gyermekeket templomba ve-
zetni, reájuk mindenképpen felügyelni ; továbbá 
a kántori teendőknek buzgó és pontos végzése. 
Fölhívjuk a pályázni kívánó róm. kath. tanítókat, 
hogy a kellő okmányokkal (keresztelő levél, kántori-
és tanitó-oklevél, eddigi működési bizonyítványok, 
zenei tudásukat igazoló iratok) fölszerelt és a kiscelli 
róm. kath. iskolaszékhez intézett folyamodványaikat 
1903 július 31-iki déli 12 óráig a kiscelli róm. kath. 
plébánia hivatalhoz beküldjék, mert ellenkező esetben 
figyelembe nem vehetők. Ä választás, amelyhez sze-
mélyes megjelenést kívánunk a próbaéneklés és orgo-
nálás miatt 1903 augusztus 1-én lesz. A megválasz-
tott állását 1903 szeptember 1-én foglalhatja el. 
Kiscell, 1903 június 18. Az iskolaszék. Grátzer Pius, 
lelkész, iskolaszéki elnök. Pálovits József. Tory Györgv. 

( 5 8 7 - 1 1 - 1 ) ' 
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A madari (Komárom) ev. ref. egyház másod tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 800 korona, és 
egy bútorozott szoba. Pályázhatnak július 15-ig ev. 
ref. vallású okleveles tanítók, vagy tanítónők. Kér-
vények. Veres Ede esperes úrhoz Búcs (Esztergom) 
küldendők. Kötelesség : I—II osztály vezetés, ismét-
lősök egy részének tanítása, kántor akadályozása ese-
tén segédkezéa. Udvardy Gyula, lelkész. 

(580-1—1) 
Mocsár (Bars megye, pósta Selmecbánya) r. kath. 

plébániai kántortanítói állomásra augusztus 20-ig 
pályázható. Kincstártól 202 korona 20 fillér. Községtől 
397 korona 80 fillér. 10 öl fa készen az udvarba. 
Iskolaszobának külön 4. Mezőgazdaság és erdőből 
300 korona átlag. Stóla 80 korona. Jó kert. Lakás 
rendben. Tót nyelv ismerete kívántatik. Esetleg 
próbaév. Iskolaszék. (582—I—1) 

A nemes-ócsai ev. ref. egyház másodtanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Fizetése készpénzben 858 
korona. Lakbérre adatik 200 korona. Kötelessége az 
1-ső, Il-ik és Ill-ik elemi osztály tanítása s a főtanító 
akadályoztatása esetén a kántori teendők végzése. 
Csakis ev. ref. vallású férfitanítók pályázhatnak, — 
akik oklevéllel bírnak. — Pályázati határidő 1903 
július 15-e, amely napra a pályázati kérvények és 
okmányok nagyt. Veress Ede esperes úrhoz Búcsra, 
(Esztergom m.) postahely, küldendők. (589—1 — 1) 

Tolna megye, Clkó községében a nyári menház-
vezetőnői állás megürült. Felhivatnak mindazok, kik 
ezen 20 korona havi fizetéssel ós 6 korona havi cseléd-
tartással javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy 
bélyegmentes kérvényüket okmányaik kapcsán folyó 
hó 25-éig Cikó község elöljáróságához benyújtsák. 
Elöljáróság. (556-1—1) 

Szentmihályúri (Nyitra megye) kap tortanítói 
állomás betöltése végett pályázat hirdettetik július 
9-ére. Személyes megjelenés kívánatos és állás minél 
előbb elfoglalandó. Jövedelem : községtől 252 korona 
2 öl fára 56 korona, 5 kat. hold föld, haszonbér 
értéke 140 korona, 30 p. m. rozs — 150 korona, stóla 
160 korona, államsegély 61 korona, különféle 78 ko-
rona. Nyelv magyar és tót. Hoits Márton, lelkész. 

( 5 9 2 - 1 - 1 ) 
Pályázat a bűr-szt-mlklósl (Pozsony megye) 

róm. kath. népiskolánál megürült II—III. osztályú 
tanítói állásra. Fizetése : 800 korona havi előleges 
részletekben ; 100 korona faátalány, melyből a tan-
terem is fűtendő ; lakásul egy bútorozott szoba, 
konyha és fakamra. Kérvények ftdő Prihoda Pál 
plébános, iskolaszéki elnök úr címére július 26-áig 
benyújtandók, amikor a választás is megejtetik. Meg-
választott állását szeptember elsején köteles elfoglalni 
s e naptól folyósíttatik fizetése. Tannyelv : tót-
magyar. (594—1—1) 

Az eny ing i evang. reform, egyház Il-ik és 111-ik 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés mindegyik 
állásnál 800 korona készpénz, havonkénti részletek-
ben előre fizetve ; közös lakás egy szobában fűtéssel. 
Csak okleveles és orgonázásban jártas pályázók közül 
történik választás. Pályázati kérvények fölszerelve 
folyó évi július 20-ig alulírott espereshez küldendők. 
Id. Medgyasszay Vince, esperes. (593—II—1) 

A mezösass i (Bihar) reform, egyház hat osztályú 
leánytanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom 
díjlevélileg 800 korona, mely készpénzből föld és 
termény fizetésből áll. Ehhez remélhető járulék a gazda-
sági ism. iskola vezetéséért fizetendő díj és tandíj 
többlet. Csak férfiak pályázhatnak. Jó tanítás és 
magaviselet esetén az ideiglenesen választott tanító 
egy év után állandósíttatik. Okleveles nős tanító 
előnyben részesül, esetleg fél év után már állandósít-
tatik. Pályázati kérvények okmányokkal augusztuB 
l-ig alulirotthoz küldendők, ki felvilágosítással szol-
gál. Szabó Imre, lelkész. (597—II—1) 

Jászapáth i község róm. kath. népiskolájánál el-
halálozás folytán egy rendes osztálytanítói állásra 
folyó évi július 30-ig pályázat nyittatik. Fizetése a 
közsóg pénztárából 1000 korona, előleges negyedévi 
részletekben. Ezen összegben a lakbér és kertilletinény 
is bentfoglaltatik. Az állás október 1-én foglalandó 
el. Kötelessége a részére kijelölt osztályt vezetni és 
az iskolaszék által kijelölt iskolai mellékfoglalkozást 
minden külön díjazás nélkül teljesíteni. Kellően föl-
szerelt s a róm. kath. iskolaszékhez intézett kér-
vények főt. Fülöp Ferenc iskolaszéki elnök úr címére 
küldendők. Szlávik József, iskolaszéki jegyző. 

( 598 -1 -1 ) 
A kópháza-i (Sopron mellett) róm. kath. nép-

iskola II. oszt. tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása ; 8u0 kor., havi előleges részletekben, 
bútorozott szoba s egy öl fa. Kötelessége : egy tan-
terem növendékeinek önálló vezetése, az ismétlők 
oktatása a másik két tanítóval fölváltva s a kántor-
tanító által végzendő teendőkben segédkezés. Mellék-
jövedelemre számíthat. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. 
Határidő július 31. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. A folyamodványok a kópházai iskolaszékhez 
intézendők. Borenich István, iskolaszéki jegyző. 

(595—III—1) 
A sombereki (Baranya) róm. kath. német-magyar 

tannyelvű népiskolánál egyik osztálytanítói állomásra 
július 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: egy a 
legszükségesebb bútorokkal ellátott szoba téli fűtéssel ; 
800 korona készpénz havi előleges részletekben, 
melyben a második szoba, konyha, kamra és lU hold 
ház.kert pótlására a 120 korona benfoglaltatik. 
Kötelmei : az iskolaszék által meghatározandó osztá-
lyokat vezetni ; az ismétiősöket okiatni. A kántori 
teendőkben jártas előnnyel bír, ki a kántoriakban 
díjtalanul segédkezni, esetleg helyettesíteni tartozik. 
Az állomás augusztus 31-én elfoglalandó, mely iskolaév 
közt hasonlóval föl nem cserélhető. A fölszerelt kér-
vények a kerületi esperesi hivatalhoz Dunaszekcsőre 
küldendők. (599-1—1) 

A zirci apátság kegyurasága alatt levő Előszál lás-
pusztán egy nőtanító-állásra pályázat nyittatik. A 
nőtanító a hatosztályra tervezett osztatlan népiskola 
lánynövendékeit fogja tanítani, egyszersmind a női 
kézi munkára oktatni. A pályázók bélyegtelen folya-
modványukat nagys. és főtiszt. Vajda Ödön zirci apát 
úrhoz címezve, legkésőbb f. é. anguszt. hó 1-jéig a 
plébániahivatalhoz (Előszállás, Fejér vm.) terjesszék 
be, mellékelvén keresztelőkivonatukat, eredeti vagy 
hitelesített másolatú tanképesítő okiratukat, eddigi 
tanítói működésűkről s erkölcsi viseletökről tanúskodó 
hivatalos bizonyítványukat. Megjegyezzük, hogy a 
tannyelv magyar s a kinevezendő nőtanító esetleg 
özvegy édesanyját is magához fogadhatja. Illeték : 
negyedévi részletekben előlegesen fizetendő 728 kr. 
készpénz, úgyszinte ötödéves korpótlék; továbbá az 
új iskolaépületben két szoba-, konyha-, éléskamra-
s padlásból álló külön lakás és kertterület, melyeknek 
értéke 120 kr. végül saját használatára 8 köbmt. 
tűzifa, 52 kr. értékben. Az állás f. é. szeptember hó 
12-ikéig elfoglalandó. (596—II—1) 

H I R D E T É S E K . 

Nevelő 
kerestetik 3 gyermek mellé ; bővebbet TJllmann 
Sándor ékszerésznél, Budapest, Király-utca 67. sz. 

( 5 8 4 - 1 - 1 ) 

/ 
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Cserél 
áll. tanító, tanítónő Szeged mellett, igen csinos nagy 
községben. Gyermekek helyből Szegedre küldhetők. 

Leveleket Szeged lopósta „csere 150" kérem. 
(534—11—2) 

u s s A s m m o s a s s m 

C s e r e . 4 * 
Szeged város közvetlen közelében működő állami 
tanítónő állást cserélni óhajt. Ajánlatok Grób János , 

Mokrlnba kéretnek. (514 -1—1) 

M M ^ Û ê / à ê M â â â â à à M 
Feiwel Lipót utódai 

Budapes t , Ipar-utca 7. sz., iskolaberendezések, 
tornakészülékek és óvodaberendezések gyára kívánatra 
megküldi újjonankiadott árjegyzékét ingyen és bérmentve. 

(467—VI —5) 

I J t 1 1 1 S S 1 l i i i ^ S l ^ t t 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

E H R E N T R E U és F U C H S te s tvé rekné l 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút S/k. 

Képes á r j e g y z é k i n g y e n és bérmentve . 

(1747—40—33) 

iffit &*is Spit S*4 á ' t i ' 4 && ,-a> íl>, ,«>. vty 
fi» W W '«V W W ? » ?»Î v <»jf *»> í if 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrätzi gyárának raktára: ! 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
-sal B U D A P E S T , «=-

VIII. , József -körűt 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű karmo-

niumait is. 
A gyönyörű hang, melyet a/, 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
p?. gának zeng dicséretet. 

mmT/Ä , — -
. sí-áí-' * r " koronától flu-
WBÄ j«'bb. « koronán részle-

tekben in. 
Képes árjegyzék ingyen és 

S-k bérmentve. 6 évi jótállás. 
(«6—62-431 

M â'it j fe i»& &t v»>, W W W W "•«> W «>• %>. W 'W «Of W W w «I? Vflj 

aSIS« <?®& «si- •» 
M a g y a r tanszerkész í tö - in t éze t F e l d m a n n 
Gyula , Budapest , VI., Fe l sö-erdösor 5. s zám. 
Tanszerül engedélyezett, nép-, gazdasági ismétlő- és 

ipariskolák számára szerkesztett 

Physikai alapfelszerelésem, 
melyhez 6 ívre terjedő, 104 képpel ellátott „Útmutatás" 
díjtalanul jár, kizárólag és csakis közvetlenül gyá-
ramban rendelhető meg. Óvakodjunk értéktelen után-

zatoktól. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 
(262 XII—12) 

I P S M í Vi)"* Vi?- r-k? F ô-' -̂i-' ^ 

S T O W A S S E R J . 
M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b réz-, fa-, f u v ó - és 

v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület , L á n c h i d - u t c a 5. s z á m . 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 

/^Árjegyzék: összes hangszerekről, 
Harmoniumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—41) 

i i i ij i 6 À j, j i nc i o 
st® sfe sra sfs sf® ®fs> »S « r sfs aV éra i fs sf-> 
Ï I H I i i i i ^ I Û Ï I I 

P á r a t l a n u ö i 

k É z l f 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2600 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

B é r e z i 1 ) . S á n d o r 
kézimunka- nagyiparos 

BUDAPEST, Király-u. 4. 
VIKTÓRIA 

elsőrendű himzőgép (! korona. 
„KOH-I-NOOR* 

elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ő s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 

(1028—52-37) 

I 
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v v _ v v v v _ v _ v v _ v _ v v v _ v _ v v v v v v v v v v y y y v i ^ ^ v 

* U f M . 

TT " r ï S» 
e l ő f i z e t é s i á r a : L 4 

Egész é v r e l O kor . Félévre 5 kor . Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 
k. „ 

I p l * * 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egg év- ^ JJ 

iCj,^ negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek ál 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 'V — 

Ä I  
tó -
J i / / / . A - / / 1 , ttid.-egyetemi nyomda igazgatósága, g ^ l ) 

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

f - M f 

^ í í ö i i i i i i i i i í i l i i í l t í i l l l í l í 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kíviil a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi június hó 21. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

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

Megje lenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan ki i randó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivata lba kü ldendők . 

A h i rde tések á r szabása . — A p á l y á z a t i h i rde téseknél min-
den egyes szóért m i n d e n közlés vitán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde , l é seknek az egész oldal egy hetvenketted részé t 
tevő petit n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Reflexiók. 
Néptanítók a magyar nemzeti eszme 

szolgálatában címen Végh István kar-
társunktól egy igazán lángoló hon-
szerelemtől és valódi nemzeti érzéstől 
á thatot t cikk jelent meg kedvelt lapunk 
közelebbi számában. Lelki gyönyörű-
séggel olvastam. Utána soká elgondol-
kodtam azon, hogy mily szép is az 
idealizmus bomálytalan szemüvegén 
nézni bármely dolgokat! Hiszen azon a 
jégfelhő is bárányfelhőnek, a tragédia 
is legtöbbször csak vígjátéknak látszik! 
Csakhogy nem szabad felednünk, hogy 
az ideálistát érik a legtöbb csalódások. 

De hadd nézzem én most a reálista, 
vagy mondjuk inkább a pesszimista 
szemüvegén a körülöttünk történő ese-
ményeket és a néptanítót a nemzeti 
eszme szolgálatában. 

Igaza van nevezett kartársunknak, 
hogy: „a hatalmas és nagy nemzetek 
lassanként magukhoz vonják még a 
velük néni közösségben élő rokon-
népeket is." De ha figyelemmel kisérjük 
az európai eseményeket, láthatjuk azt 
is : hogyha az egy államban lakó külön-
féle nemzetiségek nem asszimilálódnak 
önként az uralkodó elemmel, némely 
nemzet államférfiai szükségesnek látják 
az erőszak fegyverét is alkalmazni; 
mert megvannak győződve annak a 
politikai igazságnak valódiságáról, hogy , 

a jövőben csak nemzeti államoknak 
van létjogosultságuk, csak ilyenek t a r t -
hatják fönn magukat. Sajnos, mi még 
mindig ott vagyunk e tekintetben, ahol 
ezelőtt 4—500 századdal voltunk. Ott 
vagyunk a kezdet kezdetén. A nemzeti 
állam kiépítési nagy munkájában ot t 
vagyunk az alapkőnél. 

S én ennek okát nemcsak a tanító-
ban, hanem összes intézményeinkben 
találom. 

Mert hiába mondja Végh kartársunk; 
„hogy nemzetiségi vidékeken a hiva-
tásának élő tanító és iskola az az 
ütköző pont, az a rendületlen szikla, 
melynek magaslatán a magyar nemzeti 
eszme világító fáklyája ég, melyen meg-
törik az agitáció hullámverése s áll 
rendületlenül hirdetve, hogy magyar az 
a föld, amelyen áll!" 

Mikor ezeket a sorokat leirta, bizo-
nyára elfelejtette, hogy nemzetiségi 
vidékeken a legtöbb belyütt nemze-
tiségi tanító van, aki a saját nemzeti 
iskolájában tanult, neveltetett. És bizo-
nyára azt is elfelejtette, hogy felekezeti 
iskolákban — értem a nemzetiségek-
nél — a pap a cár, amit mond, az 
szent, és a tanítónak olyan szellemben 
kell nevelnie, tanítania, amilyenben a 
pap akarja. Tehát ha az illető tanító-
ban megvolna is a magyar nemzeti 
eszméért való lelkesedés, az ő munkája 
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meghiúsul. Amilyen a pap, olyan az 
iskola, olyan a nép. Mert a tömeget, 
a népet a pap vezeti, a nép neki hisz, 
öt bálványozza s egy szavára még a 
faluból is kihordják a tanítót cók-
mókostul. 

Dehát miért nem a tanító a nép 
vezetője, irányítója? Hisz ő neki volna 
ez inkább hivatása, mint a papnak? 
A felelet nagyon egyszerű és ránk nézve 
lesújtó : mert ilyen helyeken nincs kellő 
intelligenciája! Sajnos, még ma is szám-
talan oly iskola van hazánkban, hol a 
tanító egy pár középiskolát, egy-két ké-
pezdét, — vagy egyáltalán semmit sem 
végzett, s anélkül, hogy az oklevél meg-
szerzésére utasítaná az illető egyházi 
hatóság, 10—15 évig is eltűri egy 
helyen. Tisztelet a kivételeknek, — de 
bizony ezek a tanítói tekintély nívóját 
nem igen emelik. 

Bizony i t t volna az ideje: véget 
vetni ezeknek a szégyenletes állapotok-
nak! Eddig az illető tényezők mente-
gették magukat a tanító-hiánnyal, de 
most már ez sem lehet ok. Hiszen, ha 
nem tapasztaltam volna, nem hinném, 
hogy egy közönséges 400 frtos állásra 
29 pályázó volt; ez pedig bizonyára 
nem a tanítóhiány mellett bizonyít. 

Az i t t elmondottak vonatkoznak a 
magyar vidékekre is, a nemzetiségek 
lakta vidékeken még rosszabbul állunk. 
Aki a nemzetiségi vidékeken működő 
tanfelügyelőségek statisztikáját figye-
lemmel kiséri, láthatja, hogy még oly 
egyházak is vannak, amelyek, noha 
tanítóiknak a törvényszabta minimumot 
sem bírják megadni, mégsem vesznek 
igénybe államsegélyt, hanem adnak a 
tanítónak 400—500 korona, legfeljebb 
600 korona fizetést, sok helyütt ezt is 
csak papiroson; persze az ilyen állásra 
intelligens tanító nem igen reflektál. 

De hogy vagyunk az olyan nemze-
tiségi vidékeken, ahol igénybe veszik 
az államsegélyt és legalább okleveles 
tanítót kapnak? 

Ismerek több vegyesajkú és tiszta 
oláh községet. Az egyikben működő 
oláh tanító 100 korona jutalmat kapott 
az államtól a magyar nyelv sikeres 
tanításáért. És ennek a tanítónak gyer-
mekei egy szót sem tudnak magyarul, 
a felesége sem s még én előttem is 
— mint vendége előtt — csak románul 
beszélt gyermekeivel és feleségével. 

Ez a tanító románul köszön az utcán 
minden oláhnak és csak románul beszél 
velük, pedig mind beszélnek magyarul . . . 
Ez csak egy példa, de azt hiszem, hogy 
ehhez hasonló, szép hazánkban akad 
elég. 

Hol keressük ennek okát? Bizonyosan 
nem leljük meg másutt, mint intéz-
ményeinkben, nemzetiségi és népok-
tatási törvényeinkben. Míg a nemzeti 
eszme szolgálatában nincs mellettünk a 
törvény védő palástja; míg iskoláink-
ban a népoktatási nyelvi egység nem 
lesz minden tantárgyra kötelező ; míg 
a népoktatási intézetek tanerőit nem-
csak az állami, — hanem felekezeti, 
illetőleg nemzetiségi tanintézetek is 
szolgáltathatják, addig a tanító nemzeti 
missziójáról alig beszélhetünk, addig a 
nemzetiségi vidékeken működő tanítók 
munkája csak olyan, mint a homok-
bucka, melyet nemcsak a magyar 
nemzeti eszme ellen való agitáció 
hullámverése, de könnyű szele is el-
seper ! Addig a nemzeti állam csak 
egy szép ábránd, csak egy szép álom! 

(Bobra.) Tóth György. 

A tanítás összhangja. 
Legújabban nemes versenyre kelnek a külön-

féle fokozatú iskolák avégett, hogy mind-
egyikük a maga fontosságát a lehető legméltóbb 
alakban kifejezésre juttassa. Aki közoktatásunk, 
nemzeti kultúránk fejlődése hánt igazán meleg 
érdeklődéssel viseltetik, e verseny jogosultságát 
nemcsak elismeri, hanem valódi biztosítékát 
látja ebben összes iskoláink tervszerű és cél-
tudatos fejlődésének, mely akkor fog a tető-
pontjához közeledni, ha majd minden egyes 
iskolafajnak a maga sajátos célja kidomborodik 
abban a nagy munkában, melyet az összes 
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iskolák nemzeti érdekeink, szolgálatában az 
egységes magyar nemzet nevében, annak védő-
pajzsa alatt végeznek. Rendeltetésének céljával 
máris úgyszólván tökéletes alakjában bontakozik 
ki a népiskola a közoktatás intézményei közül. 
Önállóan, a nemzeti közművelődés keretébe 
szilárdan beékelve szerepel a népiskola kul-
túránk amaz intézményeként, amely betetőzött 
célját a nemzet törzsét alkotó néposztály nem-
zeti, hazafias, vallás-erkölcsi olyan kialakításában 
tudja, amely nemzetünk jellemvonásait van 
hivatva visszatükröztetni. 

Nemzeti jellemvonásaink visszatükröztetése 
a népiskola rendeltetésének középpontja, amely 
köré a népiskolai nevelő-tanítás minden egyes 
mozzanatának sorakoznia kell. Nemzeti jellem-
vonásainkat akként visszatükröztetni, hogy a 
magyar nemzet államalkotó és államföntartó 
hivatása, tiszte, a magyar nemzet államföntartó 
munkája a néptanítói hivatással egybeforrva 
legyen, a népiskolai nevelő-tanítás legszilárdabb 
alapja, amelyen népoktatásunk biztosan fejlőd-
hetik, alkalmazkodva az egyre méltóságosabban 
jelentkező nemzeti igényeinkhez. 

Népoktatásunk irodalma olyan kiváló müvek-
kel rendelkezik, hogyha azokból akarnánk 
következtetést vonni népoktatásunk fejlődésére, 
nyugodt lélekkel mondhatnók, hogy e művek-
ben meglelhető minden, ami a magyar nép-
tanítót eszményi céljai eléréséhez segítheti. 
Hogy szerény viszonyok közt, talán nagyobb 
megpróbáltatások dacára ilyen szép és gazdag 
irodalmi vívmányra hivatkozhatunk, az minden 
kétséget kizáró bizonyítéka annak, hogy nemzeti 
öntudatunk a szellemi munkálkodás ama mezején 
alkotott legtöbbet, amelyen a magyar erények, 
a magyar emlékek, a nemzeti élet virágai 
fakadnak. 

Minden nagyra hivatott nemzet életében, 
szereplésében kutatott föl az emberi elme 
valami rejtélyest, ami azt a nemzetet vezérli, 
igazgatja, munkásságra ösztönzi, tervezésre 
sarkalja. A magyar nemzet életének minden 
mozzanata arra vall, hogy nemzetünknél a 
a bölcs előrelátás, a higgadt megfontolás az 
a titkos erő, amely nemzetünket kitartóvá 
tette s amelynek köszönhetjük azt a szívós 
ellentállást, mellyel a magyar nemzetet a nagyra 
hivatott s nagyra képes nemzetek sorába ik-
tattuk. 

Nehéz küzdelmek, nagy megpróbáltatások 
árán szerzett tapasztalatok, tanulságok igazolják, 
.hogy hontestvéri ragaszkodásunk sohsem hagyott 
cserben, s hogy nemzeti alkotásailik, vívmá-
nyaink nem lehetnek egyébnek, mint ennek a 
ragaszkodásnak gyümölcse. 

A néptanító hivatása e közös érzelmet tanít-
ványai szívébe csepegtetni. Nevelve tanító 

munkálkodásunknak az legyen végső célja, 
hogy tanítványainkat minden tettüknél, minden 
elhatározásuknál, az élet mindennemű viszon-
tagságai és körülményei közt az a szent érzelem 
vezérelje, hogy mindnyájan, akik e hazában 
élünk, egyazon hazáért élünk, egyazon hazáért 
halunk. 

Népnevelésünk egész rendszerét ezen célhoz 
alkalmazottan kell átalakítanunk, ha azt akarjuk, 
hogy a magyar népiskola őre legyen nemzeti 
emlékeinknek, ápolója nemzeti erényeinknek, gya-
rapítója nemzeti hatalmunknak. A népiskola e 
rendeltetése a magyar néptanítót a nemzeti élet 
ama tényezőjévé teszi, amely állami életünk 
fejlődésénél, nemzeti egységünk megszilárdí-
tásánál alapvető szerepet játszik. Hogy a nép-
tanító e szerepét méltóképpen betölthesse, a 
népiskolai tanítás összes, úgy belső, mint külső 
körülményeinek egybehangzóknak kell lenniök, 
mert ez az egybehangzás van hivatva arra, hogy 
a néptanító nevelve tanító munkáját jelképezze. 
Tanítóképzésünk rendszere, a néptanítók egye-
sületi munkálkodása, népiskoláink fölszerelése, 
népoktatási irodalmunk termékei egymásra 
vonatkoztatóan, híven tükröztetik vissza azt 
az egybehangzást, amellyel tanító munkálko-
dásunkba lelket önteni törekszünk. Behatóan 
kifejteni, tervszerűen megállapítani azt, hogyan 
kell népnevelési irodalmunkat, népiskoláink föl-
szerelését, a néptanítók egyesületi munkálko-
dását, tanítóképzésünket a népiskolai nevelő-
tanító sikere, mint végső cél köré csoportosí-
tani : ez volna föladata a népiskolai kormány-
zatnak, a tankönyvíróknak, az iskolaföntartóknak. 

E cikkem keretében én e nagyobb szabású 
munkának csak néhány apróbb vonását akarom 
megrajzolni azon reményben, hogy ezzel a 
néhány, talán jelentéktelen adattal sikerülni 
fog tanítótársaim figyelmét fölhívnom közös 
munkálkodásunk ama céljára, amelynél fogva 
egész munkásságunkat a gyakorlati élettel 
szoros kapcsolatba hozni törekszünk. 

A tankönyvíróknak, ha már tantárgyak 
szerint külön-külön tankönyveket írnak, nem 
volna szabad figyelmen kívül hagyniok a nép-
iskolai tanítást irányító ama lelki folyamato-
kat, melyek közben a népiskolai tanuló külön-
böző forrásokból merített képzeteit csoportosítja, 
ismeretekké alakítja, az élettel kapcsolja akként, 
mint azt neki tanítójának segítő keze lehetővé 
teszi. A természetrajzi tankönyv írójának nem 
az a föladata, hogy a természet három orszá-
gának tárgyairól leírásokat adjon, ez a tanítás 
dolga ; a tankönyvírónak össze kell gyűjtenie 
gyakorlati szempontok szerint a természeti 
tárgyak ama sajátosságait, amelyek a nagy 
természet összhangjában figyelmet érdemelnek 
s szerves kapcsolatba hozhatók a népiskolai 
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tanuló földrajzi, természettani ismereteivel. E 
sajátosságok föltüntetése arra való, hogy a 
természetrajz, földrajz s a természettan taní-
tása egymással párhuzamban, egységes meder-
ben haladjon. Viszont a földrajz, a természettan 
írójának sem szabad elszigetelten közölnie 
ismereteit ; nagy figyelemmel, gondos előre-
látással kell kifürkésznie azon elemeket, melyek 
a népiskolai tanítás tárgyainak összefüggő 
egységeit föltüntetik. Emiatt én nem volnék 
barátja azon tankönyveknek, amelyek a nép-
iskolai tananyagot tárgyak szerint elkülönítve 
s bizonyos elavult sémák szerint fölosztva, 
csoportosítva foglalják magukban. Igenis barátja 
vagyok olyan tankönyveknek, amelyeknek szer-
zői az ismeretek egyesítésére törekedtek s a 
fölvett anyagot bizonyos egységes címek alá 
foglaltan és akként tárgyalják, hogy annak 
tanulása a tanulónak kellemes munkája legyen, 
fejlessze az értelmet, művelje a lelket, hogy a 
tanuló ne legyen rabja a tankönyv merev 
beosztásának, hanem legyen meg neki az a 
szellemi szabadsága, amely őt önálló gondol-
kodásra serkentse. Ily alapon tárgyalva a nép-
iskolai tankönyvek szerkezetének kellékeit, arra 
az eredményre jutunk, hogy a sok tankönyv 
helyett a legjobb volna egy ügyesen körül-
tekintően szerkesztett olvasókönyv. Az ilyen 
olvasókönyv eszménye volna népiskolai taní-
tásunknak, amelyhez a jó olvasókönyv a leg-
jobb és a legbiztosabb vezérfonalul szolgál-
hatna arra nézve, hogyan kell tanítói szak-
ismeretünket érvényesítenünk. 

Azt az összefüggést, amelyben a népiskola 
6 évi tananyagának lennie kell, nem lehet 
másként kifejezésre juttatni, csakis jó olvasó-
könyvek által. Az olvasókönyvek olvasmányait 
azonban egymásból fejlődőleg oly módon 
kellene összeválogatni s megszerkeszteni, hogy 
az a hat kötet olvasókönyv, mely a népiskolai 
ismeretek tárházának volna tekintendő, a 
tanulók értelmi fejlődésének, szellemi gyara-
podásának fokmérőjéül szolgálna. E célból a 
népiskolai olvasókönyvekben a legapróbb rész-
letekig kellene föltüntetve lennie annak az ösz-
hangnak, amelynek szem előtt tartásával 
kidomborodnak azok a metodikai egységek, 
amelyek a tanítás fokozatos menetét föltün-
tetnék. 

A népiskolai tanítás természetének nem az 
az eljárás felel meg, amelyet a tantárgyak 
elszigelt tanításával követünk, hanem az az 
egyesítő eljárás, amellyel az egymásra vonat-
koztatható dolgokat csoportosítjuk. Mert csak 
ily módon tanítjuk meg tanítványainkat elmél-
kedni, önállóan gondolkodni s a dolgokat érte-
lemmel megfigyelni. Már pedig ezekben rejlik 
tanításunknak igazán fejlesztő és olyan hatása, 

amely az iskola igazi gyümölcse. Ha a nép-
iskolai tanítást sikerülni fog ily egyesítő alapra 
fektetni, akkor a népiskolát végzett tanuló a 
hazát megtanulja szeretni nemzeti küzdelmei-
ből, honfiainak áldozatkészségéből, hazája intéz-
ményeiből, honfitársai munkásságából ; a tör-
vényt megtanulja tisztelni nem paragrafusokból, 
hanem a becsületes munka árán megszerzett 
boldogulásból; a magyar nyelvet megtanulja 
nem elvont szabályokból, hanem a nemzet 
ideális lelkületét föltáró olvasmányokból; a 
természet szépségét nem a természeti erők, 
tünemények elvont magyarázatából tanulja 
meg, hanem olyan természeti képekből, amelyek 
betöltik lelkét a teremtés nagy művének 
csodálásával ; hazája földrajzát megtanulja nem 
a nevek puszta halmazából, hanem hazája 
kincseiből, melyeket a Gondviselés a magyar-
nak adott. 

Amit a tanítás összhangját illetőleg e 
cikkemben elmondtam, az csak igen csekély, 
jelentéktelen töredéke annak, amit komoly 
szakértelemmel, körültekintő figyelemmel, éles 
előrelátással e tárgyról az arra hivatottak 
írhatnak s ha a tanítók munkálkodása egy-
séges lesz, írni is fognak. 

(Nagy-Tajjólcsány.) Zsoldos Károly. 

Kép egy község életéből. 
Most értünk haza a szomszéd községből, 

hol egyik kollegánk meghívására az ifjúsági 
egyesületnek vasárnapi összejövetelén voltunk. 
Még frissen, hamisítatlan tisztán él lelkemben 
a kiesinyke eseménynek minden mozzanata, 
papírra vetem, mert értéket tulajdonítok neki. 

Délután 3 óra volt. A nép éppen templom-
ból jött ki. Az asszonyok, leányok együtt, a 
férfiak egy tömegben, azután a gyermekek. 
Érdekes csoport, nagy lelki élvezet gyönyör-
ködni benne. A magyar nemzetnek egyszerű-
ségben megmaradt darabját látjuk szemünk 
előtt s örömünk fokozódik akkor, mikor a 
140—160 főnyi csoport, köztük pap, jegyző, 
tanító, bíró a tágas, szépen fásított iskolaudvarra 
tolul be, hol az iskola egyik nyitott ajtaja 
előtt egy emelvényen asztal, székek állanak s  
nem messze a földesúr és családja, kik pilla-
nattal korábban jöttek ki a templomból, tár-
sunkkal s velünk : a vendégekkel beszélgetnek. 

Nem győzzük a tisztességtudó köszönést 
fogadni, viszonozni. Kollegánk elvegyül a 
csoport között, úgy látszik rendelkezik. Csak-
hamar elhelyezkednek mindnyájan. Elül a 
gyermekek, hátul a férfiak. Égyik oldalon a 
nők, külön-külön az ifjúsági egyesületnek nő-
és férfitagjai. Megilletődéssel nézzük az egész-
séges arcokat. „A testnek lámpásai" — a biblia 
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szerint — azok a szemek, semmivel sem állanak 
hátrább azokénál, kiket Herman Ottó „A 
magyar nép arca és jellemében" bemutat. 
Most a tanítók vezetésével a tömeg a himnust 
énekli. A magyar felséges imadala remekül 
forr össze annyi ajakról e befejezésben : Meg-
bűnhődte már e nép a multat s jövendőt! 
Most megszólal a társunk: 

— Tisztelt gyülekezet! A multat megbűn-
hődtük, a jövőt építsük meg ! Rajtunk áll 
csupán. En hiszem, hogy mi ebben a község-
ben olyan segítségekkel, amilyenek a mi 
községbeli okos és jó vezetőink s ilyen össze-
tartással, amilyent ebből a szép, népes össze-
jövetelünkből látunk, érzünk, sokat tehetünk, 
sokat építhetünk, csak akarjunk. Eddig is tet-
tünk egyet-mást, most folytassuk tovább. A 
templomi beszédben arról volt szó, hogy a 
gyermekeket Jézus is szerette, tehát nekünk 
is szeretnünk kell őket. A jó gyermek áldás, 
apjának, anyjának segítsége, öregségében 
támasza, istápolója. Hogy jó legyen a gyermek, 
tőlünk függ. De nemcsak egy-egy embertől, 
hanem mindnyájunktól. Ezért kötelességünk 
segíteni egymásnak abban, hogy gyermekeinket 
jóra neveljük. A szülők segítenek a tanítók-
nak, a tanítók fi szülőknek. Ha valamelyik ' 
gyermek talán úgy hibázik, hogy a szülői és 
a tanítói nem tudnak róla, aki látja a hiba 
elkövetését, az kell, hogy intse, oltalmazza a 
gyermeket a rossztól. Ugy akarom elmondani, 
amit gondolok, hogy mindenki megérthesse. 
A mult héten egyik nagyobb iskolás gyermek 
fogadásból egy szivart szívott el. Beteg lett 
tőle. Ebből az esetből az látszik, hogy a 
gyermeknek a dohányzás ártalmas. Ezt bizo-
nyítani nem is kell, mert mindenki tudja. Ha 
tudja, hát eszerint kell cselekednie is minden-
kinek. Akárkinek a gyermekét szivarozni látja, 
intse, figyelmeztesse, dorgálja meg. 'Mondok 
egy másik esetet. Aki közelebbről a szomszéd 
városban volt, látta, hogy az út mellé ültetett 
fák közül többet letörtek. A mult évben 
nálunk is történt ehhez hasonló. Hát ez hely-
telen és rosszindulatú cselekedet. Jóérzésű 

ember ilyet nem tesz. Mi ezt a jóérzést bele 
kell, hogy neveljük a gyermekeinkbe. Ha meg-
látjuk, hogy valakinek a gyermeke az élőfát 
rongálja, figyelmeztessük, hogy rosszat cselek-
szik. S mivel a gyermekek azt teszik, amit a 
nagyoktól látnak, tanulnak, hát a nagyok gond-
dal kíméljék a fát, mert a fa széppé, egész-
ségessé teszi a helyet, tisztábbá a levegőt. 
Gyümölcsérés idején gyakori, hogy a gyerme-
kek itt-ott, ha szerét tehetik jól laknak a 
más fáján termő gyümölccsel. A gyermek 
meglátja s megkívánja a gyümölcsöt, a kíván-
ság ráviszi arra, hogy szedjen a más fájáról. 1 

Hát ez kicsinek látszik, pedig nagyon jelenté-
keny dolog, mert a becsületességhez tartozik. 
Az este olvastam egy szép esetet erről. E l -
mondom. Az apa a kertben ülve kezében egy 
érett, szép szőlőfürtöt tartott. Az anya a fiával 
arra ment. Mikor az apa meglátta őket, tet te 
magát, hogy alszik, hogy lássa mikép veszi 
el lopva a gyermek a szőlőt. Az anyja is 
észrevette, mit akar az apa, biztatta a gyer-
meket, vegye el a szőlőfürtöt. A gyermek 
odaszaladt, két kezével fölnyitotta az apja 
szemeit s csak akkor vett a szőlőből, mert 
nem akart lopni, nem akart titokban venni. 
Látják, az ilyen kis dologból is megérzik a 
becsületesség. Ha a gyermek kívánja a gyü-
mölcsöt, tanítsuk meg arra, hogy a kíván-
ságról tudjon lemondani, tudjon parancsolni 
magának, tudjon uralkodni magán. Arra kérek 
mindenkit, hogy ezt ne tartsa kicsinynek, mert 
ha valaki kis dologban tud parancsolni ma-
gának, nagy dologban is meg tudja tenni. 
Rá kell, hogy szoktassuk a gyermeket arra, 
hogy amiért meglátnak, megkívánnak valamit, 
ne kívánják maguknak. Az élőfák becsülését, 
kímélését, a gyümölcsfák gondozását meg kell, 
hogy tanuljuk s meg kell, hogy tanítsuk. Sok-
féle haszon van ebből. Aki a fákat ápolni 
szereti, annak sok gyönyörűsége van. A gyü-
mölcsfa levelezése, növése, virágzása, termése 
mind-mind örömet szerez neki. 

Még arról kellene beszélnem, hogy mit tegyünk, 
hogy a gyümölcsfáknak, az élőfáknak kimé-
lete-, szeretetében, ápolásában mindenkinek 
alkalmat adjunk községünkben. Arról érde-
mesebb ember fog elmondani egy-mást. Arra 
kérem, figyeljék meg! 

Most a lelkész szólott a néphez. 
— Édes híveim ! Véssétek szívetekbe, amit 

hallottatok s tegyetek úgy, mert Isten áldása 
lesz akkor rajtunk. Akkor ez a község 10—15 
év múlva olyan lehet, olyan lesz, mint az a 
Boldogháza, melyről ma egy hete olvasott föl 
nektek az én tanítóbarátom ! Akarjátok-e ? 
Ha igen, akkor ehhez egyik lépés az, hogy a 
község utcáira gyümölcsfákat ültessünk. Minden 
ház, minden telek elé jut 1 — 2 fa s kiki a 
lakása előtt lévő fákat gondozni, védni fogja. 
A község is föl fog ügyelni rá. A bíró, jegyző 
urak s a képviselők, akikkel erről beszélget-
tünk, örömest beleegyeznek ebbe. A községi, 
urasági és az én kis faiskolámból elég fa jut 
az ültetésre s akár holnap kezdhetjük az ültetést. 
A község körülkerítteti, úgy, amint itt az 
udvaron vannak kerítve a fák, hogy az állat 
ne tehessen kárt benne. Akarjátok-e? 

— Szívesen megtesszük s akarjuk, felelt a 
tömeg. 
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— No, ha igen, fejezte be a lelkész, legyen 
velünk ebben a munkában a jó Isten ! ! 

— Mielőtt hazamennénk, édes barátaim, vette 
át a szót a kollegánk, egyezzünk meg abban, 
hogy mikor legyen az ültetés. Beleegyeznek-e, 
hogy szombaton délután legyen? (Jól lesz 
úgy ! !) Ha az idő kedvező, az a legalkalmasabb 
nap mindnyájunknak. Addig minden, erre 
vonatkozó dolgot elintézünk. Köszönöm, hogy 
eljöttek s kérem, hogy mához egy hétre ismét 
jöjjenek el, mert megbeszélni valónk lesz 
bőven ! 

Emelkedett hangulatban távozott a nép. A 
templomból vágyakozással jött ide, innen lelke-
sedéssel ment el. A falusi értelmiség és mi 
együtt maradtunk még. A népgyűlés volt 
beszélgetésünknek főtárgya. Mi bámulatunkat 
fejeztük ki a nép egyetértő akarata fölött, 
mire a földesúr adta meg a választ: 

— Ez a nép nem olyan szelid és nem olyan 
egyértelmű, amilyennek most mutatta magát, 
de a vezetőket szereti. A mai gyűlésre pl. igen-
igen előkészítettek mindent. 

— Hát a te oktatói tanításodnak lesz-e kivánt 
hatása? — kérdé kollegánktól vendégtársam. 

— Részben. Tudod, akad olyan,aki megfogadja 
s a dohányzást, fák rongálását és a gyermekek 
egyéb hibáját nem nézi el. Különben emlékez-
hettek Pestalozzi Lénárdjának előszavára, hogy 
a vasárnapi prédikációk hétfőre elmúlnak. Ha 
csakugyan űgy lesz, hétfőn újra prédikálunk 
mind, ahányan annyifelé, mint az apostolok, 
mindaddig míg eredményt érünk el. De az 
ige hirdetésébe bele nem fáradunk. Az ilyen 
alakban megemlített nevelési iránnyal a szülői 
értekezleteket akarom pótolni. így nincs alka-
lom adva arra, hogy Pál vagy Péter nekem 
nevelői tanácsokat adjon s így talán ferde 
helyzetbe hozzon engemet, tőlem pedig a jó 
tanácsot hallja és olyik be is vési az eszébe. 
Szűk látókörű, műveletlen emberekkel a szülői 
értekezleteket az ifjúsági egyesületi fölolvasás-
sal vagy előadással pótoljuk. így az ifjúsági 
egyesület népnevelőegylet s a család és iskola 
között a nevelési elvek terjesztésével kapocs 
lesz. Természetesen máskor jól kidomborított 
kerekded egész beszédben fogok foglalkozni a 
gyermeknevelésnek 1 — 1 kérdésével, most nem 
az volt a célom. Ma az ifj. egyesület tagjait 
is azért bocsátottam el, mert a mai napra 
elég beszélgetésre érdemes anyagot kaptak a 
gyűlésben. 

Társunk lelkesedése ránk is hatott. Éreztük, 
láttuk, hogy itt a lelkesedés magasztos mun-
kája folyik s a Gondviselő különös kegyelme 
van jelen, mely a vezetőket a közös munkára 
összeforrasztja. 

(Nagybánya.) Székely Árpád. • 

Egy évig falun. 
A közelmúltban — nagyon helyesen — 

kirándult a bajai állami tanítóképezde 40 növen-
déke összes tanáraival és hitoktatójával együtt 
Szegszárdra, hogy ismereteit gyarapítsa, a 
szőlőmívelést tanulmányozza, a selyemgyárat 
és a híres múzeumot, mely utóbbi meg-
tekintésére külföldről is sűrűen érkeznek ide, 
megtekintse. 

Ily üdvös cselekedet kell az ifjaknak, gyakor-
latilag kell képezniök magukat, miáltal jó 
tanítók lesznek s a társadalomban is megállják 
helyüket. 

Nagyon természetes, hogy Szegszárd község 
művelt közönsége és összes tanárai, tanítói s 
tanüggyel foglalkozó emberei szívesen fogad-
ták az ifjakat és tanárait, megvendégelték, 
ingyen lakásban részesítették és kalauzolták 
is őket. 

A szőlőhegyekre kirándulva, Nits szőlőszeti 
és borászati felügyelő adta meg a szükséges 
magyarázatokat. S hogy ezen híres szőlők 
még híresebb levét valójában megismerhessék 
a kirándulók, Tótli Károly mérnök volt szíves 
különböző borait élvezetül rendelkezésre bocsá-
tani. Különösen tetszett az 1900. é- i vörös 
és a zöld szilványi, de jó volt az mind. 

Különben áttérek tulajdonképpeni tárgyam-
hoz, hogy így rövidebb legyek. 

Ezen kiránduláskor az ebéden a bajai képez-
dének egy volt növendéke, jelenben szegszárdi 
r. kath. tanító és lapszerkesztő, poharat emelt 
egyik jelen volt öreg tanítójára, éltetvén őt 
különösen azért, mert megtanította őt és 
iskolatársait is tanítani. 

Igen, tanítani. Mert akad ám elvétve egy-
egy-egy tanító, különösen a képezdéből ki-
jövetelekor, aki nem tud tanítani. Pedig ez a 
fő. Bevallhatja azt több tanító is, hogy mikor 
a képezdéből kikerült, működésének első évei-
ben, de különösen az elsőn s annak kezdetén, 
nem tudta mit csináljon az iskolában, ő félt 
a tanulóktól. 

Nem is olyan könnyű ám tanítani, s azért 
van tanító és tanító között nagy különbség. 

A gyakorlat teszi mesterré az embert. Ha 
az a fiatal tanító azután buzgó, szorgalmas, 
nem szégyenli továbbképzését, szereti a köny-
vet, a tanulást, szívesen veszi kartársától a 
jóindulatú tanácsokat, figyelmeztetéseket, útba-
igazításokat, azokat pontosan követi is, jó 
tanító lesz belőle, mester lesz a neve. 

Sokkal szerencsésebb az, aki a képezdében 
megtanul tanítani, annak csak a jó úton kell 
haladnia, szorgalmának nem szabad lankadnia, 
s hozzá kell szoknia a sok növendékhez, ide-
gen ajkú tanulókhoz, sőt még néha a VI. osz-
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tályú vegyes iskolához 100 tanulóval is. Persze, 
hogy itt eleinte megáll az ember esze, de 
nem kell visszarettennie, a lelkesedés, a fárad-
hatatlan buzgalom, szorgalom, tanulás mindent 
pótol. Az ily tanítónak kitűnő eredmény föl-
mutatása esetén azután sokkal nagyobb a te-
kintélye, az érdeme, mint például egy osztott, 
városi iskolánál alkalmazott tanítónak, mert 
hisz az nem is tudja, mily nehézségekkel kell 
megküzdenie egy idegen ajkú, falusi, osztatlan 
iskolában működő tanítónak. Nagy munkát 
végez az ily tanító, de ha azt eredménnyel 
teljesíti, megérdemli minden ember háláját, 
elismerését és becsülését. 

Mivel pedig a képezdéből kijövő ifjaknak 
még gyakorlatuk nincs, szerény véleményem 
az volna, hogy 3. osztályt bevégzett tanulók 
köteleztetnének arra, hogy egy évig saját költsé-
gükön, avagy államsegéllyel, egy elismert tanító 
mellett hallgassák a tanítást oly iskolákban, hol 
idegen ajkú gyermekek vannak és az iskola 
osztatlan s csakis ezen hallgatási év után bocsát-
tatnának vizsgálatra, minta-tanításokra, s ha 
ismereteik megfelelnének a követelményeknek, 
nyernének képesítőt, ellenkezőleg pedig még egy 
évig köteleztetnének hallgatni a tanítást falun. 

így lennének szerintem jeles gyakorlattal 
bíró tanítóink, mi az iskolának és a magyar 
nyelv sikeres terjesztésének nagy előnyére 
válnék. 

Mert megeshetik, hogy oly helyre kerül 
egy fiatal, kezdő tanító, ahol nem tanaihat, a 
társaság más irányba tereli s akkor elveszett 
az a fiatal ember, annak növendékei pedig meg-
érzik azt egész életükön keresztül. 

Sokat lehetne még véleményem érvelésére 
fölhoznom, de szóljanak hozzá mások is oly 
jóindulatúlag és higgadtan a tanügy javára, 
mirt én. 

(Szegszárd.) Nagy Béla. 

Hangutánzó olvasás- és írás-
tanítás. 

Nem akarok sem birálatot írni, sem reklámot 
csinálni. Az elsőt nem tehetem, mert csak 
tegnap érkezett a postán, amiről szólni akarok 
s a két testes kötet alapos megismeréséhez 24 óra 
vajmi kevés idő; reklámot sem akarok csinálni, 
mert arra azoknak a könyveknek nincs szük-
ségük. 

Dr. Gröőz „Hangutánzó képes ABC- jé rő l 
és az ehhez való útmutatásról van szó. Az 
olvasás- és írástanítás módjának, a népiskolai 
I. osztály tanításának gyönyörű, színes, eleven 
világa tárul elénk tanítók elé e könyvek 
nyomán. Az a világ, amelynek hiányát éreztük, 

ami után vágytunk, amelynek elér kezesét vár-
tuk. Igaz tanítói lelkünk sóvárgott oly mód-
szer után, amely a 6-éves gyermek lelki-
világához alkalmazkodik, amely szolgálja és 
eléri a komoly célt, de nem törli le, nem űzi 
el a gyermek arcáról a mosolyt, amely zök-
kenés nélkül vezeti át a játékról a munkára. 

A lélektan kívánalmai szerint a tanulók lelki-
világához alkalmazkodni törekedvén, sokszor 
és sok szó esett már a játékos tanításról. 
Játékos tanítást kívántunk, játékosan tanítani 
akartunk, játékosan tanítani próbáltunk: de, — 
vagy játék lett belőle, vagy tanítás, — a 
kettőt összeegyeztetni nem igen tudtuk. 

Az olvasás- és írástanításban vagy félre-
léptünk, vagy — az egyenes úton maradva, — 
az elénkbe kerülő nagy akadályokon a gyer-
meket segíteni nem tudtuk annyira, mint 
akartuk volna: tehetetlenek voltunk. 

Az olvasásnak és írásnak alapelemei a han-
gok és betiik. Ezeket kell érzékeltetni, szemlél-
hetővé tenni, köztük kapcsolatot, összefüggést 
teremteni. 

Tudtuk-e a hangokat önállóan érzékeltetni, 
önállóan szemlélhetővé és felfoghatóvá tenni? 
Keserves munkával, analízissel, a szavakból 
választottuk ki. Pedig ez a munka nem 6 éves 
gyermeknek, különösen nem az iskolázás első 
napjaira való. Nagy ballépés volt ez, éreztük 
ferdeségét és nehézségét, de segíteni, könnyí-
teni a legújabb ideig nem tudtunk rajta. 

A hangok és betűk — mint amazok jegyei — 
között nincs kapcsolat, okozati, tehát logikai 
összefüggés, mert a betűk, mai formájukban, 
teljesen önkényes jegyei a hangoknak. Itt az 
összefüggés tisztán a közös elfogadáson, az 
általános szokáson, használaton alapul, ezt 
pedig a gyermek nem ismervén, oknak el 
nem fogadhatja, de ha el is fogadja, a jegy 
fölismerésében nem segítheti. S mi sem igen 
tudtuk segíteni. 

A hangoknak szavakká való összefoglalta-
tása is úgyszólván teljesen gépies volt, csak 
a sokszoros ismétlésen, gyakorláson alapult. 
Ezen lelki működésben sem tudtak elegendő-
kép támogatni a gyermeket. Gyakoroltuk, míg 
vagy megtanulta, vagy — nem tanulta meg, 
legalább abban az iskolai évben. De akik 
megtanulták is a hangok összekapcsolását, sok 
kínlódásba, néha könybe is került nekik, sok 
keserűségbe magunknak, melyet a türelem 
enyhített s megóvott a kitöréstől, de nem 
segített a tanulón s mi éreztük tehetetlen-
ségünket. 

Ezek a sarkalatos hiányai jutottak eszembe 
az eddigi módszernek ; lehet még több is van. 
Most e nehézség mind eltűnik, mert dr. Göőz 
módszerében a hangok, mint önálló egyedek 
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jönnek elénk s a hang képzetével egyidejűleg 
születik meg a jegy képzete, a betü. S minő 
elevenséggel ! Hangok, betűk életre kelnek, 
ugrálnak, kergetőznek, sőt még nótáznak is. 

Ez az igazi játékos tanítás. A hangok és 
betiik nem másvilági szörnyek többé, melyek 
álmukban is meggyötrik a kis tanulókat, ha-
nem a gyermekek kedves ismerősei, játékos 
társai, játszó-eszközei : beszélő, mozgó tárgyak, 
eszközök, állatok, mesebeli bábuk, katonák, 
amikkel a gyermek örömmel foglalkozik. A 
tanító bácsi vagy néni egy kifogyhatatlanul 
ügyes játékrendező ; az iskolából kiszorul az 
elriasztó komolyság és pár havi bohókás játék 
után a gyermek ír és olvas. Terhét, fárad-
ságát nem érezte, derült mosoly, csengő kacaj, 
játékos mozgás közt szerezte meg a nagy, 
nehéz és komoly tudást. 

Ez a mi igazi világunk ! Es ne féltsük az 
iskola méltóságát, a tanítói tekintélyt: nem a 
szürke komolyságon, hanem a szereteten épül-
nek föl ezek. 

(Fekct eér.J Horváth István. 

A kivándorlás. 
Fáj a lelkem, ha meggondolom, hogy a 

kivándorlás nemzeti létszámunkat apasztja, 
csökkenti; fájó érzés vonul át valómon, ha 
hallom, hogy megint százan és ezren . . . sőt 
évek folyamán több százezeren lépték át e 
Kárpátok koszorúzta szép hazánk határát. 

A kivándorlás árama évekkel ezelőtt indult 
meg s egyre növekedik, mind szélesebb és 
szélesebb medret ölt, folyása szüntelen ma-
gával vive a jobb sorsra vágyó emberek 
százezreit. 

De miért is kell ennek a népnek fogynia? 
Nincs tán már helye széles e hazában a lakos-
ságnak? Nincs talán reájuk szükség? Szük-
séges a kivándorlás itt . . . nálunk ? Adhatunk 
mi más országoknak emberanyagot ? — Nem ! 

Hisz mi kevesen vagyunk, hisz tán még 
ma is hangoztathatnék a nagy magyar szavait : 
„nálunk még az apagyilkosoknak is meg 
kellene kegyelmezni!" 

Hisz a mi tejjel-mézzel folyó országunkban, 
aranykalászos Alföldünkön a lakosság messziről 
sem oly sűrű, mint más kevésbé termékeny 
s hasonló nagyságú országokban, mint pl. 
Belgiumban, Kinában! Hogy van az mégis, 
hogy nemcsak a költői, természeti szépsé-
gekben gazdag, de máskülönben szegény hegy-
vidékeink lakossága vándorol ki, hanem a 
gazdag Alföldről s annak is egyik legáldot-
tabb vidékéről a Bácskából és Bánátból is 
tömegesen hagyja el a lakosság hazáját?! Ez 

évben különösen sokan vándoroltak ki Dél-
Magyarországból. 

A kivándorlás iránya a mi vidékünkön : 
Horvát- Szlavonország, Németország, Amerika. 

A kivándorlás okai után kutatva arra az 
eredményre jutunk, hogy annak leggyakoribb 
oka: a) a munkahiány, tehát a kenyérhiány; 
b) a pénz, vagyon utáni vágy, a könnyű 
megélhetés utáni sóvárgás, a kalandvágy; c) 
okát találjuk még abban is, hogy a népet 
gyakran lelketlen ügynökök hamissága készteti 
a vándorbothoz nyúlni. 

A kivándorlás ellen mi néptanítók sokat 
tehetünk, ha ugyan a földesúr, a bérlő, a köz-
ségi jegyző, a nép lelki vezére a pap, a 
szolgabíró s egyéb fölöttes hatósága a népnek 
támogatnak minket. 

De mindenekelőtt, akkor, mikor a honpolgár 
még csemete, amikor őt a nehéz megélhetési 
gondok, a mindennapi kenyér megszerzésének 
gondja még nem bántja, szóval míg gyermek-
korát éli — a tanító az, aki hivatva van a 
jövendő nemzedék lelkébe beleoltani a hazai 
föld szeretetét, aki hivatva van már itt, az 
iskolában munkára szoktatni a fiatal elméket 
és szíveket, akinek főtörekvése legyen eléje 
vágni a kivándorlásnak! 

Nincs az a tárgy tantervünkben, amely nem 
volna alkalmas arra, hogy hazaszeretetre s 
egyéb olyan ismeretre, erényre nem tanít-
hatnék tanítványainkat, amelyek itt tartják 
őket e hazában, amelyek képesítik őket a gond-
nélküli megélhetésre. 

Ott van mindenekelőtt a vallástanítás. A 
magasztos isteni tanok között a hazaszeretet 
mindenütt helyet foglal és sokszor van alkal-
munk a hazaszeretetre buzdítani ; ott van, a mi 
Üdvözítőnk isteni alakja: aki Jeruzsálem fölött 
sírva fakad. Növeljük a vallásosságot, mert 
akiben nincsen vallásos buzgóság, akiben az 
erkölcs meglazult — abban a haza szeretete is 
kialudt! Sajnosan tapasztaljuk, hogy a vallá-
sosság csökken, hogy az Isten házai üresen 
állanak, hogy az erkölcs sülyedésnek indult. 
Az Isten imádása — hanyatlóban — az isten-
telen beszédek és tettek — gyarapodóban ; az 
Istenbe vetett bizalom, az Ur akarata előtt 
való meghajlás — ritkaság már az emberi szí-
vekben. Az a pór, aki Isten tiszteletére mitsem 
ád, ha a termés nem üt be, átokra meri nyitni 
száját! Ilyenkor az Ur s a földi urak okai 
szerinte minden nyomorúságnak. 

Neveljük mi az iskolában —az állam és egyház 
veteményes kertjében — a gyermekeket buzgó-
ságra, áhítatra, isteni jámbor félelemre, győzzük 
meg a gyermeki szívet arról, hogy „Mind jó, 
amit Isten tészen!" Járjunk mi magunk elő 
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az istenfélő életben s megfogjuk érni, bogy 
minden lélek megnyugszik sorsában, örömmel 
fogjuk tapasztalni, bogy még a legszegényebb 
ember is boldog, megelégedett lesz e hazában. 

Segítségünkre szolgál e tekintetben más tan-
tárgy is. A számtan, e reáltárgy is alkalmas 
pl. arra, hogy a gyermeket takarékosságra, 
józan, praktikus életmódhoz szoktassuk. Aki 
takarékosan tud élni, nem kívánkozik más 
hazába. 

A történélem tanításánál minden esetet meg 
kell ragadnunk, amely alkalmas a hazaszeretet 
ápolására s hány meg hány alkalmas hely van 
erre?! Emeljük ki, hogy őseink e hazát vitézi, 
bátor, de erős, véres küzdelmek árán szerezték 
meg s tartották meg számunkra; ezt a földet, 
ezt a rögöt, amelyet őseink drága vére ázta-
to t t : elhagyni tűn. 

Nemzeti hőseink mindmegannyi példány-
képek, példányképei annak, hogy mikép kell 
az eszmét állhatatossággal, kitartással, türe-
lemmel dicső diadalra vinni, vagy annak, hogy 
mikép kell egy eszméért, a hazáért hősi 
halált halni. 

Állhatatos, kitartó, hazaszerető nép nem fog 
más hazát keresni. 

A természettudományi tárgyak igen alkal-
masak arra, hogy rámutassunk hazánk termé-
szeti kincseire s hogy azoknak okszerű és 
szakszerű kihasználása megtízszerezné az ország 
jövedelmét. A földrajzi órák alatt mutassunk 
rá hazánk szépségeire. Szerettessük meg drága 
hazánkat, mert amit szeretünk, azt egyhamar 
el nem hagyjuk. Idegen ajkú iskolákban tanítsuk 
nem kötelességszerűen, hanem szívesen és szere-
tettel szépen csengő magyar nyelvünket, az 
államnyelvet. Az életnek tanítjuk ! E hazában 
csak az boldogulhat igazán, aki magyarul tud. 

így minden egyes tantárgynál oly erényre, 
ismeretre tanítjuk növendékeinket, amely 
mintegy záloga annak, hogy megemberedve 
nem kívánkoznak ki, hanem inkább ragasz-
kodni fognak szülőföldjükhöz. Azonban, a mi 
munkásságunk nem szűnhet meg az iskolánkból 
való kilépéskor; sokat tehet a jó tanító azon-
kívül is. 

Mint már föntebb vázoltam, a kivándorlás 
egyik főoka a munkahiány. 

Ha mi minden kezet dologhoz juttathatnánk, 
az jó volna! Ezren és ezren állnak naponta 
tétlenül, nem tudva, hol és mit dolgozzanak* — 
„Uram, nincs munka — nem fogad senki mun-
kába!" — így felel számtalan kivándorló. 
Ezen a bajon, amely nagy szociális baj, a 
nagy társadalom van hivatva segíteni. Hány 
meg hány munkakör kínálkoznék pedig, ha 
mi magyar nép kissé élelmesebbek volnánk; 

l\ 
% 

ott fekszik előttünk, alattunk az anyag — dol-
gozzuk föl ! Minek azt a teméntelen nyersárút 
külföldre vinni ! Tán azért, hogy tőlük ugyanazt 
földolgozva drágaáron visszaváltsuk!? 

Sajnos ! /Úgy van ! De talán megfordítva is 
lehetne! Állítanánk mi föl gyárakat, képez-
nénk csak mi értelmes munkásokat — népünk-
ben megvan az ehhez megkívánható intelli-
gencia — s akkor százezreknek adnánk 
becsületes kereseti forrást. 

Egy nagy fogyatékossága földmívelő népünk-
nek a téli renyhe életmód. A hosszú télen át 
alig tesznek valamit, úgyszólván : lézengenek. 
Aki itt a nyáron át nem gyűjtött, az télen 
tücsökmódjára — táncolhat, mert nincs meg 
népünkben a készség a téli házimunkákhoz ! 
Minden vidéken meg lehetne honosítani egy-
egy téli házimunkakört, amelyet űzve a föld-
mívelő kisbirtokos s napszámososztály, ha nem 
is valami fényes — de annál biztosabb kereseti 
ágra tehetne szert ; ilyenek : a kosárfonás, 
gazdasági szerek házi készítése, kalapfonás, 
szövés ; az asszonyok számára mindenféle kézi-
munkák, fonás, szövés stb. 

Ezen házimunkák űzése által a nép a hosszú, 
unalmas telet igen hasznosan használhatja föl ; 
ott, ahol már ilyesmi meghonosodott, meg is 
kedvelték, ahol pedig még nem ismeretes, ott 
ismét a tanító legyen az, aki tanácsot, útba-
igazítást ad. 

A gazdasági iskola, az ifjúsági egyesületek 
azok a terrenumok, ahol már jóeleve meg-
taníthatjuk s apránként hozzászoktathatjuk az 
ifjúságot az ilynemű munkákhoz ; ha ifjúkoruk-
ban megkedveltetjük velük a folytonos munkás-
ságot, mint felnőttek mindig fognak valami 
munkát találni otthonukban, még a tél folya-
mán is. 

Persze igen sok helyen sem gazdasági 
ismétlő, sem ifjúsági egyesület még nincs. 
Siessünk ezek szervezésével mindenütt! De 
hiszen sok út vezet Rómába ! Ahol ezen intéz-
mények nincsenek meg (de még ott is, ahol 
megvannak!) találjon a tanító alkalmat barát-
ságos esti összejövetelre, ahol a felnőtteket 
oktatná. Az egyszerű néphez azonban népies 
s ne fellengző nyelven szóljunk, ne is tartsunk 
formaszerinti előadást, hanem beszéljünk, kér-
dezzünk, magyarázzunk ott, ahol kell. 

Ilyen alkalommal foglalkozhatunk azzal, 
hogy a vagyon, a sok pénz utáni vágy mily 
sok embert döntött már nyomorba. 

Sok ember nincsen megelégedve azon tőkével, 
amit elődei vagy ő maga becsületes munkásság 
gyümölcseként összetakarítottak, hanem még 
többre vágyik. Az ilyen mohón olvassa a hírt, 
hogy mily könnyen s őrületes gyorsasággal 
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gazdagodik meg némely ember Amerikában, 
az ily embernek nem kell sok csalogatás, 
rászánja magát a nagy útra. Nem ritkán itt 
hagyja családját, mitsem törődve azzal, hogy 
ki fogja gondjukat viselni akkor, ha őt sze-
rencsétlenség érendi. Sok család jut ilyen 
módon az örvény, a tönk szélére, pedig azelőtt 
tán volt mit aprítaniok a tejbe. 

Igen sokan azon a nézeten vannak, hogy 
Amerikában minden megerőltetés nélkül, 
könnyű szerrel meg lehet gazdagodni, hogy ott 
sült galambok repülnek az ember szájába. Ily 
mesékkel szoktak az ügynökök is előállani, a 
könnyenhívő aztán lépre megy. Mások sokalják 
az itteni munkát, nehéz nekik az az 
ásó-kapa, ezek könnyebb, urasabb módon vélik 
a munkát elvégezhetni Amerikában ; mikor 
azután végre megérkeznek az annyira magasz-
talt Kanaánba, akkor csakhamar elkövetkezik 
a keserű kiábrándulás. 

A tanító jó szava, útbaigazítása sok embert 
megmenthet a keserű csalódástól. Ragadjunk 
meg minden kínálkozó alkalmat, beszéljünk az 
illetővel személyesen, beszéljünk a kivándorlás 
nyomorairól esti összejöveteleinken, az ifjúsági 
egyesületben, az ismétlő iskolai tanulók előtt 
akkor, amidőn Amerikát tárgyaljuk, vagy 
amikor hazánk statisztikai adatairól tartunk 
előadást. 

Mondjuk el s idézzünk újságokból, ha 
lehet eredeti levélből (ez hat legjobban), hogy 
mennyi nyomorúsággal jár csak maga az 
átutazás is. A hosszú út ég és víz között, a 
túltömött hajó, hol a szegény munkások százan 
meg százan vannak összetömve, a tengeri 
betegség kellemetlenségei, a szokatlan, sovány 
hajós-koszt, a tengeri viharok minden borzal-
masságainak leirása — mind riasztó hatásúak. 
Mondjuk el, hogy igen sokszor partra sem 
eresztik a tengeri betegségtől már amúgy is 
elgyengült utast, hanem, ha a követelményeknek 
meg nem felel, a legközelebbi hajóval haza-
szállítják. Máskor meg más kínosabb dolog is 
fordul elő, a férjnek pl. megengedik a partra-
szállást, a feleséget pedig, mivel a vizsgáló-
bizottságnak valami kifogásolni valója van, 
visszaküldik. 

Mennyi pénz s köny folyt el már így ! Az 
átkelés t. i. sok pénzbe kerül, tőlünk egy III. 
osztályú jegy, amely New-Yorkig szól, 300 
koronába is kerül. Ennyi pénzen már sok 
mindent beszerezhetne a kivándorló, vagy sokáig 
elélhet egy egyszerű ember. 

A magyar munkások, kiket Amerikában 
általában „grüner"eknek vagy „hun"-nak ne-
veznek, nem keresett munkások. A jankee 
nem látja örömmel a munkanélküliek partra-

szálló tömegét, mert bennük kenyere elrablóját 
látja. Épp a magyar munkásokat, illetve a 
Magyarországból jövő magyar, tót, oláh, ruthén 
s német kivándorlót nem fogadják szívesen, 
mert ezek nincsenek birtokában az ott szinte 
múlhatatlanul szükséges angol nyelvnek. így 
nem is kaphatnak : oly foglalkozást, amely jól 
jövedelmez, hanem vagy nem kapnak munkát, 
vagy ha kapnak : a legnehezebb, testet-lelket 
ölő munkába állítják őket. Egy sanfranciskói 
újság leleplezése nyomán az osztrák-magyar 
konzulátusközli,hogy tavaly Csikágó déli államai-
ban levő vas- és acélgyárak azon munkásaikat, 
akiket a gépek nyomorékokká tettek, vagy 
lakatlan vidékek tanyáira vitették, vagy pedig, 
hogy a törvénybeli kötelezettségeiknek eleget 
ne kelljen tenniök — egyszerűen bedobják a 
holttesteket izzó kohóikba, ahol porrá égnek. 
Ilyen lelketlen, bestiális urai vannak Amerikába 
vándorolt véreinknek ! 

Sok kivándorló ilyen vasművekbe kerül, 
említsük föl azt is, hogy egy amerikai biztosító-
társaság közlése szerint az elhunytak fele a 
bányákban lelte halálát, másfele pedig vas-
művekben szerzett tüdőgyulladásban mult ki. 

Precedens esetek, aktuális cikkek, levelek, 
mindig megteszik hatásukat. Az igaz, hogy 
egynehányan szép pénzt küldenek haza, de 
azok is panaszkodnak más tekintetben ; sokan 
szégyenükben titkolják rossz sorsukat. De 
hányan lettek már koldusokká a mesés 
Amerikában ! Hányan vannak, akik szívesen 
jönnének haza, ha megvolna az útiköltség ! ? 

Csodálatos, hogy nemcsak a szegények 
mennek, sőt épp az idén száz meg száz toron-
táli ment ki, akiknek itt kis vagyona volt. 
Yan házuk, pár hold földjük, marhájuk s 
mégis — kivándorolnak. Miért, alig tudjuk 
megmagyarázni ; őszinte magyarázatot azon 
csaló, furfangos ügynökök adhatnának, akiknek 
ebből nagy hasznuk van. Az ezen évbeli tö-
meges kivándorlás csakis az ügynökök mun-
kája. Az ilyen alávaló ügynököt nem kellene 
szabadlábon hagyni, sokat elcsípnek így is a 
hatóságok, de még nagyobb ellenőrzést kellene 
kifejteni ! 

* 

Cikkemet azzal végzem, hogy mégegyszer 
fölemelem kérő szavamat az egész tanítóság-
hoz, papokhoz, jegyzőkhöz s minden igaz 
hazafihoz — hassunk a népre olyan értelem-
ben, hogy ne hagyja el e drága országot, ne 
keressen magának más hazát, mert hiszen, ha 
akar, itt is boldogulhat és „a nagy világon e 
kívül nincsen számunkra hely." 

(Káty.) Hoffmann Ferenc. 
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2 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
17 

M a g y a r fiuk . . . 

Magyar fiuk, magyar lányok! 
Sziveitek szent érzelme 
Vesztalángként, örökfénnyel 
Gyuladjon honszerelemre: 
Szeressétek hazátokat ! 
Ezt a drága közös anyát, 
Melynek áldott, termőföldje, 
S_ annak minden kis göröngye 
Osivérrel van szentelve. 

Magyar fiuk, magyar lányok! 
Dicső ősök szent emléke 
Legyen a ti sziveteknek 
Drága kincse, s legszebb éke. 
S szeressétek hazátokat ! 
Ezt a vérrel ázott földet, 
Melyen ezer éve élünk, 
S melyet nekünk szerzett ősünk : 
Dicső Árpád, s vitéz népe. 

Magyar fiuk, magyar lányok, 
Tanuljátok történelmünk ! 
Okulásra annyi dicső, 
Sok szép példa áll előttünk! 
Szeressétek hazátokat, 
Kövessétek az ősöket . . . 
Akik szívvel és tudással, 
Vitéz karral, s vérhullással 
Oltalmazták drága földünk. 

Magyar fiuk, magyar lányok! 
Őseinknek szive s karja 
Ezt a drága magyar földet 
Ezerévig oltalmazta. 
Szeressétek hazátokat, 
Hogy a másik ezerévet 
Magyar hazánk megérhesse, 
A mi szivünk, lelkünk tüze, 
S erős karunk óvja-védje ! 

Magyar fiuk, magyar lányok ! 
Dicső ősök nagy szelleme 
Tanítson meg benneteket 
A szent hazaszeretetre. 
Szeressétek hazátokat 
S a hazáért élni-halni 
Készen legyen mind, valahány 
Magyar fiu, magyar leány 
Él e földön, e szép hazán. 

Kozma János. 

Lemákné. 
(Kép a ruthén életből.) 

Mikor Lemák Jurót (Györgyöt) besorozták, 
még apja, anyja élt s minthogy az öregek 
sem nagyon öregek, sem pedig szegények nem 
voltak, a bajon nem lehetett segíteni. Hiába-
való volt minden rimánkodás, kesergés : őszre 
szépen elvitték az egyetlen fiút katonának. 

Ugyanakkor még négy legényt hívtak be a 
faluból, de bizonyára egyiket sem siratták meg 
úgy, mint Jurót. 

Mikor kikísérték a „stáció"-ra, majdhogy 
agyon nem sírta magát a két jó öreg. Jurónak 
is nagy sírhatnámja jött, hanem mégis meg-
emberelte magát s ehelyett vigasztalta, biz-
tatta az öregjeit: 

— Ne bojsza nyanyko ! mamka szalatka ! 
nem lesz semmi baj. Más is kiállotta már azt 
a három esztendőt. Jó az Isten. Elmúlik az 
hamar ! . . . No meg aztán közben-közben haza 
is engedik az embert. Majd meglássák, mire a 
húsvéti „pászka" kisül, én is itthon leszek ! 

Míg az apjához, meg az anyjához beszélt, 
addig csak kitartotta magát a legény, hanem 
mikor a harmadik siratóra nézett, bizony csak 
elszorult a szíve. Szólani akart hozzá, de a 
torkán akadt minden hang. 

Ez a harmadik síró Marie (Marje), egy csinos 
orosz leány volt, akit a szülők is már régen 
Jurónak szántak. 

Milyen szépen is ki volt már csinálva minden : 
ha a fiút most kiszuperálják, ősszel megülték 
volna a lakodalmat. Istenem, Istenem ! azoknak 
az uraknak csak egy szavába került volna ez 
a boldogság . . . most pedig már csak az Isten 
tudja, hogy lesz, mint lesz. Három esztendő 
nagy idő, nem sokat bíznak hozzá az öregek, 
hátha el sem érik . . . 

— Ne sírj Marie ! — szerette volna mon-
dani a legény, de csak a szeme meg az arca 
beszélt, attól pedig nemhogy megkönnyebbült 
volna, — sőt keserűbb lett a leány szíve . . . 

Hiába ! már arról senki sem tehet, az orosz 
legény nem olyan, mint a magyar, aki akkor 
is tud nevetni, mikor a szíve fáj ! . . . Bizony 
csak elöntötte a könny a Juró szemeit is és 
csak akkor sikerült azt onnan kitörülnie, mikor 
a vonatban azok közé a kemény magyar 
gyerekek közé vegyült, akik akkor tudnak 
legjobban nevetni, mikor legjobban fáj a 
szivök ! . . . 

A két jó öreg, meg Marie pedi^ számlál-
gatták a napokat nagy keservesen : a húsvétot 
várták, mikor majd Juró „urlób"-ot kap s 
haza jön, mire kisül a pászka. 

Haza is jött Juró, még húsvét sem telt belé, 
de mentül kevesebb volt abban a látogatásban 
az — öröm: az édesapját temették. 

Hogy így aztán szegény Lemákné özvegyen 
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maradt, megírta a „pán nőtáras" a reklamációt 
s az asszony meg Marie csak várták, várták, 
mikor jön haza Juró. A fiú pedig nem jött. 
Rossz világ volt akkoriban. Azt beszélték a 
faluban, hogy kiütött a háború s viszik a 
magyar katonákat — Boszniába, háborús világ-
ban pedig nagyon rossz idő jár a rekla-
mációkra . . . Nem is jött haza Juró, még csak 
hírt sem halot tak felőle: az édesanyja, meg 
Marie ugyan sírhattak eleget . . . 

Egy napon aztán öt levél jött egyszerre a 
katonaságtól. Mind az öt fiú egyszerre írt, 
sőt — ugyanazt írta mindenik. Az volt a 
levelekben, hogy viszik őket Boszniába, hogy 
„extra cug"-on fognak menni, jöjjenek ki a 
faluból a stációra, mert arra viszi őket az 
extra cug. 

No hiszen lett erre sírás a faluban. Szegény 
Lemákné belébetegedett ; Marie is úgy agyon-
sírta magát, hogy alig lehetett reáismerni . . . 

Járták is aztán a stációt mindennap, járta 
az egész falu, mint Mária-Pócsot búcsú idején, 
Ott lesték a vonatokat reggeltől-estig, mert 
nem lehetett tudni, hogy mikor jön az extra 
cúg, amelyik Juróékat hozza. 

Hát lám ! csak hiába várták ezt is ! Éjnek 
éjszakáján vitte el a fiúkat, mikor senki sem 
volt a faluból az állomáson ! mire másnap 
reggel kimentek a stációra, csak a hírét 
hallották a vonatnak s búsan ballagván haza-
felé, nagy szomorún nézték a kék messze-
ségbe vesző sínpárt, amelyiken a csalfa vonat 
végig repül t . . . 

Nagysokára küldött csak Juró levelet, de 
olyan furcsa, mogorva „stempli" volt azon a 
levelen, hogy már attól is megijeltek odahaza. 
A levélben sem volt semmi vigasztaló. Azt 
írta Juró, hogy már Boszniában vannak. Rövi-
desen meg is marsoltatják őket, csak azt 
várják, hogy gyűljön össze az egész regiment. 

Bele volt ugyan írva, hogy „ne bojsza 
mamka szalatka", ne sírj jó Marie „visszahoz 
még engemet a csillagos ég !'" Azt is megírta 
benne Mariénak, hogy a rozmarinbokrot ott 
a kis ablakban el ne felejtse naponként meg-
öntözni, mert ha ő hazajön kellem fog az — 
vőlegényi bokrétának . . . stb. Hanem azért 
bizony csupa szomorúság volt az. 

Nagy sírás között mondta erre Lemákné 
Mariénak : 

— Gyere fiam Marie, menjünk a tisztelendő 
úrhoz, vigyünk neki misére valót, hadd imád-
kozza ki Jurót az Istentől, hogy baj nélkül 
jöjjön haza. 

A tisztelendő úr meg is tette, a „pan gyák" 
is olyan szépen énekelt, hogy alig győztek 
rajta sírni. 

Gyertyákat is vittek a templomba : kettőt az 

Űr Isten, kettőt a Jézus képe alá, kettőt meg 
két szép fehér cipóba szúrtak és úgy tették 
oda egy fehér abrosszal leborított asztalra a 
többi kegyes áldozatok közé. 

Volt egy ócska kis kép a templom falán : 
a szent szüzet ábrázolta a kis Jézussal ; az előtt 
térdepelt szegény Lemákné Mariéval naponként 
és imádkoztak hosszan.. . és sírtak keservesen..'. 

A templomból rendesen a pán notárushoz 
mentek levelet kérdezni. De sokszor tették 
meg ezt az utat hasztalan : nem küldött Juró 
levelet. A pán nótárus azt mondta nekik, 
hogy háborúban nem érnek rá a katonák 
levelezni, majd ha vége lesz, bizonyosan külde-
nek mind az öten, addig csak legyenek nyu-
godtan, türelemmel, ha majd levél jön, elküldi 
a kisbíró val. 

Hejh! könnyű azt mondani a jegyző úrnak, 
de nehéz nekik a háború végit várni, hiszen 
addig százszor megölhetik Juró t ! 

Szegény Lemáknét a bizonytalanság, kétség 
levette a lábáról, ágyba került, nagy beteg 
lett. Marie ott volt mellette éjjel, nappal s 
csak annyi időre hagyta el, míg a templomba 
járt imádkozni, zokogni. A szegény asszony 
pedig napról-napra betegebb lett s vele együtt 
hervadt a leány is. A viszontlátás reményét 
mind jobban-jobban elhalványította lelkében a 
szomorú bizonytalanság, az anya vigasztalan 
állapota, nem tudott hitelt adni semmi jó-
akaratú biztatásnak . . . még a rozmarin-bokrot 
sem öntözte meg régóta. 

Egy éjszaka aztán elkezdett a beteg asszony 
álmában — nevetni. Nevetett, nevetett olyan 
furcsán, olyan borzalmasan, hogy Mariéban 
meghűlt a vér. Aztán meg keserves sírásra 
fordította, végre fölébredt. 

— Marie, Marie hallod-e — szólt erőlködő, 
beteges hangon, — ma nagy hír lesz. Azt 
álmodtam, hogy Juró hazajött. Az Isten hozta 
haza, — igen, maga az Isten ! . . . Óh, hogy 
örültem, hogy nevettem örömömben . . . De 
aztán sírtam, nagyon, nagyon, — mert nem 
akarta itt hagyni nálunk, hanem kézen fogva 
vitte tovább . . . Mihelyt reggel lesz, eredj el 
fiam a templomba azonnal és imádkozzál 
buzgón . . . meglásd fiam, nagy dolog esik 
ma ! . . . 

El is ment Marie, imádkozott buzgón, azután 
meg a pán notárushoz nézett el, hogy nincsen-e 
valami hír. 

Es lám a beteg asszonynak igaza volt. A 
pán nótárus aznapon azt a hírt hozta a 
városból, hogy vége a háborúnak, hazajönnek 
a fiúk. 

Hogy rohant e boldog hírrel haza a leány ! 
Azt sem tudta, hogyan mondja el. Aztán 
eszébe jutott a rozmarin-bokor, sietett azt 
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megöntözni, hiszen oly régen nem kapott mái-
vizet szegény virág. 

A rozmarin pedig el volt száradva egészen. 
Abból ugyan nem lesz vőlegényi bokréta ! . . . 

Kétségbeesve tért vissza a beteg szobájába 
a leány. A szegény asszonynak megártott a 
nagy öröm. Félrebeszélt tőle. 

— Marie, Marie, rebegé lázas önkívületé-
ben, — Juró hazajön, az Isten maga hozza 
ő t . . . imádkozzunk fiam, hogy el ne vigye 
tőlünk, hogy itt hagyja őt nekünk. — Imád-
kozz, imádkozz . . . 

A szegény leány borzadott, sírt és imád-
kozott . . . 

Este felé járt az idő. Az alkonyodó nap 
egy-egy sugara besiklott az ablakon olyan 
vörösen, mint a vér . . . 

A beteg asszony pedig nevetett és sírt, 
majd nyöszörgésbe ment át és — gyöngült 
szemlátomást. 

Mikor a nap a szemhatárhoz ért, magához 
tért a beteg. 

— Marie — szólt, elhaló gyönge hangon, — 
jött-e már levél? Oh bárcsak jobban sietné-
nek azzal a levéllel . . . Szeretném még leg-
alább azt látni. Jurót úgysem látom már . . . 
Óh ha tudná, hogy vagyok, ő is jobban 
sietne . . . 

Megtörő szemeit elfutotta a köny, — csak 
az mutatta, hogy sír, — hangja már nem 
volt hozzá. Majd ismét erőt vett rajta a láz. 

— Marie, Marie ! — fuldoklá végső eről-
ködéssel — nézd fiam, ott jön ő . . . az Isten 
maga hozza őt. Siess hozzám Juró, Juró, édes 
fiam ! . . . 

A beteg reszkető karjait kinyujtá, de mind-
járt lehullottak azok . . . 

— Nézd, nézd — Marie, már itt van ! 
Óh fiam! . . . 

A körülállók borzadva néztek egymásra. A 
lázbeteg gyötrelmei rettenetesek voltak. 

— Marie, -— nézd — az Isten elveszi őt 
tőlünk . . . Juró, Juró — kiáltá borzadályos 
hanggal, — ne menj el, — óh ne menj ! ,— 
Marie, ne hagyd ! . . . 

A beteg hányta, vetette magát a nyoszolyán. 
Fogni kellett, különben kiesett volna belőle. 

— Elment ! Kiáltá mégegyszer s e szóval 
utolsó erejét adta ki. 

E percben kinyílt az ajtó. A kisbíró jött 
be s egy nagy levelet hozott. 

A levél a katonaságtól jött. Az volt benne, 
hogy Juró — elesett. 

Marie velőtrázót sikoltott erre s odarogyott 
a holt anya fölé, kinek szederjes arcán fagyni 
kezdtek a könnyek . . . 

A nap éppen akkor tünt el az égről. Utolsó 

sugara oly véresen siklott végig a holt asszony, 
s az ájult leány hófehér arcán. 

. . . Jurót hazahozta az Isten, de nem 
hagyta ott. Minek is hagyta volna ? . . . avagy 
hasztalan szállt volna édesanyja föl a magas-
ságba, hogy elsiratott fiát fölkeresse ? . . . 

(Mezőhegyes.) N~ayy Sándor. 

HIVATALOS llÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította: Széchényi Miklós 
gróf, győri róm. kath. püspöknek, aki a vaszari 
r. kath. iskola építkezési céljaira 200 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: Schödel Emma oki. kisdedóvónőt 
a héthársi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Benedek Margit oki. tanítónőt a szilágynagy-
falui áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Gergely 
Ilona oki. kisdedóvóuőt a tót-pelsőci áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé; Boschetti Viola oki. 
kisdedóvónot a szepesolaszii áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Belopotoczky Gabriella oki. 
kisdedóvónőt a kisbecskereki áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé ; Heymann Imre theési 
oki. tanítót a mramoráki közs. el. isk.-hoz 
egyelőre ideiglenes minőségben r. tanítóvá ; 
Miucza Miklós oki. tanítót a végszentmihályi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szánthó Kamilla 
oki. kisdedóvónőt az abaujszántói áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé ; Lukácsyné-Szokola 
Szeréna oki. el. és polg. isk. tanítónőt a zilahi 
áll. el. népisk.-hoz r. lanítónővé. 

Áthelyezte: Gilntherné-Móricz Berta szilágy-
nagyfalui áll. el. isk. tanítónőt a dicsőszent-
mártoni áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Zsák Julia tótpelsőci áll. óvónőt a nickyfalvi 
áll. kisdedóvodához; Somogyiné-Andrásy Róza 
zilahi áll. el. isk. tanítónőt a szatmári ál), el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Hatályon kívül helyezte : a 22.633/96. 
szám alatt kelt rendeletét s a dr. Ében Mihály -
féle számológépnek a népiskolai használatra 
való engedélyezését megvonta. 

Nyugdíjat utalványozott : Michler Ferenc 
barátfalui munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 720 koronát; Seltenreich Emma miskolci 
ev. ref. felsőbb leányiskolái munkaképtelen 
tanítónő részére évi 980 koronát ; Csath Ferenc 
magyar-mecskei ev. ref. el. isk. elaggott tanító 
részére évi 860 koronát; Raab Julianna bártfai 
munkaképtelen alapítványi óvónő részére évi 
580 koronát; Popper Lajos pusztaföldémesi 
munkaképtelen magániskola tulajdonos tanító 
részére évi 340 koronát; Bácsi Péter hajdú-
böszörményi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 1260 koronát. 
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Végkielégítést engedélyezett : SchmiUiár 
Róza nagykárolyi áll. polg. isk. tanítónő részére 
1980 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Molnár Lajos fokszabadi nyug. ev. ref. 
tanító özv., szül. TJjhélyi Kornélia részére évi 
601 korona 20 fillért és 2 árvája részére 
együtt 200 korona 40 fillért ; néhai ifj. Koczián 
Alajos nyog. mezőkövesdi r. kath. tanító özv., 
szül. Morvái Emilia részére évi 577 koronát, 
Margit nevű kiskorú árvája részére pedig 96 
korona 16 fillért; néhai Oána Jakab nyug. 
pároi g. kel. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Cserbu Anasztázia részére 300 koronát; néhai 
Jókai Mihály gyálai közs. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Antonijevics Anasztázia és 3 kiskorú 
árvája részére 675 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Barsvármegyei Népnevelők Egyesü-

lete Aranyosmaróthon, a vármegyeház nagy-
termében tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
Komoly lelkesedést, egymás munkájának meg-
becslését régen láttunk oly értékes alakban 
megnyilvánulni, mint ezen a tanítógyűlésen. 
A közgyűlést, istentisztelet után, Végh István 
egyesületi elnök szép beszéddel nyitotta meg. 
Keresztesi Kornélia állami tanítónő: „Miért 
elégedetlen sok ember helyzetével?" című sike-
rült értekezését olvasta föl, melyet Missik 
István, állami elemi iskolai igazgató-tanítónak 
az ifjúsági egyesületekről tartott szabad elő-
adása követett. Következett Valez Jenő 
aranyosmaróthi állami elemi iskolai igazgató-
tanítónak az Eötvös-alap tárgyában tett javas-
lata, melyet a közgyűlés dr. Hámos Péter kir. 
tanfelügyelő lelkesítő szavaira teljes egészében 
elfogadott. Az elfogadott javaslat szerint az 
egyesület minden tagja kötelezi magát az 
Eötvös-alap tagjai közé váló belépésre. Meg-
ható pontja volt végül a közgyűlésnek dr. 
Hámos Péter kir. tanfelügyelő hazafias esz-
méktől áthatott beszéde, melynek kíséretében 
átadta a vármegyei népnevelő bizottság jutal-
mait azon tanítók- és tanítónőknek, akik a 
magyar nyelv sikeres oktatása terén a legszebb 
eredményt érték el. Az este rendezett hang-
verseny jelentékeny összeget jövedelmezett a 
Barsmegyei Népnevelők Egyesülete Ferenc 
József Tanítók Háza szoba-alapítványa javára. 

f ] A Tolnainegyei Ált. Tanítóegyesület , 
melynek megalapítója és éltető lelke a vár-
megye nagyérdemű, lelkes kir. tanfelügyelője : 
Tihanyi Domokos, június 18.-án Tolnán tartotta 
jól látogatott közgyűlését. A gyűlést Tihanyi 
Domokos elnök tartalmas beszéddel nyitotta 
meg, melyben hangsúlyozta a hazafias, nem-

zeti nevelést. A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után, melyet többször lelkes éljenzés 
szakított félbe, a közgyűlés tárgysorozata 
következett. Nagy Béla kir. tanfelügyelőségi 
tollnok, az egyesület főjegyzője fölolvasta a 
legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvét, melynek 
hitelesítése után, bejelentette az elnök, hogy a 
mult közgyűlés által megállapított pályatételre: 
Milyen társadalmi szerep illeti meg a tanítót 
az életben? csak egy munka érkezett be. A 
bíráló bizottság egyhangú véleménye alapján 
a művet jutalmazásra és elfogadásra méltónak 
nyilvánította. A jeligés levél fölbontása után 
kiderült, hogy a mű szerzője Csankó Vilmos 
Ozsák-pusztai tanító. Ezután a közgyűlés három 
pályatétel közül a következő kettőt fogadta el 
a jövő évi közgyűlésre. 1. Mit tehet a tanító 
községében az alkoholizmus meggátlása ügyé-
ben ? 2. Néptanítóink és a magyar nemzeti 
eszme Tolna vármegyében. Minden egyes 
tételre egy-egy húszkoronás arany pályadíj van 
kitűzve. A Tihanyi-alap első kamatait is ez 
alkalommal adták ki legelőször és pedig a 
a jutalom odaítélése fölött rendelkező tanfel-
ügyelő intencióinak megfelelően, Schadt János 
sárszentlőrinci tanító fiának, IV éves tanító-
képezdésznek. Wlassics miniszterhez a követ-
kező üdvözlő sürgönyt küldötték: „Tolna 
vármegye Általános Tanítóegyesülete mai 
napon Tolnán tartott közgyűléséből mély 
tisztelettel üdvözli Nagyméltóságodat; a tanítói 
fizetésrendezésnél kifejtett jóakaratú buzgósá-
gáért hálás köszönetét nyilvánítja, egyben 
kéri, hogy a községi és felekezeti tanítók fize-
tését is az államiakéhoz hasonlóan a lehe-
tőség szerint rendezni kegyeskedjék. Tihanyi 
Domokos elnök." — Fonomimikai gyakorlati 
tanítást Schaffler Teréz dunaföldvári tanítónő 
tartott. Máté Károly, a tolnai állami iskola 
igazgatója a Diebold-féle számológépet mutatta 
be a közgyűlésnek. Gyenis Antal a dombovári 
állami iskola igazgatója pedig igen érdekes 
értekezést tartott a népiskolai szakfelügye-
letről. Szálai Sándor a népnevelési egyesüle-
teknek az ifjúsági egyesületekkel kapcsolatban 
leendő alakításáról, végül Máté József a számtan-
tanítás előnyeiről és hibáiról tartott szabad 
előadást. Az indítványok során Gere Antal 
ozorai tanító panaszolta, hogy vannak községek, 
amelyek a tanítónak a közgyűlésre való meg-
jelenése alkalmából fölmerülő fuvar- és napi-
díjat nem akarják kiutalványozni. Kéri ennek 
a kérdésnek rendezését. Fekete Ágoston to-lnai 
prépost indítványozza, hogy az iskolamulasz-
tások igazolása ügyében maradjon meg az a 
régi mód, hogy az csak a tanítóra és nem az 
iskolaszékre legyen bízva. Az új utasítás e 
pontjának megváltoztatása érdekében keres-
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tessék meg az orsz. bizottság. Elnöknek nagy 
lelkesedéssel ismét Tihanyi Domokost válasz-
tották meg, alelnöknek Horváth Ignácot, 
főjegyzőnek Nagy Bélát. 

= Járásköri ülések. A Nógrádvármegyei 
Tanítóegyesület sziráki köre Selypen tartotta 
rendes tavaszi ülését, melynek főbb pontjai 
voltak : 1. Honéczy Sándor körelnök szép, 
lendületes megnyitó beszéde, melyben a kör 
tagjait az Eötvös-alapba való belépésre buzdí-
totta. 2. Alexy János ecsegi áll. isk. tanító 
sikerült gyakorlati tanítása, aki beszéd- és 
értelemgyakorlatok keretében ismertette a rókát. 
3. Zolnay Ferenc ecsegi áll. isk. igazgató-
tanító fölolvasása a népiskolai szakfelügyeletről. 
4. Sólyom József sziráki áll. isk. tanító ismer-
tette az orsz. gazdasági munkás- és cseléd-
segélypénztár intézményét, buzdítván a meg-
jelent tagtársakat ez intézmény további ismer-
tetésére. Elnökké egyhangúlag Zolnay Ferenc 
ecsegi áll. isk. igazgató-tanítót választot-
ták meg. — A trencsénmegyei ált. tanító-
testület csacai járásköre Sztaskó község áll. 
el. iskolájában tartotta meg rendes évi köz-
gyűlését. Priborszky Ferenc csernei tanító 
Az iskola küzdelme az alkoholizmus ellen 
című fölolvasásában sorakozásra hívta föl kar-
társait nemzetünk e legfőbb ellensége ellen 
való harcra s tanulságos vita után a gyűlés 
elhatározta, bogy a jövő tanévtől kezdve min-
den tanító járásszerte fölveszi a harcot az 
alkoholizmus ellen s minden társadalmi eszközt, 
minden törvényes fegyvert megragad, hogy 
hazánk e legszegényebb vidékét, ha már nem 
a jelen, de legalább a jövőre nézve megmentse 
a minden gazdasági, erkölcsi és kultúrális 
veteményt fölemésztő rozsdától. Országh Ignác, 
turzófalvi ig.-tanító a tanítóegyesületi élet 
fejlesztéséről értekezett sikeresen, legfőbb súlyt 
helyezvén a járási gyűlések tartalmi értékének 
emelésére, valamint arra, hogy a tanítóegye-
sületeknek kötelező tagja legyen minden ok-
leveles tanító az iskola jellegére való tekintet 
nélkül. Az ország összes tanítóinak fizetés-
rendezéséről már a mult évi gyűlés hozott 
határozatot. Az „Eötvös-alap"-ba a járás 
minden tagja belépett. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J. Árpád. Számtalanszor megmondottuk, hogy 
az ötödéves korpótlék csak egyfolytában töl-
tött öt évi teljes szolgálat után esedékes. Ha 
önnek időközben valamikor nem volt állása, 
akkor be kell várnia az 5 év teljes betöltését. 
Leveléből úgy látjuk, hogy csak 1898. évi 
április 24. óta van állandóan mostani helyén ; 
ezelőtt egy ideig nem volt tanító. Ily körül-

mények között tehát jövő évi április 24-én 
telik le korpótlékának teljes alapideje, illetve 
az 5 esztendő. — J . Győző. Földadó után 
kivetik az útadót. Az adókra nézve az iskola-
föntartó hatósággal kell egyezkednie. Mi nem 
ismerjük, milyen viszony áll fönn önök között. 
Néhol az iskolaföntartó fizet a tanító hiva-
talos földje után adót. — A. Károly. Ha 
meg tudja szerezni azt az iskolaszéki hatá-
rozatot, amely szerint önnek 4 K tandíj fize-
tését biztosították, akkor ezen az alapon köve-
telje is azt közigazgatási úton s ha megtagadják, 
forduljon a kir. tanfelügyelő útján a megyei 
közigazgatási bizottsághoz. — G. György. Csak 
állandóan biztosított és ilyennek tekinthető 
fizetést számítanak be a nyugdíjigény alapjául. 
Az a kérdés, hogy az ön 50 koronányi díja 
ilyen értékű-e? — P . József D. Hármuk 
közül válasszanak egyet az iskolaszéki gyű-
lésre. — 999. A fizetési ívéből megtudhatja, 
mennyi nyugdíjjárulékot vonhatnak le, ha eset-
leg mégis költsége volna, forduljon az illetékes adó-
hivatalhoz és ott részleteztesse a levonásokat. — 
S. J . Szárazajta. A kir. tanfelügyelőség hatás-
körébe tartozik; szíveskedjék oda fordulni. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— A kormányválság az adott viszonyok 

közt a lehető legszerencsésebb megoldással 
véget ért. A katonai javaslatokat, melyek a 
válságot fölidézték, levették a napirendről s 
erre az obstrukció is leszerelt. A rendes parla-
menti munkának most már mi sem áll útjában. 
Az új miniszterelnök gr. Khuen-Héderváry 
Károly, volt horvát bán, a kormány tagjai 
Fejérváry báró, Széchényi gr. és Cseh Ervin 
kivételével, az eddigi miniszterek. Fejérváry 
báró, aki már eléggé kivette részét a miniszter-
kedésből, teljesen visszavonul s utódja Kolos-
váry Dezső tábornok ; a fölség személye körüli 
minisztérium teendőit egyelőre a miniszter-
elnök látja el, a horvát miniszter meg Tomasics 
Miklós orsz. képviselő és tanár. Az ekképen 
szerencsésen megoldott válságban a magyar 
iskolaügy munkásait főleg az tölti el örömtnel, 
hogy Wlassics miniszter, akinek nevéhez oly 
sok nagy alkotás fűződik, a helyén maradt. 
Aggódva gondoltak a magyar tanítók arra az 
eshetőségre, hogy Wlassics miniszter esetleg 
távozhatik helyéről s ebbeli aggodalmuknak 
hozzánk intézett száz meg száz levélben adtak 
kifejezést, Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
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aggodalmakat e tekintetben eloszlathatjuk, 
jelentve'n, hogy Wlassics miniszter ismét vállal-
kozott a vallás- és közoktatásügyi tárca ügyei-
nek vezetésére. A távozó miniszterelnököt: 
Széli Kálmánt, akinek nagy népszerűségét 
lemondása csak növelte, pártkülönbség nélkül 
az egész ország sajnálja. Az új kormány kedden 
mutatkozott be a képviselőháznak, amelyben 
remélhetőleg most már ismét fölveszik a komoly 
munka elejtett fonalát. Reméljük, hogy az 
indemniti, az ujoncjavaslat és a költségvetés 
letárgyalása után azonnal előveszik a tiszt-
viselők fizetésrendezéséről szóló törvényjavas-
latot, melynek kedvező elintézését az állami 
tanítók is már rég óta várják ! 

— Az Eötvös-alap köréből. A vértesaljai 
ev. ref. tanítótestület folyó hó 17.-i közgyűlésén 
nt. Koncz Imre esperes úr indítványára el-
határozta, hogy: 1. minden egyesületi tag 
köteles tagja az Eötvös-alapnak is; 2. a tanítói 
díjlevelek megei-ősítése, egyházhatósági jóvá-
hagyása e záradékkal láttatik el: „az Eötvös-
alap kötelezett tagja" ; 3. a tagsági díjakat az 
esperes úr szedje be az esperesi szemle alkal-
mából. „Egyesületünket, ú ja az elnökségnek 
Varga Lajos tabajdi ref. tanító, e két utóbbi 
pont alatti egyhangú határozat hozatalára az 
indította, hogy kibúvó rést senki se talál-
hasson és a tagsági díjak befizetése is évről-
évre pontosan megtörténvén, egy összegben 
legyenek beküldhetők a közp. pénztárba. Vajha 
minden tanítótestület így járna el !" Mi, 
részünkről, örvendetesnek különösen azt találjuk, 
hogy felekezeti különbség nélkül az iskolai 
hatóságok is hathatósan támogatják Eötvös-
alapunkat, mely immár, a tanítóság végtelen 
nagy hasznára, nap-nap mellett mind jobban 
és jobban gyarapodik ! — Az Eötvös-alap köz-
gyűlése és ezt megelőzőleg az orsz. osztó-
bizottság ülése augusztus hó 17.-én lesz. Július 
4.-én d. u. 4 órakor a gyűjtő- és kezelő-
bizottság tart ülést a Ferenc József Tanítók 
Házában. Ennek az ülésnek fő tárgya az alap-
szabály módosítása. — A gyarapodás. F. évi 
január 1-től június 27-ig összesen 1918 új 
tag lépett be az Eötvös-alap kötelékébe, akik 
8.788 koronát fizettek be az alap pénztárába. 
— Kasza József battonyai r. kath. taní tó 

arról értesíti az elnökséget, hogy az orsz. 
meteorológiai intézetnek egy csapadékmérője 
kezelését vette át oly célzattal, hogy ennek 
évi díját évről-évre az Eötvös-alapnak adja. 
Az első 30 K-t már meg is küldte országos 
segélyegyesületünk pénztárának. Ez a nemes 
tett magában hordja dicséretét. Benedek 
Sándor harasztosi tanító meg 10 koronát kül-
dött adományként az Eötvös-alap pénztárá-
nak. — A kérvények, úgy az ösztön- és a 
segélydíjakért, valamint a Ferenc József Tanítók 
Házába való fölvételért f . hó 10-ig nem az 
elnökhöz, hanem a titkárhoz (VII. Rottenbiller-
utca 66. sz.) küldendők. Határidőn túl érkező 
kérvényeket nem fognak figyelembe venni. 

— Tanító-árva fölvétele. A Tóth József-
féle alapítványi helyre pályázatot hirdet a pest-
megyei általános tanítóegyesület. A fölvétel 
iránti kérvények Tóth József kir. tanácsos és 
pestmegyei kir. tanfelügyelőhöz küldendők folyó 
évi augusztus l-ig. Árva hiányában Pest vár-
megye területén működő bármily jellegű elemi 
iskolai vagyontalan tanítónak olyan gyermeke 
is fölvétetik, aki a gimnáziumba vagy polgári 
iskolába járni szeretne, de erre anyagi képes-
séggel nem bír. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Martzy Ágoston, Elek (tgs. d.) 3 K. — 
2. Rudolf trónörökös szobrára : a szatmári róm. 
kath. fiúnépiskola növendékeinek adománya 
(bek. Jankovics János igazgató) 10 K 50 f. 
Illetékes helyökre juttattuk. 

— Gyűlések. A Csongrádvármegyei Tanító-
egyesület (Alföldi Tanítóegylet) Szegeden folyó 
év július 2.-án a városháza nagytermében tar t ja 
XXXVII. évi. rendes közgyűlését. A Szabolcs-
vármegyei Tanítóegyesület folyó év július 2.-án 
Nyíregyházán az ág. hitv. ev. központi iskola 
dísztermében tartja XXVI- ik rendes közgyűlését. 
A Nógrádvármegyei Tarítóegyesület július hó 
2. és 3-án Losoncon tartja meg XXX. évi 
rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Antal János máramaros-
szigeti áll. el. isk. tanító június 22.-én, életé-
nek 39-ik, tanítói fáradhatatlan működésének 
19 ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Áldás emlékére! 

Tartalom : Reflexiók. Tóth György. — A tanítás 
összhangja. Zsoldos Károly. — Kép egy község éle-
téből. Székely Árpád. — Égy évig falun. Nagy Béla. — 
Hangutánzó olvasás- és írástanítás. Horváth István. — 
A kivándorlás. Hoffmann Ferenc. — Szünóra : 
Magyar fiuk . . . (Vers.) Kozma János. — Lemákné. 
Nagy Sándor. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 



2 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
17 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFBÉD. 

A gazdasági ismétlő iskola költség-
vetése és számadása. 

Köztudomás szerint a gazdasági ismétlő iskola 
egészen új intézmény, de azért annyira elterjedt 
és közhasznú volta miatt olyan általánossá 
— majdnem nélkülözhetlenne —- lett, hogy 
nemcsak a szakemberek, de mások is az elemi 
népoktatás kiegészítő részének tekintik. 

Elvitázhatlan tény azonban az is, hogy ezen 
új intézménynek még sok olyan részlete van, 
ami megoldásra, — sok olyan, ami megvita-
tásra, — és sok olyan, ami újításra és fejlesz-
tésre vár. Ezeket a javító munkálatokat a hazai 
tanítóság komoly törekvéssel és odaadó mun-
kássággal részben megvalósíthatja saját köré-
ben, részben a nyilvánosság előtt — szakköz-
lönyünk útján vitatva meg. 

A „Gazdasági Ismétlő Iskola" közelebbi szá-
mában (P. J.) „A gazd. ism. iskolák áll. segélye" 
címen ad figyelemre méltó utasításokat. Nem 
lesz tehát fölösleges, ha a fönti cím alatt elmon-
dom nézetemet és kérek tárgyilagos hozzá-
szólást, esetleg megfelelő intézkedéseket. 

Jelenleg az intézkedések így szólnak : „A 
gazdasági ismétlő iskola évi költségvetése az 
áll. el. népiskolák Gondnoksága számára az 
1901. évi 32.055. sz. a. kelt rendelettel kiadott 
Utasítás 48., illetve a községi iskolaszékek szá-
mára az 1902. évi 44.246. sz. a. kelt rendelet-
tel kiadott Utasítás 72. §-ában foglaltak értel-
mében az 1899. évi 40.505. sz. a. kelt rendelettel 
kiadott Utasítás szabályai szerint szerkesztendő." 

Folytatólag pontonként van fölsorolva, hogy 
mi veendő föl a szükségleti, és mi a fedezeti 
oldalon s minő eljárás követendő a költség-
vetéssel. 

Mielőtt a részletek tárgyalásába bocsátkoz-
nám, jeleznem kell, hogy én kizárólag az önálló 
és nem a külön szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskoláról beszélek. 

Jeleznem kell még azt is, hogy ezen f'ölszó-
lalásomra az alábbi eset is szolgáltatott némiben 
indokot. 

X . . . vármegye kir. Tanfelügyelősége a tan-
évi iskolai rendes számadás előzetes fölülvizs-
gálása alkalmával a számadásból kibúzta és 
kiigazítását rendelte el, hogy a gazd. ism. iskolai 
tanítónak kiutalt államsegély és a gondnokság 
által kifizetett kert haszonbérletdíja oda föl-
vétetett. A vármegye számvevősége pedig ugyan-

ezen tételeket visszaállította. Nézetem szerint 
a számvevőség eljárása az Utasításban foglal-
takkal némiben ellenkezik ugyan, de helyes, 
mert így a tényleg kiadott összeg ott és oly 
módon nyer elintézést és nyugtázást, amint 
kell, míg más úton (a községi elöljáróság) 
aligha és akkor is későre. 

Az ügy helyes megoldása okvetlen megköve-
teli, hogy a valóságban mivel járulnak a köz-
ségek a gazdasági ismétlő iskolák föntartásához ? 
Ha e kérdésre feleletet adtam, akkor meg-
győződést szerezhet abból úgy a magas köz-
oktatásügyi Kormány, mint más érdeklődő, hogy 
a gazdasági ismétlő iskolák lelkei, fóntartói, 
terjesztői, meghonosítói a tanítók s amilyen a 
tanító lelkesedése és buzgósága ez intézmény 
iránt, olyan a gazdasági ismétlő iskola külső 
és belső élete, munkálkodása. 

X . . . vármegye egyik buzgó gazd. ism. isk. 
tanítója a mult tanévben egy statisztikát állí-
tott össze a gazdasági ism. iskolákról s abban 
a többi között arról is szólt, hogy mivel járul-
tak és mivel járulnak a községek a föntartás-
hoz évenként. Ugy tudom, hogy 13—14 isko-
lától kapott kérdéseire feleletet. Ezek szerint 
és más úton szerzett tapasztalataim szerint is 
az állapot ilyenforma : 

1. Adnak (Ígérnek sokat !) a község birtok-
viszonyaihoz mérten kisebb-nagyobb területet 
ott, ahol van helyök, nem tekintve sem a talaj 
minőségére, sem más körülményre. Némely 
község a távolság miatt bérel is. 

2. Megígérik s meg is teszik, hogy a kijelölt 
helyet egészen, más helyt részben, úgy ahogy 
bekeríttetik, de sok helyt ez is halasztást s 
abbanhagyást is szenved. 

3. Némely helyt (a statisztika szerint 2—3 
község) adnak 15—30 kor. évi átalányt a főn-
tartásra, más helyt kézimunkával járulnak a 
föntartáshoz. 

4. Megígérik az 1894; évi XII. t.-c. 101. §-a 
alapján a mezőrendöri kihágásokból befolyó 
büntetés-pénznek szabályrendelettel, vagy más 
határozattal még le nem kötött fele részét. 

5. Megengedik, hogy a kert terményeinek 
értékesítéséből befolyó jövedelem a további 
fejlesztésre fordíttassék. 

6. Ezen tételek kiegészítéseképpen jöhet a 
gazd. ism. isk. gyakorlati tárgyai tanítójának 
államsegélyből fedez.endő részletes és a bírság-
pénzekből befolyó esedékes összeg. 
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Ezekkel szemben a kiadás az ismétlősökkel 
végeztetett munkálatokon kívül állana : 

1. a kerti eszközök beszerzéséből és javítá-
sából, 

2. magvak beszerzési költségéből, 
3. esetleges napszámok díjazásából, 
4. előre nem látható más költségekből. 
Ügy a szükségleti, mint a fedezeti oldalon 

ezek lennének a költségvetés rovatai, ami némely 
helyt 1—2 tétellel emelkednék, más helyt annyi-
val apadna. 

Nem kíván tehát hosszas és terjedelmes 
indokolást az, hogy ezen tételek beillesztése a 
rendes iskolai költségvetés keretébe nem igényel 
sem változtatást, sem újítást, oly nagyot a 
költségvetésTrovatain, de nagyobb anyagi áldo-
zatot sem követelne sem a községtől, sem az 
államtól. 

Ha a költségvetés készítése összevonatik, 
igen természetesen a számadás is ahhoz alkal-
maztatandó lenne. 

Nem látok és nem is találok nehézséget 
abban, hogy a munkálatok költségesebb és 
súlyosabb része a tanév eleje, vagyis a szám-
adás megkészítése utáni időre esik, sem abban 
hogy zavar vagy munkatöbblet állana be a 
kezelésnél, hisz a naponként teljesítendő és 
kisebb összegeket képviselő összegek följegy-
zésére vannak igen célszerű és könyvbefoglalt 
számla-lapok. Midőn ez megtelt, kiszakítható 
és bevezethető a rendes pénztári naplóba. 

A tervezetem szerinti eljárással megszabadulna 
az iskolai hatóság: 

a) a külön költségvetés és számadás készí-
tésétől ; 

b) a külön pénztári napló vezetéstől; 
c) könnyebben ellenőrizhető úgy a községek 

hozzájárulása, mint a netáni fejlődés vagy 
visszaesés ; 

d) nem fordulna elő az az eset, amit elő-
zetesen X. . . . vármegye tanfelügyelősége és 
számvevősége nézeteltérése miatt fölsoroltam. 

Ezen s más indokok föltétlenül igénylik, 
hogy a jelenlegi állapoton változtatás, reform 
jöjjön létre s ezt a magas közoktatásügyi 
kormány egy rendelettel könnyen is meg-
teheti. Mielőtt azonban ez bekövetkeznék, az 
„altera et pars "-elvénél fogva is kérem a 
hozzászólásokat. 

(Havasálja.) B. J . 

A leánygazdasági ismétlő iskolák 
konyhája. 

Hát még ilyen is van? Tudomásom szerint -
még nincs, de lehetne és remélem, hogy lesz 
is, mivel a gazdasági ismétlő iskolák az élet-

nek nevelnek, az életben pedig a nő hivatá-
sához tartozónak számítjuk azt, hogy az jó 
gazdasszony legyen. A jó gazdasszonytól pedig 
első sorban meg szoktuk kívánni azt, hogy 
tudjon főzni. A köznép asszonyai tudnak 
most is főzni, de hogyan ? Úgy van-e az 
ételök elkészítve, hogy az jobb, ízletesebb 
nem lehetne ? Bizony nem úgy van az. 

Evégből az oly iskoláknál, hol külön szak-
tanítónő van, a főzés tanítását is föl kellene 
hogy vegyük, legalább a téli időre ; de nem-
csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. 

Minden községnek megvannak a szegényei, 
kiket a község kisebb-nagyobb pénzsegéllyel 
lát el, ezektől ezen segély részben elvonandó 
lenne s az iskola konyhája javára adatnék 
addig, míg e szegények itt, egyszerű, de jó, 
tápláló és ízletes ételt, jó házikenyeret kap-
nának. Ma már majdnem minden községben van 
nőegylet, jótékony egyesület és egyéb humánus 
intézmény, amely bizonyára több-kevesebb 
segélyt e konyhától nem vonna meg s akad-
nának bizonyára olyanok is, kik ha nem is 
pénzt, de egy-egy szakajtó lisztet, néhány tojást, 
egy-egy zsák burgonyát, fát, vagy valamit a 
konyhafölszereléshez, — ami itt mind fölhasz-
nálható lenne, —• tekintve a kettős célt, 
szívesen adnának. A helybeli kereskedők a 
szükséges fűszert és egyéb anyagokat, ha nem 
ingyen, de bizonyára kedvezményes áron adnák. 
Az iskola konyhakertjéből és gyümölcsöséből 
is lehetne egyet-mást átvenni. Fölhasználható 
lenne az iskola gazdaságától átvett hízott ser-
tés, tej és tejtermék, stb. 

Az iskolának pedig gondoskodni kellene 
egy helyiségről, amely konyhának alakíttatnék 
át; ha nagyobb e helyiség, egy lécfallal élés-
kamra rekesztetnék el belőle, ha pedig ez 
nem volna lehetséges, úgy egy kisebb helyiség 
építtetnék e mellé ily célra. Szükséges lenne 
ez időre egy megbízható, jóravaló nő fölfoga-
dása is, aki a szaktanítónő utasítása mellett 
végezné a szükséges dolgokat. 

A növendékek közül a konyhában segíteni 
és tanulni, — legalább egy-egy napra,— minden 
osztályból egy pár leány állandóan be volna 
osztva, akik az ottan látottakról, tanultakról a 
legközelebbi háztartástani órán tartoznának az 
egész osztály előtt a tanítónőnek számot adni. 
A beosztott növendékek által elmondottakat 
a tanítónő a többi növendékekkel is közli és 
tanítja. 

így működve, azt hiszem, hogy el lenne 
érve az a cél, hogy az utolsó napszámosnak 
is, bár lia szűken, de lenne egyszerű ebédje, 
jó, tápláló, egészséges és ízletes étele. Eleget 
tehetnénk akkor a köztnodásnak is, amely azt 
tartja, hogy: „Jó étel, jó egészség együtt jár." 
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Hiszem, hogy az előttem lebegő kettős célt, 
ugyanis : a könyörületesség gyakorlását és a 
köznép leányainak hivatásukhoz való közelebb 
vitelét, kevés eszközzel a leánygazdasági ismétlő 
iskolák konyhájával hathatósan sikerülne előbbre 
vinnünk. 

(Torontál- Vásárhely.) K. Molnár Jenő. 

A levegő mint az időjárásváltozás 
alanya. 

(Előadás az ifjúsági egyesületben.) 

A levegő az a mindeneket körülfogó szín-
telen s így láthatatlan gáztömeg, mely nélkül 
a Földön semmiféle állat, ember és növény 
nem élhetne, s amelynek állapotváltozása a 
természetben a legkülönbözőbb jelenségeket 
idézi elő. Nagy tömegben, ha fehér fény vilá-
gítja meg, abból a világos égkék színt töri 
meg .leginkább s ezért a szemhatár végén 
mint kék boltív látszik a Föld fölött. Tulajdon-
képpen két másik gáz keveréke kb. Vs része 
nitrogén s V5 része oxigén. Az utóbbi az, 
mely nélkül a szerves lények nem élhetnek, 
s hogy mégis aránylag kisebb részét teszi, az 
azért jó, mert tiszta oxigénben minden nagyon 
vidáman él, a parázs lángra gyúl, de annál 
hamarabb meg is emésztetik s így a szerves 
lények életének meghosszabbítását a nitrogén 
eszközli. Ahonnan az oxigén kifogy, ott a 
növények elhervadnak, az állatok elalélnak, 
majd megfúlnak, mert nitrogénben egyik sem 
élhet meg. Azonban míg az állatok életéhez 
a tiszta oxigén szükséges, addig a növények 
az állatok által elhasználtan kibocsátott oxigént, 
az ú. n. szénsavat használják s a tiszta oxigént 
visszabocsátják a levegőbe. Ezért oly kellemes 
az erdei levegő. Mint éppen említettem, az álla-
tok lélekzése, továbbá az égés és rothadás 
útján a levegőbe sok szénsav kerül, mely 
olyan mértékben fölszaporodhatik, hogy köny-
nyen mérhető, sőt érezhető lesz, pl. a szellő-
zetlen szobában. A szénsav földi eredetéből 
következik, hogy minél magasabbra emelke-
dünk a levegőben, annál kevesebb a szénsav 
és 3000 m. magasságban teljesen eltűnik. 

A levegő létezését fentebb említett tulaj-
donságainál fogva csak mozgása folytán vehet-
jük észre, amely mozgást szélnek nevezzük. 
A szél eredete a levegő sürüségváltozásában O O 
rejlik s mivel a sűrűség megváltozásával a 
gáznak a talapzatra gyakorolt nyomása is 
megváltozik, a sűrűség változását a nyomás 
változásának mértéke közvetetlenül adja. A le-
vegő nyomásának megmérésére a légsúlymérő 
vagy barométer szolgál. Ez 80 cm. hosszú 
fölül zárt, alul nyilt higannyal telt edénybe 

mártott, higannyal töltött cső, melyben a 
higany 3 — 5 cm-nyire sülved a tetőponttól. 
Alapelve az, hogy U alakú cső két végébe 
ugyanazon folyadékot öntve azok egyenlő ma-
gasan fognak állni, különböző sűrűségű folya-
dékok pedig sűrűségűk arányában különböző 
magasan, úgy hogy ahányszorta ritkább egyik 
folyadék a másiknál, annyiszorta magasabban 
fog állni a közlekedő csőben. Nos a levegő-
oszlop magassága 300 km, sűrűsége pedig 
10.400-szorta kisebb a higanyénál s így esik, 
hogy egy közlekedő cső egyik szárába higanyt, 
a másikba az egész levegőoszlopot állítva a 
higany csak 76 cm-nyi magasra fog emelkedni. 

Minthogy a levegő az egész Földet bebo-
rítja, mindazt, ami a Föld sziliéről fölemel-
kedik s a levegőnél könnyebb, magában tartja 
s így van benne vízgőz, por, füst stb. Ezek 
között legfontosabb a vízgőz azért, mert csak 
bizonyos mennyiséget képes belőle a levegő 
magában tartani, s ha annál több jut belé, az 
összesűrűsödik s a hidegebb tárgyakra lecsa-
pódik; s miért a hidegebbekre? azért, mert 
a levegő vízgőzfoghatósága annál nagyobb, 
minél melegebb a levegő. Ha tehát a levegőt 
lehűtjük, a benne levő vízgőz lecsapódik anél-
kül, hogy megszaporítottuk volna, pl. ha hi-
deg vízzel telt edényt meleg szobába hozunk, 
azonnal harmat rakódik rá a szoba levegőjé-
ből, viszont ha olyan levegőjű szobát, amelyet 
nedvesnek érezünk, erősen befütünk, a ned-
vesség érzése eltűnik, mert az addig a leve-
gőben úszkáló porszemekre lecsapódva volt 
fölösleges harmatcseppek elpárologtak s többé 
egy-egy lélekzetvételre nem jut annyi belőlük 
a tüdőnkbe. 

S ezzel elérkeztünk a levegő legfontosabb 
sajátságához, a hő változás kérdéséhez. Az 
emberi testnek megvan a maga melege s így 
csak az a levegő hat reá kellemesen, melynek 
hőmérséklete a test melegének megfelel. Ezzel 
nem azt mondtam, hogy az, mely vele egyenlő, 
mert a kettő nem ugyanaz. Ugyanis ha vala-
mely folyadék párolog, a környezetéből szedi 
hozzá a meleget s ígv azt lehűti. Annak a 
vízcseppnek, mely pl. izzadság alakjában 'az 
emberi test fölületén megjelenik, szomszédja 
maga a meleg test s a hidegebb levegő ; ha 
párolog, a testet lehűti s ha a lehűtött test 
hőmérséklete még mindig magasabb, mint a o 0 0 ' 
levegő, úgy a levegőt hidegnek érezzük; 
viszont ha a levegő melegebb, úgy az izzadás 
kétszeres erővel indul meg, hogy azt is lehűt-
hesse az elpárolgó víz. A legközvetetlenebb 
hőmérő tehát megvan magában az emberi 
testben. Ez azonban összehasonlításokra nem 
alkalmas s így gondoskodni kellett olyan 
műszerről, mely ennek a célnak is megfelel. 
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Erre az a tapasztalat szolgált alapul, hogy 
a meleg a testeket kiterjeszti, a hideg pedig 
összehúzza. Ha tehát találunk olyan testet, 
mely ezt a térfogatváltozást már kis hőmér-
sékleti különbségnél is és mindenütt egyen-
letesen mutatja, csak a változás mértékét kell 
megállapítanunk s kész a hőmérő. Ilyen test 
maga a levegő, a higany, a fémek, a tiszta 
alkohol. Használják is valamennyit. Alapul 
veszik azt a hőmérsékletet, melynél a víz meg-
fagy és a jég megolvad s jelölik az utóbbit 
zérussal, viszont azt a pontot, ahol a víz forr, 
jelölik 80-nal, vagy 100-zal. A higany a zérus 
alatt 32, illetve 40 foknál megfagy, olyan 
helyeken tehát, ahol ennél is hidegebb van, 
vagy előfordult, borszesz-hőmérőt használnak. 

A kérdés már most az, hol, mikor és miért 
hidegebb vagy melegebb a levegő, mint 
másutt. Ennek oka a Föld forgása a Nap körül 
és saját tengelye körül. A Nap sugarait ugyanis 
a levegő átbocsátja anélkül, hogy maga föl-
melegednék s azokat a földi tárgyak fogják 
föl, tőlük melegszik föl a levegő. így történik 
aztán, hogy a levegő hőmérséklete a magasság 
szerint 100 —100 méterenként 1 — 1 fokkal 
sülyed. Viszont a Föld tengelye körül napon-
ként megfordul s így minden pontja a nap 
egy részében el van fordulva a Naptól, meleget 
nem kap, hanem még azt is kibocsátja, amit 
nappal összegyűjtött s a levegő azt éppen úgy 
nem fogja föl mint a Napból jövőt s ezért 
hőmérséklete a Nap nyugta után egészen hajnalig 
folyton sülyed, a Nap fölkelte után pedig dél-
utáni 4—5 óráig emelkedik, aztán sülyedni 
kezd. Minthogy pedig a Föld tengelye pályájára 
ferdén áll, az év egyik felében a déli, másik-
ban az északi félgömb van a Nap felé hajolva, 
s így az egyik mindig szembe kapja a Nap 
sugarait, tebát a maguk egészében fölfoghatja 
azokat, a másik pedig oldalt, úgy hogy leg-
nagyobb részük csak érinti a talajt, de alig 
melegíti. Ezért az első esetben nyara, a másik-
ban tele van az illető félgömbnek. Az egyen-
lítő tájéka mindig egyenlően fekszik a Nappal 
szemben, azért ott az évszakok változása nem 
érezhető, hanem folyton meleg van, s viszont 
a sarkok környéke mindig oldalt, télen pedig 
egyáltalán nem kapja őket, ott tehát mindig 
hideg van. 

De a föld forgása más változást is okoz. 
Ugyanis, a levegő a délelőtti fölmelegedéssel 
kiterjed s így megritkul, az esti lehűlés pedig 
ismét összehúzza s így megsüríti. De ez a 
folyamat folytonos, amint a Föld fordul nyu-
gatról keletre, akként halad ez is keletről 
nvugatra s nyomában a sűrüségváltozásnak 
kísérője, a keleti szél. Keletinek mondtam, de 
nem az, mert a Föld forgása ettől az iránytól 

jobbra téríti el s délkeletivé válik, viszont 
mikor már az éj folyamán elcsendesült keleten 
a kelő Nap fölmelegíti a levegőt, a még hűvös 
és sötét nyugatról megindul feléje a sűrűbb 
levegő mozgása nyugati, illetve jobbra elfor-
dulván északnyugati szél alakjában. Amit itt 
kicsiben vázoltam, ugyanaz megy végbe az 
egész Földön nagyban s így a levegőben nap-
ról-napra örvények keletkeznek s ez örvények 
kiegyenlítődése az időjárás változása egyik nap-
ról a másikra. Az ilyen örvények vizsgálata 
alkalmával tapasztalták azt a törvényt, hogy 
ha a szélnek háttal állunk, a magasabb lég-
nyomású (sűrűbb levegőjű) hely jobb kezünk 
felé van, de kissé hátra, az alacsonyabb nyo-
mású (ritkább levegőjű) hely pedig bal kezünk 
felé, de kissé előre s az örvény a ritkulás 
helye körül forog, a ritkulás környékén az idő 
borús, télen enyhe, nyáron hűvös, esős vagy 
havas, ha a sűrűségváltozás elég rohamos, a 
szelek erősek, sőt viharosak, a sűrűsödés helyén 
mindez megfordítva van. Az örvények nyugat-
ról keletre haladnak s így hozzánk az Atlanti 
óceánból érkeznek. Keletkezésük előre meg 
nem jósolható, de gyakoriságuk s így való-
színűségűk az egyes évszakokban különböző, 
s e valószínűség beválása adja meg valamely 
évszak időjárásának rendes vagy rendkívüli 
jellegét. A rendes állapot képe Európában a 
következő : Tavasszal a levegő nyomása észak-
nyugaton (Angliában) magas, délkeleten (Ma-
gyarországon) alacsony, nyáron délnyugaton 
(Spanyolországban) magas, keleten (Oroszország-
ban és Nyugat-Szibériában) alacsony, ősszel 
délkeleten (Magyar- és Törökországban) magas, 
északnyugaton (Angliában és Skandináviában) 
alacsony, télen keleten (Oroszországban, Romá-
niában és Erdélyben) magas, északnyugaton 
alacsony. Ebből a képből természetes Magyar-
országon a hűvös tavasz, az esős nyár, a száraz 
ősz és a hideg tél. 

Amint említettem, mihelyt a levegőben a 
párák túlszaporodnak, azok a mellettük úszkáló 
porszemekre lecsapódnak és vízcseppeket al-
kotnak. Mivel a magasban a hőmérséklet ala-
csonyabb, az alulról a melegebb tehát köny-
nyebb levegővel a fölszálló párák odafönn 
összesűrűsödnek s felhő képződik. Ha a párák 
még ezután is szaporodnak, pl. párás helyről 
fúj a szél, vagy a levegő még jobban lehűl, 
cseppek képződnek, melyek már nem lebegnek, 
hanem dara alakjában lehullnak. Ha az utób-
biak esés közben összeütköznek, egymáshoz 
fagynak s így térfogatuk súlyához képest arány-
talanul megnő, elkezdenek úszkálni, mint hó-
pelyhek, melyek ha leesnek is, esésük szállongva 
történik. 

Amint mondtam, a levegő lehűlése a talaj 
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lehűlésének következménye s ezért van, hogy 
völgyekben, ahol az esti rendes légmozgás elé 
akadályok állanak a környező hegyek, a talaj-
kisugárzása teljes erővel beáll s a levegő me-
legét a talajnak teljesen átadja, míg a magas-
ban éppen azért, mert alul a levegő lehűlt s 
így összehúzódott, megritkul és szél keletkezik, 
mely melegebb levegőt hoz, s így a hőmér-
séklet nemcsak nem sülyed, de még enyhül is. 

Hogy milyen az időjárás képe Magyarorszá-
gon általában és milyen volt a rendkívüli 
hideg idején, arról majd más alkalommal. 

(Kolozsvár.) JBLohányi Gyula. 

A gabonafélék legfontosabb gomba-
betegségei. 

ULL. AZ anyarozs. 
Anyarozs alatt a rozs virágában előforduló 

feketeszínü, hengerded, néha szarvalakú, többé-
kevésbbé barázdált, belül fehérszínű képződ-
ményeket értjük, melyek a szem helyét fog-
lalják el s így a rozs hozamképességét leszállít-
juk. Ezen képződmények mérges természetűek, 
amiért őrlés után a lisztbe kerülve, annak 
minőségét is károsan befolyásolják. Vannak 
adataink, hogy ily liszt élvezete nemcsak nehéz 
betegségeket vont maga után, hanem egyes 
esetekben halállal is végződött. Az anyarozs 
mérges természetét már régen ismerik; onnan 
ered nehéz szüléseknél való orvosi alkalmazása is. 

Anyarozsban bővelkedő rozs lisztje kékes-
színű; jelenléte úgy állapítható meg, ha alkali-
kus víz általa violaszínűvé lesz, valamilyen 
sav hozzátétele által pedig vörös színt nyer, 
vagy ha káli-lúggal való fölmelegítése héringre 
emlékeztető szagot idéz elő. Ily úton az anya-
rozsnak 2°/o-ban való előfordulása is még 
megállapítható. Miután azonban bükköny-
magnak a rozshoz való véletlen keverése . is 
ily színváltozást mutathat, ezen eljárás minden 
esetben nem válik be ; a górcsövi vagy vegyi 
vizsgálat azonban biztos eredménnyel jár. 

Az anyarozs a rozson csak úgy keletkez-
hetik, ha a mult évből fönnmaradó ily anya-
rozs-testek a földön áttelelnek s ott csíráznak. 
Ez időben ezen sclerotiumoknak nevezett 
testekből gombostű nagyságú fejecskék nőnek 
ki, melyek a spóratartókat, a peritheciumokat 
foglalják magukban. Ha a spórák innen 
kiszabadulnak, a levegő által tovább vitetnek, 
s ha más virágzó rozsra kerülnek, ott az 
anyarozst újra előidézik. A gomba fejlődése 
közben fölhasználja a gazdanövény mindazon 
tápanyagait, melyek a szemképződéshez szük-
ségeltetnének, minek következtében szem nem 
képződik, ellenben az anyarozs oly nagyra 

megnő, hogy a kalásztól 1—2 centiméternyire 
kinyúlik. Ilyenkor, t. i. fejlődése közben, a 
gomba teste piszkos fehér színű, puha s 
barázdált. Ezen testről spórák válhatnak le, 
melyek kiváló csirázó képességüknél fogva a 
betegséget nagyban terjeszthetik. 

A spóraképződés alkalmával ezen test édes 
folyadékot választ ki, mely a spórákat továb-
bítja. Ez a gabonafélék mézharmatja. Tudo-
mányos alapon áll tehát azon gyakorlati meg-
figyelés, hogy oly években, melyekben sok a 
mézharmat, sok lesz az anyarozs is, ami a 
mondottak alapján természetes is, miután a 
mézharmat az anyarozs fejlődési körébe tartozik. 

A cseppekben egyik virágból a másikba 
folyó mézharmat sorban inficiálhatja az egész 
kalászt, a levegő s a mézharmattal érintkezésbe 
jutott rovarok pedig az egész rozsföldet, sőt 
az egész határt is inficiálhatják. Az anyarozst 
a Claviceps purpurea Tud. nevű gomba okozza. 

Az anyarozs ellen való védekezésnél mindenek-
előtt a megelőző védekezési módot kell alkal-
maznunk, mely a betegség távoltartását célozza. 

Miután a rozs érése alkalmával a sclero-
tiumok a kalászból könnyen kihullanak, jó 
lesz az aratás idejét minél korábbra tenni. 

Ha sok anyarozs mutatkozik, szedessük azt 
(legalább a szántóföldek szélén) gyermekekkel 
össze ; ez esetben nemcsak a betegség hatását 
gyengítjük, hanem a gyermekeket mellék-
keresethez is juttathatjuk. Ugyanis a gyógy-
szertárakban ezen sclerotiumok igen jól érté-
kesíthetők, ahonnan azután „Secale cornutum" 
név alatt kerülnek forgalomba. Természetes, 
hogy ily esetekben a gyermekek ezen gomba 
mérges természetére figyelmeztetendők. Hasz-
nálata orvosi rendelet nélkül egyáltalában tilos. 

A szántóföldek mellett termő füveken ezen 
betegség — bár más alakban — szintén föl O O 
szokott lépni, amiért ezek még virágzás előtt 
lekaszálandók. Ezen eljárás a rozsda ellen való 
védekezésnél is haszonnal jár . 

Törekedjünk továbbá arra is, hogy egy-egy 
táblán lehetőleg egyenlő fejlődést, s így egy 
időben történő virágzást érjünk el, ami által 
az infekció idejét is megrövidítjük. A vető-
géppel történő vetés tehát ily szempontból is 
ajánlható. 

IV. A büza torsgombája. 
A torsgomba által megtámadott búza a szár 

alsó részén megfeketedik s elszárad, a gomba 
szervei a gyökérbe is behatolnak, s így a búza 
rendesen nem fejlődik s egészséges kalászokat 
s szemeket nem képezhet. Ily megtámadott 
búza alsó ízénél össze-visza hajlik, miáltal egyes 
táblák azt a benyomást keltik, mintha juhok 
gázolták volna össze. 
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A beteg búzaszálak alsó részükön, az infekció 
helyén, könnyen elszakadnak. 

A torsgomba vagy í owgomba : (Ophiobolus 
graminis Sacc.) hazánkban először az 1899. 
évben mutatkozott ; a mult évben is nagy-
mérvű pusztításokat végzett, olyannyira, hogy 
a kártétel egyes táblákon a 80 százalékot is 
meghaladta. 

A torsgomba különösen oly években lép föl 
nagyobb mértékben, a mikor a tél enyhe s a 
rákövetkező tavasz nedves volt. Kártételei külö-
nösen a rosszul mívelt, 
g y e n g é n trágyázott 
földeken mutatkoznak 
s főleg oly búzában, 
melynek előveteménye 
is búza volt. 

A magyaróvári m. 
k. állami növényélet- és 
kórtani állomás, mely 
a betegséget hazánk-
ban behatóan tanulmá-
nyozta, a gomba elter-
jedésének meggátlá-
sára a következő el-
járásokat ajánlja : 

1. A búzatarló föl-
égetése. 2. A fölégetett 
tarló azonnali alászán-
tása, mely munkánál az 
ekét mélyebbre kell 
ereszteni, mint a kö-
zönséges tarlóbukta-
tásnál, hogy a tarló 
mind a föld alá kerül-
jön, s ott minél gyor-
sabban elkorhadjon. 
3. Őszi mély szántás. 
4. Búza után búza ne 
termeltessék. Általá-
ban igen ajánlatos az 
okszerű vetésforgó al-
kalmazása. 5. Jó trá-
gyázás és jó mívelés, 
hogy a búza erőtelje-
sen fejlődjék. Erőteljes fejlett búzában a tors-
gomba sokkal kevesebb kárt fog okozni. 

V. Egyéb gabonapusztító gombák. 

A tárgyalt gombabetegségeken kívül vannak 
még olyanok is, melyek ugyan csekélyebb jelen-
tőséggel bírnak, de a gabonafélék rendes fej-
lődését mégis kisebb-nagyobb mértékben hát-
ráltatják, sőt a gombára nézve igen kedvező 
életföltételek mellett az előbbiekhez hasonló 
jelentőséggel is bírhatnak. 

A gabonafélék lisztharmatja főképpen a búzát 
támadja meg, melynek szái'án, levélhüvelyein 

A g a b o n a f é l é k l e g f o n t o s a b b g o m b a b e t e g s é g e i . 

1. A gabonaszárrozada : a) Spóratelepek a száron, b) Aecidium-
alak a sóskabokor levelén. — 2. A gaboiialevélrozsda. — 3. A búza 
kóüszögbetegsége : a) Egészséges biízaszem. b) Beteg búzaszem. 
e) Szétvágott beteg búzaszem. — 4. Az árpa üszögbetegsége. — 
5. A zab üszögbetegsége. — 6. Az anyarozs. — 7. A kukorica 

üszögbetegsége. 

és levelein mint szürkés-fehér bevonat jelent-
kezik. Ezen bevonatokon a feketés terméstestek, 
mint apró gömböcskék jelentkeznek. A beteg-
ség különösen korán érő, sűrűn vetett fajtákon 
szokott föllépni. A levegő nagy nedvességtar-
talma is fontos életföltétele a gombának. 
A kénporozást, mely a lisztharmatfélék leküz-
désénél sikerrel szokott járni, itt .technikai 
okok miatt nem alkalmazhatjuk, amiért a 
betegség ellen külön nem is védekezünk. 
A betegséget az Erysiphe graminis Lév. 

nevű gomba okozza. 
Ha a learatott ga-

bona hosszabb ideig a 
szántóföldön marad s 
ezen idő alatt tartós 
eső éri, úgy a szár, 
mint a kalászok meg-
feketednek. Tartós eső-
zéseknél ezen jelenség 
a még le sem aratott 
gabonán is fölléphet, 
ugyancsak akkor is, 
ha nagy szárazság, 
fagy, vagy egyéb kö-
rülmények folytán a 
gabona még érés előtt 
elhal, vagy kényszer-
éretté lesz. A nevezett 
jelenséget az ú. n. 
korompenész okozza, 
mely egyéb növénye-
ken is szokott föl-
lépni. A gomba azon-
ban a legtöbb esetben 
csak s a p r o p h y t i k u s 
életmódot folytat, ami 
azt jelenti, hogy leg-
inkább csak elhalt nö-
vényrészeken fordul 
elő s így tulajdon-
képpeni betegségeket 
ily esetekben nem idéz 
elő. Bár a föntebb 
leírt jelenség is ily 

természetű, mégis vannak tapasztalataink, hogy 
a gomba mint élősdi is szerepel, amennyiben 
virágzás után úgy a leveleket, mint a szárat is 
megtámadhatja s azoknak rendellenes fejlődését 
idézheti elő. Ha a gomba a kalászt nagyon 
ellepi, nem kiméli a szemet sem ; ily esetben 
ezeken fekete, vagy barnás foltok keletkeznek. 
Ily foltos búza-, árpa-, vagy rozsmagot vetésre 
ne használjunk. A betegséget a nagyon elter-
jedt cladosporium herbarnm Link. nevű gomba 
okozza. 

Az árpálevelék megbarnidása szintén gyakori 
jelenség. Ezt a Helminthosporium gramineum 
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Rabenhorst nevű gomba és ennek rokonfajai 
idézik elő. A zöld leveleken ez esetben hosszú, 
keskeny, sötétbarna foltok keletkeznek, melye-
ken a levélszövet elhal és szétfoszlik. A beteg-
ség már az egészen fiatal leveleket is meg-
támadhatja. 

Miután a betegség csirája Kölpin Ravn, 
dán tudós vizsgálatai szerint (Botanisk Tids-
krift 23. B. et Nogle Helminthosporium 
Arter etc. Kjöbenhavn 1900.) már a vetőmag-
ban benne lehet, a csávázás a betegség 
távoltartása céljából szintén jó szolgálatot 
tehet. 

Van még számos gomba (Leptosphaeria, 
Septoria, Ascochyta, Sphaerella stb.), mely 
gabonaféléinket pusztítja s amelyeket inkább 
együttes káros hatásukból ismerjük. A kór-
képek azonban itt nem oly jellemzők, hogy 
egyszerű vizsgálat után egyes fajok jelenlétére 
következtetni lehessen — ily vizsgálatok keresz-
tülvitelére már a szorosabb értemben vett 
növénykórtan, mint tudomány van hivatva. 
A mondottakból azonban már eléggé szembe-
tűnik azon romboló erő hatása, melyet a 
szerves lények legapróbb képviselői fejlődésük 
közben s a létért való küzdelmükben kifej-
tenek, s így az embernek már a veszély kez-
detén kell a tudomány által nyújtott kipróbált 
fegyvereket megragadni. 

(Grinád.) Pósch Károly. 

A termények eltartása. 
A gazdaembernek egész éven keresztül se-o O 

rényen kell dolgozni, munkálkodni. Küzd a 
talaj mostohaságával, harcba száll az állat- és 
növényországba tartozó nagyszámú ellenségé-
vel. Ha ezekkel sikeresen meg is küzdött, ha 
gabonáját learatta, tengerijét letörte, burgonyá-
ját, répáját fölszedte, akkor még egy igen 
fontos dolog vár a gazdára, t. i. a termények 
eltartása. 

A terményeknek helyes és okszerű módon 
való eltartása nagyfontosságú, mert ha a ter-
melő terményeit nem tudja úgy eltartani, hogy 
azok épek és egészségesek maradjanak, akkor 
értékükből sokat veszítenek, sőt teljesen el-
romolhatnak, miáltal a gazda anyagiakban tete-
mes kárt szenved. 

E veszteséget csak úgy tudja elkerülni, ha 
ismeri azon módokat, amelyek alkalmazásával 
elejét tudja venni a bajnak. Ezek pedig úgy a 
szemesterményeknél, mint a répa- és burgonyá-
nál, valamint a tengerinél igen különbözők. 
Lássuk őket egyenként : 

Hogy szemesterményeinket jól tarthassuk el, 
szükséges, hogy a magvak cséplés alkalmával 
eléggé száradt állapotban legyenek. Nyirkosán 

nedvesen nem szabad a gabonát asztagba rakni, 
hanem várni kell a kévék kiszáradásáig. Ha 
nedvesen raknók a kévéket asztagba, akkor a 
dohosodás már itt megkezdődnék. Ha az asz-
tag helyenként besüppedne s ott dohos szagot 
éreznénk, tanácsos az ily helyeken a kévéket 
szétdobálni, hogy a szél jól átjárhassa őket 
s így jól megszáradjanak. A kereszten levő 
legfelső, az ú. n. papkévéket tanácsos külön 
csépeltetni, mert ezeket érte leggyakrabban az 
eső, nem tökéletesen szárazok s mert ezekben 
van a legtöbb csirás szem. 

Cséplés után a gabonát vagy a magtárban, 
vagy pedig a padláson helyezzük el. A gabona 
eltartására szánt helyiséget alaposau ki kell 
tisztogatni, nehogy az ily helyeken fölgyúlt 
szemét a magtári zsuzsoknak s az egereknek 
szolgáljon melegágyul. 

Egyes vidékeken a gabonát még vermekben 
is el szokták tartani. Vermekben csak a töké-
letesen száraz gabona tartható el anélkül, hogy 
megromolnék. A veremnek nem szabad föladni 
a talaj nedvességét, mert a szemek megdoho-
sodnának. A vermekben tartott gabona keve-
sebbet ér, mint a padláson vagy magtárban 
kezelt. A kereskedők nem szívesen veszik. 

Ha a gabona nedves volt behordáskor, akkor 
vékonyan kell elteregetni. A szárazabb gabona 
vastagabb halmazokba rakható össze. A gabonát 
sokszor kell forgatni, átlapátolni. A gabona 
minősége szabja meg, hogy hányszor forgas-
sunk. Minél vastagabb halmazban áll s minél 
nedvesebb, annál gyakrabban kell forgatni. Ha 
benyulunk a gabonarakásba s kezünkkel meleg-
séget vagy nedvességet éreznénk, úgy nem 
szabad késnünk a forgatással. Az átlapátolás-
nak az a célja, hogy a nedves szemek a száraz 
levegővel érintkezve, száradjanak ; éppen ezért 
csak száraz időjárás alkalmával szabad forgatni, 
mert a nedves időjárás alkalmával a szemek 
még a levegőből is vennének föl nedvességet. 
A gabonát rostálni is keh. A rostálás által a 
gabona száradását éljük el egyrészt, másrészt 
pedig a hibás, továbbá a magtári zsuzsok által 
megfertőzött szemek az egészségesektől külön 
választatnak. 

Rostálás és triőrözés által választjuk ki a 
vetőmagot. Nagy bűne a kisgazdák egy részé-
nek az, hogy a legszebb szemeket piacra viszik 
s az alját, a kevésbbé szebbet hagyják meg 
vetőmagnak. Nem is számíthat az ilyen gazda 
jó termésre, hisz: „Aki ocsút vet, az gazt arat." 
Valamint csak szép s erőteljes apa- s anya-
állattól várhatunk erőteljes utódokat, úgy csak 
a legszebb, legtisztább, legsúlyosabb vetőmag-
tól remélhetünk kielégítő termést. 

A letörött tengerit vagy padláson teregetik 
. el, vagy kasokba, górékba rakják. A tengerit 
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is vékonyan kell elteregetni, hogy meg ne 
dohosodjék. A kasoknak olyanoknak kell len-
niök, hogy a szél jól átjárhassa őket. Ha a 
csutka és a szemek megszáradtak, akkor már 
lehet morzsolni. Kézzel és géppel morzsolnak. 
A kézzel való morzsolás tökéletesebb, mert nem 
zúzatik össze annyi szem ; a géppel sokkal 
szaporább munkát lehet végezni, csakhogy sok 
szem megsérül s a gép nem dörzsöli le telje-
sen a csutkákról a szemet. 

Morzsolás előtt választjuk ki a magnak 
valót. A magnak szánt csöveknek teljesen be-
nőtteknek, épeknek kell lenni. Mivel pedig a 
legszebb s legegészségesebb magvak a csutka 
középső részén vannak, a magnak valót innen 
kell lemorzsolni. 

Morzsolás után a magvakat a pelyvától és 
a csutkadaraboktól rostálás által megtisztogat-
juk. A magnak szánt tengerit külön helyre 
rakjuk, nehogy másra használjuk föl. 

A tengerit rostálás után halmokba rakjuk. 
Eleinte nem szabad vastagon összehalmozni, 
hanem csak 20—30 cm. vastagságban, s he-
tenkint egyszer-kétszer át kell forgatni, hogy 
föl ne melegedjék. Mikor aztán teljesen kiszá-
radt, akkor rakható össze nagyobb halma-
zokba. 

A burgonyát a levelek és a szárak elszára-
dása után szedjük föl; a répát pedig akkor, 
amidőn a gyökök jól kifejlődtek. 

A fölszedést lehetőleg száraz időjárás alkal-
mával végezzük, mert a nedves időben fölsze-
dett burgonya és répa nem tartható el olyan 
jól, hacsak előbb jól ki nem szárítjuk. 

A takarmányozásra szánt répát leveleitől 
meg kell tisztogatni, míg a magnak szánt 
répánál 2—3 szívlevelet meghagyunk. 

A burgonyát és a répát sértetlenül szedjük 
föl; ne legyen azok között hibás vagy rom-
lott, mert egy hibás vagy romlott a többit is 
tönkre teheti. 

A burgonyát és a répát pincében vagy 
kupacokban tartják el. Nem szabad melegnek 
és nedvesnek lenni a pincének, mert ha meleg, 
akkor a burgonya erősen indul csírázásnak 
még a pincében; ha pedig nedves, akkor 
hamar rothad a burgonya. Ha kupacokban 
akarjuk eltartani a répát és a burgonyát, 
mindenekelőtt a kupacok helyét választjuk ki. 
Magasabban fekvő terület szolgáljon e célra. 
A kupac helyét észak-déli irányban jelöljük ki. 
A kupacok 1*5—2 méternél ne legyenek szé-
lesebbek, mivel a földelés nehezzen menne. 
Inkább több és rövidebb, mint hosszú kupa-
cokat készítsünk. A kijelölt helyen prizma 
alakban összerakjuk a burgonyát és a répát. 
Összerakás után néhány napig födetlenül hagy-
juk a halmazokat, hogy a szél jól kiszárítsa. 

Ezután, ha már a halmazba rakott burgonya 
és répa jól kiszikkadt, megkezdjük a földelést. 
Először csak feléig földeljük be s ha esőtől 
vagy fagytól félnénk, akkor szalmával vagy 
kukoricaszárral terítjük be a födetlenül hagyott 
részt. Ha már eléggé kiszáradt a rakásban levő 
burgonya vagy répa, úgy egészen beföldeljük. 
A földréteg alul vastagabb, 60—80 cm., fönt 
vékonyabb, 30—40 cm. legyen. Ha megkezdjük 
a kupacokat, akkor mindig a déli oldalon kezd-
jük meg ; kiszedés után jól be kell takarni, 
nehogy a nyilás közelében romlás következ-
zék be. 

Ezek azok a módok, amelyek alkalmazásá-
val a gazda terményeit eltarthatja úgy, hogy 
azok meg ne romoljanak. 

(Somogy-Szentimre.) Biedlmayer Sándor. 

Házi állataink egészségének 
megóvásáról. 

Hazánkban az állatállomány igen tekintélyes 
részét képezi a nemzet vagyonának s csak 
körül kell tekintenünk s látjuk, mily nagy tőkét 
képvisel az. Hazánk egyes vidékeinek jövedelmi 
főforrását csakis az állattenyésztés adja, az 
biztosítja mindennapi kenyerét, szolgáltat biz-
tos megélhetést a kisgazdának. Az intéző körök 
már rég belátták ennek fontosságát s azért 
kiváló súlyt fektetnek arra, hogy kisgazdáink 
a vidéknek legjobban megfelelő állattal bírja-
nak. Nem sajnáltak sem időt, sem pénzt, csak-
hogy az ország állattenyésztését magasabb 
nivóra emeljék, intenzivebbé tegyék. 

A gazdák az állatállományban egy oly va-
gyonnal bírnak, mely az ő szorgalmuk, ügyes-
ségük és szakavatottságuk által tetemesen O ö 
szaporítható ; de viszont tudatlanságuk vagy 
balesetek miatt igen könnyen le is szállhat. 

A vagyonszaporításnak e legveszedelmesebb 
ellenségei az állati betegségek s különösen az 
úgynevezett ragadós betegségek, melyek nem-
csak egyes gazdák állatállományát, hanem 
egész vidékek virágzó állatanyagát tizedelhetik 
meg, miáltal nagy károkat okoznak úgy az 
egyeseknek, mint az összeseknek. Hogy ez ellen 
a veszedelmes ellenség ellen vértezve föllép-
hessünk, s annak továbbterjedését meggátol-
hassuk, szükséges annak mibenlétét, keletkezési 
és terjesztési módjait ismernünk ; mert csak 
ezen ismeretek alapján gátolhatjuk meg annak 
romboló hatását, szüntethetjük meg pusztító 
működését. 

Jelen cikkem keretében tehát mindarról 
akarok szólani, mit egy állattenyésztőnek tudnia 
és ismernie kell, ha azt akarja, hogy állat-
állománya károktól mentes legyen. Még mai 
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nap is akárhány gazdát lehet találni, ki nem 
hisz a ragadós betegségek létezésében s annak 
fölléptét inkább meghűlésnek, avagy rossz és 
helytelen takarmányozásnak stb. tulajdonítja. 
Pedig, ha a beteg állat tulajdonosa körül-
tekintő és figyelmes szemlélő volna, igen köny-
nyen meggyőződhetnék arról, miszerint nem is 
olyan távol tőle, talán nem is hasonló körül-
mények között, más gazdaságában ugyanaz a 
betegség lépett föl, mint az ő udvarában. 

A ragadós betegségeket előidéző gombák 
szabad szemmel nem láthatók, csakis erős 
nagyítóüveggel ; hasonlítanak leginkább ahhoz 
a penészhez, mely boroshordókon s nedves 
falakon szokott képződni. E gombák tenyész-
helye és szaporítási főfészke, úgyszólván meleg-
ágya az állat vére, hová végtelen gyorsasággal 
bejutva, millió és millió számra szaporodnak 
el. Tartózkodási helyük rendszerint a nedves, 
sötét és meleg területek és helyiségek, ahol 
rothadásnak és bomlásnak indult anyagok van-
nak. Ily helyek rothadó, emészthetetlen takar-
mányok, sötét, piszkos istállók s végül az álla-
tokon levő piszok is. 

Ha tehát ismerjük a gombák tenyészhelyét, 
úgy meg is tudhatjuk mindjárt azt is, honnan 
kell a védekezésnek kiindulnia s hogy kezdőd-
jék a védintézkedések megtétele. Épp úgy, 
mint ahogy a gümőkóros embereknél a vész 
rohamos terjedésének írtját állja az egészséges 
szervezet, úgy az állatoknál is csak akkor 
számíthatunk a ragadós betegség sikeres 
leküzdésére, ha az állati test szervezetét ellent-
állóbbá tesszük, ha állatainkat mindig jó erő-
ben tarjuk, mit elérhetünk a helyes takarmá-
nyozás által. Ebből kifolyólag a takarmányozás-
nak mindig pontos időben kell történnie, mi 
már azért is fontos, mert így az állatok jobb 
étvággyal esznek s viszont a megevett takar-
mányt jobban megemésztik, tehát jobban is 
értékesítik. 

A tisztaság is főszerepet visz a ragadós 
betegségek leküzdésénél. Yakarónak, kefének 
minél gyakoribb használata ajánlatos, mert a 
tiszta, egészséges bőr ellentállóbb a gomba 
által okozott betegségekkel szemben. Az állatok 
tisztántartásánál nélkülözhetetlen a víz, miért 
is legyen elegendő és tiszta, friss vízmennyiség 
mindig készletben. 

Az istálló, melyben állatainkat tartjuk, legyen 
tiszta, száraz és már az építésnél kell arra 
fektetni a súlyt, hogy magasabban feküdjék, 
mint környezete s ne legyünk kénytelenek az 
istállóba lelépni ; mert úgy sem a víznek, sem 
a vizeletnek nem lesz lefolyása. Az ilyen épí-
tésnél való spórolás vagy tudatlanság nagyon 
is nregbosszirlja magát az állatok kedvezőtlen 
egészségügyi viszonyaiban. Nem is csoda, hisz 

az ilyen istálló valóságos istápolója a fertőző 
gombáknak és terjesztője az állati betegsé-
geknek. 

Elengedhetetlen követelmény az is, hogy az 
istállóban mindig legyen friss, egészséges levegő, 
nriért is gyakran szellőztetni kell, nehogy az 
abban fölhalmozódott trágya és a gyorsan 
bomlásnak induló vizeletből fölszálló gázok a 
levegőt ártalmassá tegyék és így a gombák 
terjedését közvetve előmozdítsák. 

A takarmány ne legyen romlott, penészes, 
dohos vagy fagyott, mert ez is szül beteg-
ségeket, habár nem ragadós jellegűeket. Gyöngíti 
a testszervezetet és az ellentálló képességet. 
A meggyöngült testszervezetben pedig könnyeb-
ben befészkelhetik magukat a fertőző gombák. 

A ragadós betegségeket előidéző gombák 
nrás uton és módon is juthatnak az istállóba, 
illetve a testszervezetbe, mert parány is águknál 
fogva szabad szemmel nem láthatók s így oly 
személyek ruháira — kik fertőzött istállókban 
és helyeken megfordulnak — ráragadva alkal-
mat szolgáltatnak az egészséges állatállomány 
megfertőzésére. Résen kell tehát a gazdának 
lennie, nehogy állatállománya megfertőztessék, 
ami pedig igen könnyen megeshetik, ha meg-
engedi a fertőzött területekről jött emberek-
nek az istállóba való bejárását. Marhakeres-
kedőket, mészárosokat csak úgy engedjünk 
állatainkhoz, ha megelőzőleg kezeiket szap-
pannal megmosták. Egyáltalában helyes eljárás 
az, ha állatainkat az udvarra vezettetjük ki, 
ahol aztán a vevők azokat kényük-kedvük 
szerint szemlélhetik meg. 

Egy gazda se mulassza el megtenni az 
óvintézkedést azon esetben, ha vásáron vett 
állatot. Az óvintézkedés abból áll, hogy az 
ilyen állatot tartsa legalább tíz napig elkülö-
nítve a többiektől, hogy így elejét vegye az 
esetleges fertőzésnek, mert nem tudhatja soha-
sem, hogy áll az ilyen vett állattal ? Nem 
szenved-e az ragadós betegségben? A vásáron 
alkalom és mód elegendő van arra, hogy az 
egészséges állat is megfertőztessék. 

Útközben a vásárról hazatérve, ha csak lehet, 
ne kösse be állatát korcsmák istállóiba, sem 
nreg ne itassa azt a nyilvános kútaknál lévő 
vályúknál, mert nem tudhatja, nem járt-e elő-
zőleg beteg állat ott. Inkább vitessen magával 
itatóvályút, amivel elejét veheti a fertőzésnek. 
Sok szép állatot az ilyen közös itatókból való 
itatás tett tönkre, nem is csoda, hisz minden-
féle emberek, cigányok, kupecek, stb. ugyan-
abból itatják lovaikat, már pedig az ilyféle 
emberek gondozzák legkevésbé állataikat s o o 
így ezek állatai, miután nehezebben is ellen-
őrizhetők, leggyakrabban esnek ragályos be-
tegségbe. 
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Idegen ne'peknek, haj t oknak, koldusoknak 
stb. az istállóban való meghálást nem kell 
megengedni, mert ezeknek ruhái könnyen szét-
hurcolhatják a fertőzést okozó gombákat. 

Ha a gazda minden elővigyázat dacára o ö«/ 
észreveszi, hogy állata szomorú, levert, az előtte 
álló takarmányt kénytelen-kelletlen eszi, ha a 
jászoltól visszahúzódik, szőre föláll, úgy jelentse 
be az esetet a községi elöljáróságnál, hogy az az 
állami, vagy más állatorvos bevonásával meg-
állapítsa a betegséget. Ha tehát ezen vizsgálás 
alkalmával ragadós betegség állapíttatik meg, 
úgy nemcsak a beteg állat tulajdonosát, hanem 
a többi állattenyésztőket is kell óvni a baj 
továbbterjedésétől, ami abban áll, ha a beteg 
állatot elkülönítjük, és az istállózárlatot el-
rendeljük. Ha ezen óvintézkedések dacára a 
szomszéd udvarokban is föllép a baj, úgy az 
érdekelt hatóság az egész község zár alá helye-
zését rendelheti el s ezen zárlat addig tart, 
míg a baj meg nem szűnik. De, hogy a zár-
latnak meglegyen a kivánt sikere, minden 
összejárást marhahajtást, a közös úton és 
vályún való itatást, takarmány vagy trágyá-
nak hordását meg kell szüntetni, nehogy ily 
módon is alkalom nyujtasse'k a fertőzés ter-
jedésére. Az a gazda — ki e tekintetben 
mulasztást követne el — az egészségügyi 
törvény 153. §-a értelmében 400 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik. 

Ha a ragályos betegség megszűnt, úgy első 
teendők magunkat az ismétléstől óvnunk s ez 
abban áll, ha istállónkat fertőtlenítjük, ha az 
eszközöket s általában mindazt, ami az állattal 
érintkezésbe jutott deziníiciáljuk. Legjobban 
cselekszik à gazda, ha a kevésbé értékes szer-
számokat és istállói eszközöket — mint a vakaró, 
kefe stb. — elégeti, vagy más módon elpusztítja. 

A legegyszerűbb fertőtlenítő szer a levegő, 
miért is erős légvonat keletkezése céljából 
nyissuk föl az ajtót és ablakot. A levegő-cserét 
fokozhatjuk azáltal is, ha az istálló egyik 
szögletében tüzet rakunk, természetesen kellő 
elővigyázattal. Épp ily hathatós tisztító szer 
a szappanos víz is, mellyel alaposan megmossuk 
a szerszámokat és eszközöket, valamint az 
állatokat is. A fertőtlenítés annál hathatósabb, 
minél forróbb vízzel történik a súrolás, mert a 
forróvíz megölője minden bacillusnak. A vasas 
részek azáltal lesznek gombamentesek, ha 
azokat vörös izássig fölhevítjük, a minek meg-
történte után nyugodtan használhatjuk ismét. 

Magának az istállónak tisztítása alaposan 
kell, hogy történjék, hogyha az abban levő 
gombákat teljesen ki akarjuk irtani. A régi 
vakolat helyett újat kell raknunk, friss mésszel 
bemeszeltetni a falakat, s minekutána a mész-
tej egyik legjobb fertőtlenítő szer, helyesen 

cselekszünk ha a tárgyakat bemeszeltetjük, a 
földet pedig leöntjük vele. Habár az istálló 
talaja 10 cm vastagságban megnyitandó mégis 
jó, ha azt mésztejjel leöntjük, hogy az be-
szívódjék a földbe. 

Ezeken kívül van még számtalan dezinficiáló 
szer, melyek azonban kisgazdáknak — tekintve 
ezen szereknek drága voltát, másfelől a keze-
lésnél és a vele járó fertőtlenítésnél szükséges 
fokozott mérvű elővigyázatot, nem ajánlhatok. 
Nem ajánlhatók már azért sem, mert némelyik 
szer mérget tartalmazván (minő a sublimât) 
csak állatorvosi felügyelet mellett alkalmazható. 

Ezekben adtam rövid leírását annak, miként 
kell a gazdának eljárni, ha azt akarja, hogy állat-
állományának egészsége megóvassék. Magyar-
országon — hol az állatállomány oly nagy 
értéket képvisel — fokozott mérvben kell 
vigyáznunk az állategészségügy kedvező álla-
potára. Hála Istennek a földművelésügyi miniszter 
az állattenyésztés és vele az állategészségügyi 
viszonyok kedvezőbbé tételét nagyon is szívén 
viseli : az állatorvosi intézményt államosította 
s lehetőségét adta annak, hogy hazánkban az 
állattenyésztés mindjobban fölvirágozzék és az 
állatállomány becses anyaggal szaporíttassék 
szakavatott férfiak vezetése alatt. 

(Verespatak.) ff alliier Gyula. 

A selyemhernyó élete és története. 
(Szabad előadás az iQusági leányegyesületben.) 

Egy, mindenki által ismert hernyófajról, 
hogy úgy mondjam házi állatról óhajtok egyet-
mást mondani, részint, hogy a már meglevő isme-
reteiket fölnyítsam, részint, hogy azokat újakkal 
gazdagítsam. Sokan hallottak már kedves leá-
nyaim a selyemhernyóról, annak gondozásáról 
és hasznáról. Sőt talán azt is hallották már, 
hogy többnyire fiuk szokták tenyészteni részint 
időtöltésből, de sokan hasznáért is. Mert tényleg 
kevés fáradsággal és gondozással aránylag elég 
hasznot hoz a selyemhemyótenyésztés, ha azt 
okszerűen kihasználni tudjuk. S hogy itt, ez 
alkalommal a leányok előtt adom elő a selyem-
hernyónak élettörténetét, teszem azt főleg azon 
indokból, hogy önöket kedves leányaim e 
hasznos hernyó tenyésztésére megnyerjem, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy az itt 
jelenlevők mindegyike, házi foglalatosságai 
között szakíthat annyi időt magának ar ra ' 
hogy ezen hernyókat gondozza és táplálja s 

talál számukra a fáskamrában vagy a padláson, 
vagy máshol egy zúgot, hol megfelelő gondo-
zás mellett rendeltetésűket végezhetik. így 
fogom föl, hogy összekapcsoltatják a szórakoz-
tatót a hasznossal is s mily nagy lesz az örömük, 
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ha csekély fáradozásukat csengő pénzre vált-
hatják föl. 

A selyemhernyó tenyésztése nem a mi magyar 
népünk történetében keletkezett. Messze keletre 
kell elvándorolnunk a kínai nép közé, ahol 
mintegy 2000 éve már, hogy a selyemhernyót 
s az általa nyert selymet ismerték. Csak mint-
egy pár évszázada annak, hogy ezen hasznos 
hernyófaj Európában elterjedt s hogy ez ily 
későn történt, abban leli magyarázatát, hogy 
a kínaiak féltékenyen őrizték művelődésük 
vívmányait s halállal büntették azt, ki ezen 
tilalmat áthágta. Csakis furfanggal sikerült 
két szerzetesnek üres vándorbotjaikban elrej-
teni e selyemhernyók gubóit, azok hozták 
ily módon Európába, hol az csakhamar a nép 
minden rétegében elterjedt. 

A selyemhernyó keletkezésének története 
mese alakban ma is él a kínai nép ajkán, 
hol apáról fiúra száll. Ha figyelnek szavaimra, 
röviden elmondom. 

Több ezer évvel ezelőtt élt a kínai biro-
dalomban egy hatalmas császár s annak csoda-
szép felesége. Minden meg volt nekik, mit 
szívük és szemük megkívánt s boldogan is 
éltek, mert bírták népeik szeretetét. 

Történt egy napon, hogy a császárné elmé-
lázva tekintett a nyitott ablakon át az előtte 
elterülő vidékre, amidőn egy igénytelen szeny-
nyes fehér pillangó fölrebbent előtte, melyet 
egy madár elragadni akart. A császárné ismert 
jó szíve megesett a kis gyámoltalan pillangón, 
gyorsan elkapta kezével azt, szobájába vitte, 
ápolta és gondját viselte. Kínálta azt jobbnál 
jobb eledellel de a kis pillangó csak nem akart 
enni, sem inni, hanem apró gyöngyöket rakva 
maga körül, pár nap múlva a császárné leg-
nagyobb sajnálatára kimúlt. 

A jó császárné azt hitte, hogy a kis pillangó 
hálából hagyta hátra azokat az apró gyöngyö-
ket s az elhalt pillangót gyöngyeivel együtt a 
palota udvarán levő eperfára helyezte el s virág -
és falevelekkel gondosan befödte. 

Elmúlt a tél és megjött az áldott tavasz. 
A fák virágoztak, megszólalt a dalos madár. 
Egy meleg tavaszi napon, mikor ismét néze-
gette a császárné a kis koporsót, a kis gyöngy-
szemek mind eltűntek s azok helyett sok-sok 
apró szürke hernyócska mászkált ide-oda az 
eperfa levelein. A jó császárné végtelenül el-
csodálkozott, de azután úgy fogadta, mintha 
azokat az ő kis pillangója küldte volna s 
aziránt való kegyeletből a kis hernyókat is szere-
tetébe fogadta s ápolás alá vette. Igv meg-
védte őket a szél és eső elől s a falánk kis 
állatkákat szorgalmasan etette eperfalevéllel. 
Ezek a kis hernyók szemlátomást híztak, úgy, 
hogy régi ruhájuk szűknek bizonyult, levetették 

régi ruhájukat és újat vettek magukra. Egy 
napon azonban nyugtalanul mozogtak ide s tova 
s a császárné legnagyobb bámulatára kis tojás-
alakú formába burkolták be magukat. 

A császár, ki már unta, hogy felesége nap-
nap után elbabrál az utálatos hernyókkal, egy 
napon berontott az eperfa előtt levő császár-
néhoz, összeszedte a tojásalakú formába bur-
kolt hernyókat s a közelben levő fürdőkád 
forró vizébe dobálta s keményen kijelentette, 
hogy ilyen hiábavaló ocsmány állatokkal ne 
töltse idejét. 

A jó császárné szemei könnybe lábbadtak s 
amint a császár eltávozott, kihalászta a befont 
hernyókat s eközben finom fonál csavarodott 
ujjára, mely fonálnak csak nem akart vége 
szakadni. Ezt a fonalat azután legombolította 
s ebből szalagot szövetett s erre írta a kis 
pillangó egész történetét. 

A császár bámultan tekintett a gyönyörű 
fényű szalagra, elolvasta a pillangó élettörté-
netét s kiadta ama rendeletet, hogy a selyem-
lepke hernyóit ezentúl gondozzák és szaporítsák, 
mi mellett erősen megtiltotta, hogy azt a kül-
földi országokba kivigyék. 

Ez a selyemhernyó rövid meséje, amely mai 
napig is a kínai nép ajkán él. Számtalan em-
bernek képezi a selyemhernyó tenyésztése 
életföntartását. Helyes és üdvös, hogy mi is 
ismerkedjünk meg közelebbről e hasznos kis 
rovarral. 

Tudja azt a jelenlevők közül mindenki úgy-e 
bár, hogy a selymet, az a szép fényes ruhának 
használt szövetet, a selyemhernyó finom selyem-
szálából szövik. E kelméből a gazdagok hasz-
nálnak el legtöbbet, de még a szegénynek is 
jut egy-egy kendőre, szalagra. A selyemher-
nyók a selyemlepkéknek kásaszem nagyságú 
petéiből kelnek ki. A szürkésbarna kis her-
nyócskák kitűnő étvággyal bírnak, s rohamosan 
fogyasztják az eperfa levelét, különösen a fehér 
eperfa levelét kedvelik. A selyemhernyó tenyész-
tése, ha komolyan és nem játékból akarják azt 
űzni, bizony gondot és utánjárást igényel. Tudni 
kell, hogy milyen helyen s milyen melegben 
tartsuk a hernyókat. Arra is kell ügyelni, hogy 
tartózkodásuk helye naponta megtisztíttassák s 
a betegek az egészségesektől külön választas-
sanak. 

Jó gondviselés mellett a kis hernyók gyorsan 
nőnek, és csakhamar nem fémek régi bőrükbe. 
Levetik azt, azaz vedlenek. Amíg teljes kifej-
lődésüket el nem érik, négy ízben vedlenek. 
Huszonnyolc-harminc nap után elérték teljes 
kifejlődésüket, akkor fölhagynak az evéssel s 
valamely zugba húzódva kezdik magukat 
begubózni. Ez úgy megy végbe, hogy a hernyó 
szájából egy nyúlós, ragadós anyagot bocsájt 
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ki, s azt odatapasztja valamely tárgyhoz. Ezután 
a fejet ellenkező oldalra vonja, miközben szájából 
a nyúlós anyag folyton húzódik. Ez a levegőn 
csakhamar megszárad s kész a selyemszál. 

Tulajdonképpen nem is egy, hanem két szál 
húzódik ki, s ezt a hernyó két első lábával 
összesodorja, s így lesz belőle egy szál. Ez a 
selyemanyag a hernyó testében levő két selyem-
mirigyéből származik. Négy és félnap kell 
hozzá, míg a hernyó a begubózását bevégzi. 
A heniyőt most már egy selyemszálakból szőtt 
tok fogja körül, s ezt hívj tik selyemgubőnak. 
A hernyó abban a selyemgubóban néhány nap 
múlva bábbá alakul. Két hét múlva a báb 
valóságos pillangóvá fejlődik. 

Ekkor a kifejlődött pillangó, hogy börtö-
néből kiszabadulhasson, sötét nedvet bocsájt 
ki szájából, mely nedv a gubó falát annyira 
átlágyítja, hogy az aránylag gyenge lepke 
azon kibúvhat. Ennek az élete azonban csak 
pár napig tart, t. i. addig, míg szárnyait re-
zegtetve s ide-oda mászkálva le nem rakja 
mintegy 400—500 tojását. Nem is eszik ezen 
idő alatt, s amint föladatát elvégezte, kimúl. 

Minthogy azokból a gubókból, melyekből 
a lepke kibújt, nem lehet finom selymet többé 
nyerni, ez okból a gubókat, mielőtt még a 
lepkék kifejlődnének, forró vízgőz fölé helye-
zik, vagy száraz, forró helyiségbe teszik, hol 
a gubókban levő bábok elpusztulnak. Az így 
elkészített gubókat forró vízbe teszik, hogy a 
külső ragasztékuk fölengedjen. Már most ké-
szen állanak a gubók a legombolyításra. E gu-
bók külső borítéka nem finom selyem, azért 
azt külön szokták tenni. Ebből lesz a másod-
rendű selyem, az úgynevezett csepii-selyem. 
Ezt a csepü-selymet legombolyítva, következik 
a finomabb selyemszál, amelyet egy arra ké-
szített gépezet, az ú. n. motola segítségével 
legombolyítanak. Ezt a selymet hívják nyers 
selyemnek. Egy gubó körülbelül 800 — 1000 
méter hosszú selyemfonalat ad. Ilyen selyem-
gombolyító, — de egyúttal selyemgubóbe váltó-
intézet van Szegzárdon. A selyemgubókat a 
termelők, kik azzal foglalkoznak, kilószámra 
szokták eladni. 

Itt Szegzárdon kormányunknak van egy 
selyembeváltó-intézete, hol ezen gubók k lóját 
4 — 5 koronáért szokták beváltani. Érdemes 
tehát ezen hasznos selyemhernyó tenyésztésé-
velfoglalkozni. Kívánatos, hogy hazánk leányai, 
tehát az itt jelenlevők is karolják föl ezen 
haszonnal járó, aránylag kevés fáradozású ügyet, 
tudva azt, hogy a gondos leány szakíthat fog-
lalatossága mellett időt erre is. A reá fordí-
tott munka, idő és fáradság dúsan fogja meg-
jutalmazni gondozóit és ápolóit. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

A tejgazdaságról. 
Habár e lap hasábjain már több cikk jelent 

meg a tejgazdaságról, azt hiszem, mégsem 
végzek fölösleges munkát, midőn a tejgazdaság-
ról egyet-mást mondok, amit talán e lapban 
még nem mondott el eddig más. Igaz, hogy 
nincs unalmasabb dolog a világon, mint olyan 
dolgokról ismételten olvasni, amit esetleg úgyis 
töviről-hegyire ismerünk már és még hozzá ha 
nem is érdekesen adja elő, sem pedig valami 
ríj dolgot nem tud felőle mondani az illető. 
Ami ugyan utóbbi dolgot illet, azt én sem 
vagyok képes megtenni, mert nagyon nehéz 
dolog valamiről újat mondani, ami már úgyis 
nagyon ki van aknázva, mint pl. a tejgazdaság 
is, hanem igenis olyan dolgokról akarok inkább 
csevegni, amikről esetleg sok olvasó még nem 
hallott és nem olvasott, .de azért mégis érdekli, 
annyival is inkább, mivel a tejgazdaság már 
ma hazánkban közérdekű dolog, amennyiben 
az nemzetgazdászali tényezővé küzdi föl magát, 
holott ezelőtt még csak néhány évvel semmi, 
de éppen semmi sem volt ez irányban. A tej-
gazdaságok nálunk tulajdonképpen csak 1897 óta 
vannak meg és ezek meghonosításának kezde-
ményezése boldogult Nagy Vince, volt orszá-
gos tejgazdasági felügyelő elévülhetlen érdeme, 
— míg ellenben ennek népszerűsítése és ter-
jedése Sierbán János országos tejgazdasági 
felügyelő érdeme, amiért nevét csak hálával 
említik a szegény földmívesek között. Hogy 
hány szegény embernek ad kenyeret és mennyi 
nyomorúságot és gondot űz el a tejgazdaság, 
arról beszéljenek — nem üres szók — hanem 
bebizonyított tények. 

Előttem fekszik az országos tejgazdasági 
felügyelőség által szerkesztett és a földmívelés-
ügyi m. kir. minisztérium által kiadott „Kimu-
tatás a vajtermelésre berendezett falusi tejszö-
vetkezet ele működéséről az 1902. évben" című 
füzet. Bámulatos világossággal és érdekességgel 
beszélnek itt a száraz számok. 

Nézzük csak kissé ! 
1897-ben, tehát ezelőtt 6 évvel, volt az 

országban összesen 34 szövetkezet 2.767 taggal, 
kiknek 5.937 üzletrészük (tehenük) volt és 
4,790.132 liter tejet szállítottak, amiből 191.254 
kg. vajat készítettek, amiért ismét befolyt 
539.282 korona. 

Mellőzve a többi adatokat, szembeáihtom a 
legutolsó évet, az 1902. évet, és hogy minél 
szembetűnőbb legyen a tej szövetkezetek terje-
désének és hasznosságának aránya, könnyen 
áttekinthető táblázatban — mint a kimutatás-
ban is van — egymásmellé állítom a 2 évet, 
t. i. az 1902. és az 1897. évet. 
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1902 

1897 

Hány szövetke-
zet volt ? 

Hány tag 
volt? 

Hány üzletrész 
volt? 

Hány liter tejet 
szállítottak ? 

Hány kgrm vaj 
lett készítve ? 

Hány korona 
jövedelem vol t? 

452 

34 

40.344 

2.767 

80.871 

5.937 

79,686.374 

4,790.132 

2,248.965 

191.254 

3,325.528 

539.282 

418 43.577 74.934 74,896.242 2,058.711 7,786.246 Szaporodás 

s 
íme itt a száraz adatok. Tessék kérem ezeket 

összehasonlítani ! Rövid 5 év alatt mennyire 
fejlődött, haladt a tejgazdaság Magyarországon. 
Mint semmiféle gazdasági ág még eddig így, 
ily rohamosan nem fejlődött. Most tessék ahhoz 
hozzávenni azt is, hogy a tejgazdasággal kap-
csolatosan (mint elválaszthatlan föltétel) — 
szaporodott és nemesedett az állatállomány, 
tehát szaporodott a vagyon is és akkor még 
azon megszámlálhatlan hasznot is tekintetbe 
kell venni, hogy ezáltal a gazdaság, a föld-
mívelés (főleg a takarmánytermelés) mennyivel 
lett intenzívebb és mindezeken felül még 9 mil-
lió koronával is gazdagabb az ország. 

Ez bámulatos eredmény! Es ha a gondol-
kodó fő kérdi, hogy honnan való ezen óriási 
haladás és terjedés, a következőkkel kell felel-
nünk, ha igazságosak akarunk lenni : 

1. Maga az eszme volt életre való. 
2. Jó irányú agitációt fejtett ki a központ 

s ezt még az Alfa Separator tejgazdasági gép-
gyár-részvénytársaság is hathatósan támogatta, 
de főleg 

3. mert a tanítóság és papság a kultúrának 
ezen önzetlen katonái, fölismerve a tejgazdaság 
életrevalóságát, felkarolták és terjesztették az 
ügyet a nép között, ezáltal örök hálára köte-
lezve azokat maguk iránt. 

De sokan majd azt fogják mondani, hogy 
itt is túltengés, illetve túlprodukció fog beállani. 

Ne féljenek kedves kartársak, nem fog ez 
egyhamar bekövetkezni. E tekintetben teljesen 
nyugodtak lehetnek, mert aki látta a külföld 
tejgazdaságait és aki tudja, hogy a németek, 
dánok, svédek, norvégek, angolok, amerikaiak 
stb., majdnem mind túlnyomóan vajjal főznek 
nem fog félni attól, hogy túlprodukció 
állhat he nálunk. Ennek illusztrálására csak meg 
akarom említeni, hogy egy berlini cég Heide 
& Burkhard már szerződést akart kötni, hogy 
hetenként 3 waggon vajat vesz át és szállít 
Berlinbe, míg J. W. Lüder magdeburgi keres-
kedő 1 waggon elszállítására szinte vállalkozott 
volna hetenként. De hogy mégis egy kis fogal-
mat nyújtsak a vajkeresletről és vajkereske-
désröl, csak néhány adatot sorolok föl a külföld 
néhány kereskedőjéről, illetve tejgazdaságairól. 

Hamburgban Ahlmann és Boysen vajkeres-
kedő cég évenként átlag 25 ezer 50 kilogrammos 

hordót exportál külföldre. De ilyen kereskedő 
van Hamburgban — Boysen szavai szerint—20. 

Es hogy milyen tejgazdaságok vannak a 
külföldön szolgáljon például : II. Bolle Berlinben, 
ki naponként 80.000 liter tejet dolgoz föl 
1200 munkással. 

Drezdában van a Gebrüder Pfund cég, amely 
30—40 ezer liter tejet dolgoz föl naponként 
350 munkással. Pfund maga mesélte 1898-ban, 
mikor nála voltunk, hogy 18 évvel előtte 20 liter 
tejjel kezdette meg, amelyet ő maga vitt a 
városba eladásra és 1898-ban 60 kocsival 
szállította azt és 16 fióküzlete volt a városban. 
Azonfölül van a tejgazdasággal egybekötött 
szappangyára, úgynevezett tejszappant (Milch-
seife) gyárt, a skatulyákat, amibe a szappant 
pakkolják, szinte ő gyártja ; van még azon-
kívül könyvnyomdája, amelyben munkásai 
részére hetenként újságot nyomattat, előadván 
benne a gyárban történt legújabb dolgokat s 
szórakoztató, vallásos tartalmú tárcákat közöl 
még benne ; bádogos műhelye is van a kan-
nák reperálására ; kovácsműhelye a kocsik 
kijavítására és a lovak patkolására. Volt akkori-
ban 3 ezer darab hízója és azok részére gőz-
darálója. És hogy munkásainak, kiknek ott 
a gyárihelyiségben kaszinójuk is van (amely-
ben zongora, fiszharmónium és színpad is van, 
azonfelül saját kebelükből zenekaruk), — olcsó 
és jó eledeleket és ilalokat adhasson, ott a. 
gyárban kantinja (kocsmája) van a gyári mun-
kások és hivatalnokai részére. Ugyebár itt 
is látszik az élelmesség, de a fáradhatlan 
munkaszeretet is. Ez legjobban látszik saját 
jeligéjéből, mely a gyár falára van kiírva : 
„Sich regen bringt Segen" (Munkálkodás áldást 
hoz). De van is vagyona! 16 palota hirdeti 
gazdagságát ! 

Svalöf-ben, egy kis svéd falu a Göteborg-
Malmői útvonal mellett — van P. Bondesson 
nevű földmívesnek egy tejgazdasága, amely 
naponként 27—30 ezer liter tejet dolgoz föl. 
A lefölözött tejet pedig darával vegyíti és 
sertéseket hizlal vele. Akkoriban volt 1.520 db. 
hízója. Körülbelül 10 métermázsa vajat küld 
naponként Angliába. Bizony gazdag ember is 
ő kegyelme. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy intelligens földmíves ember. 

De elég legyen ebből, habár még sokat 
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mondhatnék, inkább nézzünk egy kicsit széjjel 
nálunk, hogy tényleg előmozdították-e nálunk 
a tejgazdaságok a jólétet! 

Ha a körülbelül 9 millió korona jövedelmet 
fölosztjuk a 418 szövetkezet között, akkor 
körülbelül 20 ezer korona jut egy-egy szövet-
kezetre átlagban. Húszezer korona pedig már 
a szegény nép között számottevő összeg, amit 
legjobban tudnék bizonyítani saját községem-
mel, ahol a jólétet szemmel láthatni. Mert 
mióta a szövetkezet fönnált (1898 óta) több 
mint százezer korona jött a községbe és ezen 
összeg meg is látszik községünkben, úgy az 
állatállományban, mint pedig a házak külsejét 
illetőleg, de főleg meglátszik ez a község-
házában az adószedés alkalmával és a telek-
könyvnél, mert a bevallott adósságok (adó-
elengedés céljából lett bevallva) több mint 
50°/o-kal kevesbbedtek. Az állatállomány pedig 
megkétszeresődött és amellett még azt az 
előnyt is hozta a tejgazdaság, hogy most mái-
nem a régi háromnyomásos gazdaságot űzik, 
hanem a váltógazdaság lépett helyébe, miáltal 
a föld jövedelme is lényegesen szaporodott. 
Hogy pedig mennyire van igazam, mutatja 
azon körülmény is, hogy a gazdasági (megyei) 
egyesület paraszt mintagazdaságot akart föl-
állítani, ami miatt a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium szakközeget küldött ki az ügy 
tanulmányozása céljából, amely szakközeg 
azután azt referálta, hogy szükségtelennek 
tartja azt, mert úgyis mintagazdaságok van-
nak. Ecce ! Es ez mind a tejgazdaságnak kö-
szönhető. 

Csak még egy szomorú tényt akarok föl-
említeni, azt t. i. hogy a legtöbb tejszövetkezet 
német lakosok által lakott falvakban van. Es 
éppen ezért kérem a magyar nép között élő 
kartársaim at, karolják föl ezt azt ügyet, dol-
gozzanak érdekében ; — igaz, hogy eleinte sok 
vesződséggel, sok türelemmel jár, — de hála 
fakad utána, mert anyagilag segíti a népet, 
amit az azonban többre becsül, mintha az 
összes tudományok titkaiba avatná. Es régi 
igazság az is, hogy a jómódú nép között 
könnyebben terjed a műveltség, hamarább 
javulnak az erkölcsök, mint a szegény, nyomo-
rult nép között, mert a szegénységnek sok 
speciális bűne van, mit a jómódú nép nem 
ismer. 

Föl tehát kartársak a saját és a szegény 
nép jól fölfogott érdekében! Munka az élet, 
nyugalom a lialál! Ne riadjanak vissza egy 
kis munkától, hanem fogjanak hozzá és siker 
fogja koronázni fáradozásaikat. Aki pedig föl-
világosítást akar, forduljon bátran az országos 
tejgazdasági felügyelőséghez (földmívelésügyi 
m. kir. minisztérium) avagy az Alfa Separator 

Rész vény-Társasághoz (Budapest VI., Lomb-
utca 11) vagy pedig csekélységemhez, ki min-
denkor szívesen adok fölvilágosítást és utasí-
tást az ügy érdekében. 

Kartársak ! Ha tejszövetkezetet alakítanak, 
többet tesznek a szocializmus ellen, mintha 
egész életükön keresztül ellene prédikálnának, 
de nem cselekszenek ; mert a népnek nem 
szép szó kell, hanem pénz, hogy éhező gyer-
mekeinek ételt adhasson és adóját ki tudja 
fizetni. Es ha önök ezt adják majd a nép 
kezébe, áldani fogják még haló porukban is. 

Hiszem azért, hogy a tanítói kar, mint e 
hazának önzetlen kultúrhadserege, meg fogja 
ragadni az alkalmat és a 418 szövetkezet 
mellé mégegyszer annyit fog állítani e hazá-
ban, és akkor lesz csak tejgazdaság Magyar-
országban, és még mindig nem lesz túltermelés ! 

(Tevéi.) Kircs István. 

Levélhullás nyáron. 
E szokatlan jelenségnek, mikor ugyanis a 

gyümölcsfák nyáron hullatják leveleiket, leg-
többnyire két okban kell magyarázatát keres-
nünk. Az egyik a szárazság, a másik levél-
betegség. 

Ha a fa talajának nincs elegendő nedvessége, 
hullanak a levelek, ami azonban távolról sem 
olyan veszedelmes, mintha a levélhullás valami 
levél, vagyis gombabetegségből származik. 

A talaj nedvhiányából eredő levélhullást, 
ha figyelelemmel kisérjük fáinkat, meglehet 
akadályozni, illetőleg megelőz ai, mert a 
levelek fonnyadtsága elég figyelmeztető [arra-
nézve, hogy a talaj nem nyújt nekik elég 
nedvességet. Ennak pedig igen könnyű az 
orvoslása, mert ha behatóan megöntözzük a 
fákat, elejét vesszük a bajnak. Csakhogy a 
beható, a talajt kellőleg átjáró öntözés nem 
abból áll, hogy egyszerűen az illető fa tövére 
1—2 kanna vizet öntünk. Más annak a módja. 

Ki kell bontanunk a fatövét egészen a 
gyökerekig, anélkül, hogy a gyökereket meg-
sértenők. Ha a kibontott földdarabnak kiter-
jedése megegyezik a koronával, vagyis a gödör 
karimája a korona csurgásába esik, az a leg-
jobb eljárás, mert akkor a víz leghamarább jut 
el a fölszívó gyökerekhez. Ez azonban nagy-
koronájú fáknál terhes, sokszor kivihetetlen 
munka, ha ugyanis a fák alja bevan ültetve. 
Ez az eljárás csak a kisebbkoronájú fáknál 
van helyén, amikor azután a gödörbe annyi 
vizet töltünk, amennyit a föld eliszik, mire a 
gödröt ismét betemetjük. Ahol a fatövét nem 
lehet kibontani, ott a korona csurgásában, 
vagyis ameddig a végső ágak terjednek, 
köröskörül 20—30 cm széles, a gyökerekig 
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ható árkot ásunk és abba töltjük a szükséges 
vizet. De ahol még az árok kiásása is bajjal, 
kárral járna, úgy visszük keresztül az öntözést, 
hogy 5—6 cm átmérőjű erős fakaróval, vagyT 

vasrúddal a korona csurgójában lyukat ütünk 
és azokba öntünk vizet. A lyukakat az öntözés 
után nem tömjük be — és ebben is áll 
előnyük — hanem csak cserépdarabokkal be-
takarjuk és szükség szerint, bármikor meg-
öntözzük a fákat. Mellékesen mondva ezek a 
lyukak nemcsak a tiszta vízzel való öntözésre 
alkalmasak, hanem arra is, ha — különösen 
a gyümölcsfejlődés ideje alatt — a meghigított 
trágyalével, vagy a fák sárgulása esetén vas-
gálicos vízzel kéthetenként egyszer töltjük meg 
azokat, télre pedig érett, porhanyó trágyával 
tömjük be. A lyukakat minden évben más-
más helyen kell verni, hogy a víz, trágyáié 
annál jobban áztassa át az altalajt. 

Az öntözés mellett nagyon hasznos még 
esténként a koronát is napsütötte vízzel meg-
permetezni, ami nemcsak a levelekre hasznos, 
hanem a gyümölcs fejlődésére is. 

Ha a levélhullást valamely goinbabetegség 
okozza, akkor nem oly könnyű és biztos a 
segítség. Az 1—2°/o-os rézgálicos oldat, mely 
pl. a peronoszpóra ellen biztos szer, a többi 
gombabetegségek ellen már kétséges, vagy 
éppen eredménytelen- a hatása. így a levél-
lyukasztó gombák ellen, melyek pusztítása oly 
nagy, hogy a fa 1—2 év alatt tönkre megy, 
mitsem ér a rézgálicos oldat. Most, aki figye-
lemmel kiséri nyári barackfáit, látja, hogy mit 
csinál a levéllyukasztó gomba. Esős, meleg 
napok után reggelenként vastag rétegben fek-
szik a zöld levél a korona alatt. Aki ezt a 
bajt még nem tapasztalta, töri a fejét, hogy 
mi okozta a bajt és végre is abban a hitben 
állapodik meg, hogy bizonyosan a szárazság 
tette. Dehogy az ! Csak vizsgálja meg az egész-
ségesnak látszó leveleket, különösen az alsó 
lemezüket és ott látja azokat a sárgás karmin-
szinnel szegélyezett pontocskákat, a gomba-
csirákat. Ha a levél lyukas, mintha megprésel-
ték volna, akkor a csira már kihullott és 
kitudja, hová vitte el már a szél. 

Mit tegyünk ? Tétlenül nézzük a bajt ? 
Korántsem. Ha a permetezés nem használ, 
sokat ér azonban, ha a lehullott leveleket 
mindennap összeszedjük és külön gödörbe 
hányjuk, hol naponként erős rézgálicos oldat-
tal megöntözzük, és ha a hullás megszűnt, a 
gödröt vastagon betemetjük. 

Ha a nyáron át minden lehullott levéllel ezt 
tennők, nagyban apasztanók a különféle 
gombabetegségeket. Figyelmeztessük erre az 
óvóintézkedésre a növendékeket is. Értessük 
meg velők, hogy aki a lehullott, éretlen férges 

gyümölcsöt, épp úgy a lehullott leveleket föl 
nem szedi, meg nem semmisíti, az tétlenségé-
vel szaporítja a gyümölcsfák ellenségeinek 
számát, melyek máris oly nagy mennyiségben 
vannak, hogy a velők való küzdelem csakis a 
legnagyobb tevékenység, éberség mellett nyújt 
biztosítékot a sikerre. 

(,Sárosfaj Zádor Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
J. J. Raád. Permetezze köszmétebokrait 

thanatonnal (dohánylúgkivonattal), a hernyó-
kat pedig, amennyiben ez lehetséges, szedje 
össze és semmisítse meg. A thanatonról, annak 
készítési és használati módjáról már volt szó 
lapunk júniusi és májusi számában. — Cs. Sz. 
Marosújvár. Szintén folyamodhatik. Egykoro-
nás bélyeggel ellátott kérvényét láttamoztassa 
s tartalmát igazoltassa az iskolaszéki elnökkel 
s annak útján, illetve a község elöljárósága 
útján terjessze föl (a földmívelésügyi miniszter-
hez címezve) Kovách Antal orsz. méh. felügyelő-
höz, Budapest, II., Krisztina-körűt 81. sz. A 
kérvényben az összes indokok fölhozandók. — 
N. K. Féltorony. 1. Elvünk, hogy a cikkeket 
lehetőleg aktualitásuk szerint hozzuk. Az ön 
cikke, amely mellesleg mondva közölhető, emiatt 
majd csak a későbbi hónapok egyikére marad. 
Azonban szívesen látunk hasonló cikket az 
állattenyésztés, tejgazdaság, növénytermelés és 
gazd. üzemtan köréből. 2. A cikkekért nyom-
tatott hasábonként 3 korona tiszteletdíj jár. — 
W. (iy. Verespatak. Cikkei jók és annak ide-
jén közlésre kerülnek. Kérem türelemmel lenni. 
— Sz. L. Pta-Valkány. Hazai gyártmányú 
permetezők a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 
készítette permetező, továbbá a „Turul" és a 
„Diadal" s más permetezők. Áruk 21—28 kor. 
között váltakozik. — R. J. Orsova. Francia-
országban a fonalnövények termelése az utóbbi 
időben hanyatlást mutatott. Ez a fonóiparra 
nagyon veszedelmessé válhatott volna, miért is 
a kormány ezen termelési ág fölkarolására már 
1892 óta jutalmakat oszt ki. Nálunk is segíti 
a kormány a len- és kendertermelő gazdákat, 
amennyiben évenként nagyobb mennyiségű ere-
deti orosz (rigai) len vetőmagot oszt ki rész-
ben ingyen, részben kedvezményes árban a 
termelő gazdák között. — K. tí. Tót-Megyer. 
Ha sertéseit nem hajthatja naponként tiszta 
vízre, akkor legalább hetenként egyszer meg 
kell azokat mosnia szappannal és kefével s 
utána tiszta vízzel leöblíteni. Eleinte a sertések-
nek az ily mosdatás nem nagyon tetszik, de 
rövid idő alatt megszokják azt s alig tudják 
bevárni azt az időt, amikor a fürösztés jóté-
kony hatását élvezhetik. A tiszta sertés sokkal 
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gyorsabban hízik, mint a piszkosan tartott állat, 
de ezt sajnos, kisgazdáink még ma sem akar-
ják belátni. — E. (*. Kolozsvár. A m. kir. 
minisztertanács 1902. évi szeptember 13-án 
hozott határozata értelmében: .Szőlőcsősznek 
gazdája ellen hátralékos bére iránt indított ügyé-
nek elbírálása, habár a vármegyei szabályrende-
letben nem cselédnek, hanem szegődményesnek 
van minősítve, a közig, hatóság hatáskörébe tar-
tozik." — R. S. Máramaros-Borsa. A földmív. 
miniszter a gazd. ism. isk. vezetésére hivatott 
tanítók gazd. kiképzése céljából f. évi július 
hó 15-től aug. hó 10-ig 14 földmíves iskolán 
20—20, összesen 280 tanító számára négy-
hetes gazd. tanfolyamot rendez. Erről mái-
lekésett, amennyiben f. évi június 10-ig kel-
lett volna jelentkeznie. A kétéves gazd. szak-
tanfolyam hallgathatása végett beszéljen az 
illető kerület tanfelügyelőjével. Miután azon-
ban a kellő szakképzettsége nincs, nem kerül-
het gazd. tanintézethez tanerőnek még az 
esetben sem, ha a kétéves tanfolyamot is si-
kerrel végzi el. A követelmények ma: első 
sorban érettségi vizsga, azután valamely gazd. 
tanintézet, illetve az óvári Akadémia sikeres 
elvégzése és több évi gazd. gyakorlat. Részle-
tesebb föl vil ágosítással azonban szívesen szol-
gálunk, ha válászbélveget mellékel levelében. 
o • . n 
— (w. K. (írillád. 1. Egy hónapi szabad-
ságon lévén, nem nézhetek utána kérvényének. 
Figyelemben fog részesülni. 2. A „G. I. I." 
külön példányaival nem rendelkezvén, azokat 
sajnálatomra nem küldhetem meg. Méltóz-
tassék talán a kiadóhivatalhoz fordulni. — R. 
J. Kevermes. Cikksorozatot nem közlünk, 
csak egyes cikkeket, persze csak akkor, ha 
azok megütik a mértéket. 

V e g y e s e k . 
Avas zsír tisztítása. 4—5 kg. olvasz-

tott avas zsírban egy fél kiló marhahúst pirosra 
sütünk s a zsír elveszti avasságát; a megsült 
hús azonban élvezhetetlen és csak kutyáknak 
dobható, azért csupán olcsó fajta húst kell 
hozzá használni. Egyesek állítása szerint meg-
szűnik a zsír avassága akkor is, ha néhány 
fej vöröshagymát sütünk meg benne. A meleg 
zsír leszűrendő. 

— Tenyésztojások szállítása. Fontos dolog 
az eladásra szánt tenyésztojások szállítása és 
csomagolása. Igyekezni kell a jó hírnév érde-
kében, hogy mentől kevesebb tojás érkezzen 
összetörve és keltésre alkalmatlanul a rendelő-
höz; azért sokkal nagyobb gond fordíttassák a 
költő tojások csomagolásánál, mint a közön-

ségeseknél. Legjobb külön e célra készíttetni 
a ládácskákat, 30—50 db. tojást, még pedig 
úgy, hogy belülről vastag papirlapból tqjástartó 
kis állvány van elhelyezve, melyen minden 
tojásnak megvan a maga helye, a köröket pedig 
fagyapottal töltjük ki. Mentől gondosabb a 
csomagolás, annál kevésbbé van a küldemény 
kitéve a rázásnak, törésnek, sérülésnek, annál 
nagyobb lesz tehát a termékeny tojások száma, 
s ha a rendelő elismerését nyerhetjük, az émeli 
a piacon jó hírnevünket. Nagyon gondosan 
kell hát a tenyésztojásokat csomagolni s e célra 
se kosarat, se szalmát vagy szénát ne használ-
junk. A láda fedelét ne szeggel üssük be. mert 
könnyen összerázódnak a tojások, legjobb csava-
rokat használni. A láda minden oldalára szembe-
ötlő betűkkel írjuk föl: „ Vigyázat tenyésztojás!" 
E tojásokat mindig postán vagy gyorsáruként 
küldjük, nehogy soká vesztegeljenek a vasúton. 
Az ilyen módon kezelt, fajtiszta állatoktól 
származó egészséges tojásokkal szép keresetre 
tehet a tenyésztő szert. A. T. L. 

Gazdasági irodalom. 
Védekezés a ragadós száj- és körömfájás 

ellen. Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter 
„ Útmutatás a ragadós száj- és körömfájás elleni 
védekezésre1' cím alatt 30.000 példányban egy 
kis füzetet bocsátott ki a törvényhatóságokhoz 
a gazdaközönség soraiban való szétosztás végett. 
A füzetben igen hasznos tanácsokat találhat a 
gazda arra, hogy a ragadós száj- és köröm-
fájás ellen miként óvhatja meg jószágait sike-
resen. Ismerteti a betegség tüneteit s a gyó-
gyításra a gyakorlatban jónak bizonyult zöld-
gáliccal való kezelést ajánlja. A zöldgálicból 
4 dekát kell egy liter vízben föloldani, 1 litert 
két részben — reggel és este — kell a beteg 
marha szájába önteni. Ez a kezelés 3 napig 
folytatandó. A száj- és lábsebek kezelésére 
székfűvirág (florres chamomillae) vagy zsálya-
forrázat is használható, amelybe kevés vasgálic 
teendő. Ilyen kezelés mellett gvógyúl a marha 
legkönnyebben. 

T a r t a l o m : A gazdasági ismétlő iskola költség-
vetése és számadása. B. J. — A leánygazdasági 
ismétlő iskolák konyhája. K. Molnár Jenő. — A 
levegő, mint az időjárás alanya. Kohányi Gyula. — 
A gabonafélék legfontosabb gombabetegségei (képpel.) 
Pósch Károly. — A termények eltartása. Hiedlmaycr 
Sándor. —• Háziállataink egészségének megóvásáról. 
Wallner Gyula. — A selyemhernyó élete és története. 
Vörösváry Béla. — A tejgazdaságról. Kircz István. — 
Levélhullás nyáron. Zádor Gyula. — Gazdasági 
tanácsadó. — Vegyesek. — Gazdasági irodalom. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

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

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
b e . E g y é b hirde,tűseknek az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TK11 

Kéziratokat nem adunk vissza.. 

A tanító legigazibb hivatása. 
Nekünk mindennapi hivatásunk, hogy 

a történelem lapjait forgassuk. Ha 
akarattal belemélyedünk a história ese-
ményeinek igazságosan leirt soraiba, 
nem kell ahhoz filozófiai ész, csak a 
felnőtt ember komoly gondolata, hogy 
belássuk, miszerint a jövő századoknak 
sok ideig a munka lesz uralkodó esz-
méje, mely az embereket naggyá, hatal-
massá teszi, mellyel meggyőzünk min-
dent. Ez jogokra neveli a családokat; 
minden erősebb beavatkozás nélkül, 
nemes, édes kötelességekre hajtja az 
emberiséget s amíg a cselekvés édes 
érzete boldogokká teszi a honpolgárokat, 
addig a százados balitéletek ledőlnek, 
születési rang, fény, pompa, lia el nem 
is hamvad a világon, de a munka 
embere, ha lelke nemes, ha szíve jó, 
akarata öntudatos és szorgalma nemesen 
vetélkedő: első sorba kerül. 

A muűkát kell előbb becsültté ten-
nünk, hogy a munkást becsüljék. A 
képesítés, ha mesterségre föl is jogosít, 
de a munka a mesterség s nem a cím. 
A cipészemet azért becsülöm, mert szép 
és jó cipőt csinál, nem azért, mert öt 
cipésznek hívják.. Hisz elvégre időtöltés-
ből én is megtanulhatnék cipőt csinálni, 
de amint Széchenyi. a legnagyobb magyar 
mondja: „csak azt művelhetjük töké-
letes ügyességgel, amit mesterség s nem 

időtöltésből űzünk", áll ez mindenkire, 
de áll különösen a néptanítókra. 

Az emberi boldogulás templomának szen-
télye az iskola. Ez a hely, ha zsúpfedelű 
házikóban van is föntartva számunkra, 
oda tiszta szándékkal tegyük be a 
lábunkat, oltárunk legyen a tanítványok 
ártatlan lelke, melyen tudásunkat, igaz 
lelkünket, szorgalmunkat áldozzuk föl 
a haza boldogságáért egy hármas isten-
ségnek : az államnak, a vallásnak, a 
család és társadalomnak. 

És hogy munkára neveljük a leendő 
polgárokat, a munkát szeretve kell 
emlegetni, szeretve kell tanítani. Sokat 
kívánok ? Bírja ezt a néptanító ? Én 
tanítónak nem azt tartom, aki belép 
az iskolába és kötelességszerűleg csupán 
fenső parancsszóra csak azt tanítja, 
amit félszből meg kell neki tennie; aki 
csak az elsejére gondol, aki csak éppen 
azért tanító, mert jogász, birtokos, 
milliomos nem lehetett ; aki elvegyül 
a hétköznapi egyhangúságba, nem keres 
ideált, ha talál is : azt agyontapossa. 
A tanítóság pályáján özönnel nő a tövis, 
de szemüveg nélkül észreveszünk nemes 
működésünk gallyain oly rózsákat, 
melyeket csak az lát meg: akiben van 
tanulni vágyó lélek, magasabb, eszményi 
érzés, fölemelkedés a kalmár világ rossz 
fölfogásán: mikor únos-untalan azon 
panaszkodnak, azért nincs tekintély, 
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mert a fizetés oly kicsiny. Nem az a 
tanító, ne hogy azt higyjük, aki oda 
dobja magát az emberek elé és tehe-
tetlenül elnézi, hogy vele bánhatnak 
úgy, ahogy akarnak. 

f 
Az igazi tanító tanul. En merem 

állítani, hogyha a lélek csiszolásához 
a magunk elhatározása útján, örömmel 
fogunk belé, minden emberből lehet jó 
tanítót nevelni, de viszont a legtehet-
ségesebb ember, ki e pályára lépett, 
ha magát nem képezi, az : az évek 
haladása, az elmaradás okozta hiányai-
ban oly pesszimisztikus érzületekbe neveli 
magát bele, hogy akkor, mikor talán 
el is éri azt a sokat óhajtott pénzt, 
nem tud örülni annak úgy, mert megint 
csak Széchenyi után indulok: „amihez 
könnyen jut az ember, azt közönségesen 
nem becsüli s másként bánik azon 
kinccsel, melyet szerzett, mint amelyet 
világba léptekor már készen talált." 
Itt azt mondhatná valaki, hisz a pesszi-
mista ember szenvedések árán jutott 
végre pénzhez. Ámde aki életében 
nem fáradt: csak a tömeg között, a jók 
mellett eléldegélt, nem ő maga szerezte 
meg magának jobb fizetését, de azok 
a kevés, de szorgalmas emberek, kik 
egy nagy család számára alapítottak 
boldogabb jövőt. 

Szinte érzem, hogy messzebbre el-
kalandoztam : pedig egészen komoly 
megfontolással vezettem iramodó pen-
námat ; sokat nem akarok ölelni, de 
egy magot, nemes talajba szándékszom 
elvetni. Arról szóltam ugyanis, hogy a 
munkát kell nekünk megbecsültetnünk 
első sorban, még pedig úgy, hogy a 
nemzet teljes tudatába menjen át -ez a 
szó : néptanító. Ennek tiszteletét tudásunk 
adja meg, éppen azért Vaday József kar-
társunk nem üres frázist hangoztatott, 
mikor azt mondotta: „mélyebben szánt-
sunk." A tanítóság egére csak akkor 
fog káprázatos fényben fölemelkedni a 
tisztelet napja, ha ennek tagjai tudás-
ban, munkában a népet akként nevelik, 

hogy a kenyeret örömest keresse minden 
ember és azérfc tudjon hálás is lenni; 
de tudja azt meg is becsülni. 

A hála az, mely napjainkban kivesző 
félben van az emberiségből. Enélkül 
nem tudok én szeretetet elképzelni. 

A hála vallásosságra, hazafiságra, 
tiszteletre, minden nemes emberi tulaj-
donságra nevel, de hálátlan ember el-
játsza bizalmát, fölforgatja a családok 
békés együttlétét. A független lélek 
hálája a szép, midőn akkor njdlatkozik 
meg és úgy, hogy azt nem is várjuk, 
nem is számítunk reá, de elfogadjuk, 
mert érezzük, hogy becsületes munkál-
kodásunk kamatja a hála, melyet okos 
ember nem tékozol el, nem is muto-
gat ország - világnak, hogy kölcsön 
adja másoknak, hanem bezárja szek-
rénybe, hogy a jövőben gyarapodjék, 
növekedjék az a mindennél becsesebb 
legdrágább tőkéje : az igazi, emberi munka. 

(Moson.) Vertier Jenő. 

Falusi iskolák szorgalomideje. 
Mindenre nézve a tapasztalás ad legjobb 

utasítást. 
Utóbbi időben mindenáron azon Tan tan-

ügyi kormányunk, hogy a 10 hónapos, de leg-
alább is 9 hónapos szorgalomidőt az állami 
iskoláknál az ege'sz vonalon tartsák be, tekin-
tet nélkül városi vagy falusi iskolákra s ezt 
mindenütt nagy igyekezettel meg is óhajtják 
tenni, ámde tekintsünk csak be a dologba 
mélyebben s lássuk: előnyös, eredményes és 
célravezető-e a forszírozott eljárás tanügyi és 
más szempontokból? Vájjon helyes-e ezen az 
úton tovább haladni ? 

Úgy hiszem, ezt a dolgot csakis mi, falusi 
tanítók, — bírálhatjuk el illetékesen, mint 
akik a korai beiskolázás és a kései vizsgáz-
tatás minden mizériáit alaposan ismerjük. De 
elbírálhatják maguk a kir. tanfelügyelőségek 
is, melyek már májusban valóságos ostromnak 
vannak kitéve a falusi iskolák gondnokságai 
részéről ezerképpen megindokolt kéréseikkel, 
hogy az utasítás ellenére a törvényesen ki • 
jelölt időn belül levizsgáztathassanak. 

Ezen kéréseknek egy részét, mint teljesen 
indokoltat, teljesítik is, mert a valóságban úgy 
áll a dolog, hogy bizony sok helyen június 
15-ike előtt is meg van engedve a levizsgá-
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zás; — olyan helyeken t. i. ahol a zaklatás 
és kérés elől már úgyszólván ki nem térhet 
a tanfelügyelőség. 

Ez pedig már magában visszás állapot. 
Mert — ami egy helyen törvény és szabály, 
legyen más helyen is az. Vagy pedig az Uta-
sítás erre vonatkozó részét reformálni kell, 
mert világos, hogy ez be nem tartható. 

Erről akarok véleményt nyilvánítani. Álta-
lánosan tudott dolog, hogy hazánk köznépe, 
a földmívelő-nép, anyagilag, gazdaságilag 
hanyatlik. Ez a gazdasági hanyatlás egész 
vidékek népének erkölcsi s így faji pusztulását 
vonja maga után. 

Meg van rendülve a „nemzet testének 
gerince" : a köznép megélhetés, erkölcsi ha'adás 
s minden ezekből következő nemzetfentartó 
erő tekintetében. Erősítésén kell fáradoznunk. 
Erősítését célozza a kötelező népoktatás is. 

Midőn közoktatásügyi kormányunk figyelme 
főképpen a gazdasági ismétlők szervezésére 
irányult, ezzel rátapintott az orvoslás eleve-
nére, mert köznépünknél ez az irány lehet 
jelenleg az, melynek nyomán gyakorlati haszon, 
testté-vérré való oktatási és nevelési ered-
mény fakad. 

Figyelmünket azonban ne kerülje el semmi. 
Tekintetünket a cél végpontjára függesztve, 
ne rontsuk le egyik intézkedésünkkel a másik 
intézkedés eredményét. 

Igenis, tanuljon a nép gyermeke, kötelezzük 
az dskolábajárásra, mert ez az alapja minden-
nek, de ez a kötelezés ne legyen mindenáron 
való és „ha törik, ha szakad" módjára. 

A falusi földmívelő nép iskolájában nem 
lehet a szorgalomidő hosszabb 8 hónapnál, 
ha azt akarjuk, hogy a nép érzékeny áldoza-
tok nélkül járassa gyermekét az iskolába s 
ha azt akarjuk, hogy az iskola és a tanító 
népszerű legyen. 

Ezt pedig akarjuk. Sőt éppen most akar-
juk, amidőn az annyira üdvösnek mutatkozó 
népnevelési egyesülések összehozásán törjük 
az eszünket. Ezek a tervezett egyesületek — 
nézetem szerint — a falusi iskolák s ezek 
rendszerének érvényt szerző tanítók népszerűt-
lenségén fognak nagyrészben megbukni. 

A dolog úgy áll, hogy hazánk bármely 
vidékének köznépe a nagy munkaidőben család-
jának egyetlen mozogni tudó tagját sem nélkü-
lözheti. 

Akik erészben tapasztalatlanok, azt erő-
sítik, hogy ez lári-fári ! A 10 hónapos szorga-
lomidő mindenesetre beállítható, a nép régi, 
hanyag iskolázás hagyományaképpen el van 
kapatva, hogy gyermekeit nélkülözheti stb. 
Én is így gondoltam egykor. Eleget érveltem 
én a szegény szülőkkel s mikor kifogytam 

mindenből, ezt is odamondtam : „hátha nem 
volna ez a fiúcska vagy ez a leányka, hova 
menne segítségért s mit csinálna? Ugy-e, 
akkor is csak elvégezné a dolgát valahogy? 
Vegye úgy, mintha ez a gyermek nem volna 
stb." De készen van az én emberem vagy 
asszonyom a felelettel: „ha nem volna — 
instálom — akkor nem is ennék s lábbeli, 
meg gúnya sem kellene neki s mindjárt köny-
nyebben volnánk!" 

Be kell látnunk, hogy igazuk van. A falusi 
gyermeknek, 5—6-évesnek is már hasznát 
veszik, ha egyébben nem, pesztraságban, 
pásztorkodásban. Ügyelnek kisebb testvéreikre, 
vigyáznak libára, csirkére. Ahogy a muzsnai 
székely mondja: lögyön szöm as életben, a 
háznál ! 

De a nagyobbacska gyermek már minden-
ben segítségére van a háziaknak s ha ezt a 
nem kicsinyelhető segítséget tavasszal és ősszel 
elvonja tőlük az iskola, ezt ők érzékenyen 
megsínylik, valamint megsínylik a bírságpénzt, 
ha szigorúan járunk el ; — amellett az iskolát, 
a tanítót meggyűlölik. De sokszor a szegény 
gyermekeken töltik ki bosszújokat, mert amint 
szabadulnak az iskolából, kétszeres erővel 
állítják bele a dologba s ha a gyermek taní-
tója parancsához híven, nagy titokban bár, 
könyvet talál elővenni : még istenesen meg is 
agyabugyálják érte. így szenved a tanítói 
tekintély is csorbát napról-napra, míg a gyer-
mek egyfelől kötelességmulasztáshoz szokik, 
másfelől a kettős robot alatt el is csigázódik. 
Hiszen sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy a sze-
gény gyermekek ősszel és tavasszal, mire 8 
órakor feljönnek, teljesen ki vannak fárasztva 
és merítve a hajnal óta végzett munkától. 

„Szükség törvényt ront." A gazdasági teen-
dőket halogatni nem lehet. Ott minden mag-
nak, sokszor a szeszélyes időjárás szerint ki-
lesett percnek is megvan a halaszthatatlan 
teendője s egész éven át megérezhető kára 
van takarmányban vagy egyébben annak a 
szegény gazdacsaládnak, ha abban a percben, 
azon a napon azt a munkát el nem végezhette. 

S lássuk ezzel szemben a mi dolgunkat. 
Vájjon okvetetlenül szükségünk van-e nekünk 
arra a néhány keserves hétre, amely idő alatt 
a falusi gazda gyermekeinek otthon érezhető 
hasznát venné ? 

Határozottan mondhatom, hogy feltétlenül 
nincs szükségünk! 

Avagy álljon elő az a falusi tanító, aki azt 
mondja, hogy nála szeptember elejétől pon-
tosan, nyugodtan folytatható a tanítás. 

Avagy azt mondja, hogy nem vesződik 
májustól kezdve a rengeteget mulasztani kívá-
nók elutasításával? 

28* 
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Igaz, hogy forszírozva megkezdhetjük mi az 
iskolát, kezdetben bírságolunk nyakra-főre es 
forszírozva el is nyujthatjuk a szorgalomidőt 
június közepéig, de a rendes, eredményt termő 
tanítás október, sőt az ismétlésekre gondolva 
a rendes évi anyag megkezdése november előtt 
alig képzelhető. 

Mi — falusi tanítók — ezt jól tudjuk s 
éppen ezért, a magunk és az ügy érdekében 
úgy intézzük a dolgot, hogy 4 és Va avagy 
5 hónap alatt a teljes évi anyagot feldolgoz-
zuk, hogv a többi időt — úgyszólván csak 
mint ajándékidőt, ismétlésekre s a tanultak 
lehető megrögzít ésére fordíthassuk. 

Aki közülünk tapasztalatlan fejjel abban 
bíznék, hogy kényelmesebben e'.nyiijtva tanít-
hatj i el az anyagot, megjárná, mert úgy év 
kezdetén, mint év vége felé nem volna kinek 
beszélni. Ha én tűzzelvassal fel is kénysze-
rítem azt a gyermeket az iskolába, amidőn 
otthon a szülők és háznép nyakig dolog-
ban gúzslódnak: amellett, hogy iskolám 
népszerűségét s &z irántam való bizalmat és 
ragaszkodást forgácsolom, akkor sem látok 
eredményt, mert a gyermeket iskolán kívül 
eső idejében kimerítik, elcsigázzák s nálam a 
padban már csak pihenni vágyik a szegény, 
sokszor a padra dőlve elalszik. 

Fájdalmas dolog ezt nézni, kivált ha tud-
juk, hogy különösen a Székely-földhöz hasonló 
viszonyú helyeken mi és mennyi az a táplá-
lék, amit ez az elgyötrött gyermeksereg kap ! 

Helytelen nemzetgazdasági, egészségügyi, 
sőt tanügyi szempontból is és nem igazolja a 
XX. század humánus felfogását az iskolázás-
nak eme „ha törik, ha szakad" módjára való 
keresztülvitele. 

Állítsuk be a 8 hónapos szorgalomidőt. 
Kezdődjék az iskola október 1 én és végződ-
jék május végén Ez falun így helyes. 

A tananyag szépen elvégezhető s frissebb, 
pihent agyú, testileg normálisabban fejlődő 
gyermekekkel ezen idő alatt sokkal többre 
megyünk, mint ősszel-tavasszal elcsigázott 
gyermekekkel s amellett megőrizzük — és 
hí elvesztettük: visszaszerezzük az iskola nép-
szerűségét, amire, ha azt akarjuk, hogy onnan 
szivárogjon ki a népboldogítás forrása : nagy 
szükségünk van. 

(Muzsna) E. Kemény fi Katinka. 

A jövő iskolája. 
Most, midőn az újvilágban az Egyesült-

Államok közoktatásügyi kormánya teljesen új 
s minden eddig alkalmazott módszernél ész-
szerűbb oktatási módszer bevezetését határozta 
el és iskoláit Horácius tanításán klasszikus 

alapon reformálni készül, midőn a fiziológiailag 
káros könyvoktatásnak véget vetni akar és 
különféle műszerek segélyével minden egyes 
növendék ágybéli teherképe-ségét idegérzé-
kenységéhez viszonyítva megállapítani törek-
szik, hogy a gyermekek elméjét, idegzetét, 
egész szervezetét az elsatnyulástól megmentse 
az objektív tanítás segélyével, nem vélek kö-
zömbös és érdektelen munkát teljesíteni, ha e 
korszerű, a gyermek természetes hajlamainak, 
tulajdonságainak, teljes egyéniségének leginkább 
megfelelni törekvő intézményt : a jövő iskola 
eszméjét kartársaimmal megismertetem. 

Néhány év .óti a nyugoti kultúr-államokban: 
Angolországban, Németországban és Svájcban 
a mai iskola gyökeres reformálását célzó nagv 
horderejű fontos mozgalom indult meg. E 
mozgalomra és az időszerű kérdés tanulmá-
nyozására nem régen Ausztria figyelmét is 
fölhívták. 

Előre kell bocsátanom, hogy a mai iskola 
reformálása tulajdonképpen nem más, mint 
Rousseau és Pestalozzi eszméinek életbelépte-
tése, melyeknek megvalósítása azon mult, 
hogy az a kor még nem volt elég érett arra, 
és hogy Pestalozzinak nem volt gyakorlati 
érzéke. 

Európában a jövő iskolájának eszméjét az 
úgynevezett országos nevelő-otthonokban ta-
láljuk megtestesítve. Ilyen-nevelő otthonok 
vannak: Abbotsholme-ban Angolországban, 
Ilfenburgban Németországban, Haubindáhau, 
Streufdorf mellett Thüringiában. a Boden-tó 
környékén Glariseggben Svájcban a fiuk 
részére és Berlin mellett Stolperseen a Ián} ok 
részére. 

A svájci országos nevelő-otthon a mult év 
április havában létesült a glariseggi várban 
idealisztikus szép fekvéssel. Ez az iskola az 
abbotshelmei és az ilfenburg-haubindai nevelő-
otthonok mintájára készült. 

Az előbbihez hasonló iskolát alapított 
Demolin Franciaországban, csakhogy a francia 
arisztokráciának rendkívül sok koncé ssziót bizto-
sított, túlsúlyt fektetvén a sportra és szalon-
szokásokra, míg a „self-help"-re (önállóság) 
és az élet gyakorlati követelmém eire kevés 
tekintettel volt. 

A glariseggi iskola élén két kitűnően kép-
zett fiatal pedagógus áll: Frey Vilmos dr. és 
Zuberbühler Werner. Mindketten a német 
ilfenburgi és haubindai iskoláknál működtek 
és lelkes hivei a dr. Reddie és dr. Lietz által 
szervezett országos nevelő-otthonoknak. 

Ezeknek célja a gyakorlati irányt az eszmé-
nyivel összekötve Svájcnak megad i azt, amit 
a nevezett államok : Angol- és Németország 
már bírnak, t. i. az oktatásbeli túlterheléstől 
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ment és a gyermek agyának harmonikus kifej-
lődésére irányított higiénikus iskolát. 

Ez az iskola 10-éves növendékekkel nyílott 
meg és valószínű, hogy a gimnázium terveze-
tével tovább fejlődik, hogy a tanalókat ma-
gasabb iskolák látogathatására képessé tegye, 
de minden körülmények között oda törekszik, 
amennyire természetük és tehetségük engedi, 
férfiakat képezni a szó legjobb értelmében. Az 
iskolaköltségek itt (élelmezés, lakás és oktatás) 
1600 frankra (1520 korona) rúgnak évenként. 

Dr. Lietz haubindai nevelő-otthonába egy a 
gimnázium enciklopédikus agysorvasztó szisz-
témájától teljesen elbutult, elkábított és el-
bátortalanított fiú jutott, ki minden igye-
kezete és szorgalma dacára képtelen volt 
a vizsgákon a helyet megállni. Haubindában 
egy év alatt a legjobb tanuló lett. A fiú nem 
is volt buta, csak lassú gondolkozású és 
kissé nehezen tudott emlézni. Az ehhez ha-
sonló esetek teljes sorozatával találkoztak itt. 

Minden iskola föltétlen célja kell hogy 
legyen az ember lelki működésének 3 főténye-
zőjét: az értelmet, az érzelmet és az akaratot 
összhangzatban bölcsen kifejleszteni annyira, 
amennyire minden egyéni agy ilyen irányú 
fejlődésre képes. 

Az iskola ne képezzen szellem óriásokat és 
ismerethősöket, akik gyakran az érzelem, az 
akarat, az Ítélőképesség összetöpörödése és a 
gyakorlati érzék hiánya folytán elhibázott 
egyéniségek, illetve nem sikerült emberek. A 
jövő iskolája inkább hasznos, jó és cselekvő 
munkaképes férfiakat és asszonyokat képezzen, 
kik a létért való küzdelmet minden nehézség 
nélkül képesek fölvenni és kiknek egyedüli 
törekvésük lészen embertársaiktól minél keve-
sebbet követelni, de annál többet teremteni 
a társadalom részére. A földön nincs halandó, 
ki embertársainak anyagi és szellemi támo-
gatása nélkül megélhetne. Jó polgár az, ki 
hazájának és embertársainak többet ád, mint 
amennyit tőlük elvesz ; a rossz polgár az 
ellenkezőt cselekszi. Az iskolának tehát az 
érzelem és akarat kifejlesztésénél éppen oly 
mértékben kell közreműködnie, mint az isme-
retek és a tudás megalkotásánál. 

Most azonban az emberi ismeretek enciklo-
pédiája ijesztő módon szaporodik, holott ki 
nem mutatható, hogy az ember agya, a szel-
lemi működés központja, kétezer év óta egy 
csöppet is nagyobbodott vagy javult volna és 
így esztelenség a tények és legkülönbözőbb 
formulák mindig és állandóan növekedő mennyi-
ségét ugyanazon koponyába belepréselni akarni. 
Ez mindenesetre nem történhetik az Ítélőké-
pesség, a kedély, az akarat, a parancsoló kép-
zelet és az emberi szervezet mindazon tulaj-

donságainak veszélyeztetése nélkül, melyek 
máskülönben a lélek összhangzó működését 
biztosítják. Az agy erejét rezerválnunk kell a 
helyes Ítélőképesség, megfontolások, az értelem, 
a kombinációk és az érzelmek számára. Az 
enciklopédia száraz és üres számai és tényei mint 
mnemotechnikai teher nem az agyba való, hanem 
szekrényeinkbe és könyvtárainkba, ahonnan 
bármikor előszedhetjük, mikor szükség van rá. 
Arra valók a tabellák és lexikonok, nem pedig 
hogy azokat könyv nélkül betanuljuk. Végre 
föl kell hagynunk azzal, hogy a gyermek 
agyát a túlságos sok elmebeli munkával 
kínozzuk és gyötörjük. Az iskola mai eljárása 
ezelőtt kétezer évvel helyén volt, midőn a 
könyvek nyomtatása ismeretlen és az enciklo-
pédia még igen kicsi volt, de ma már csak 
lelketlen leszakasztott darabkák azok az isme-
retek, melyeket sokszorosan a tankönyvekbe 
zsúfolnak, melyekkel a bevágandó anyagot 
emészthetetlenné tesszük a szeretet és értelem 
ébresztése helyett. 

Ha a gyermek agyát hasznos irányban 
kifejleszteni akarjuk, akkor első sorban barátja 
és pajtásaként szolgálatába kell szegődnünk és 
őt pontosan kell tanulmányoznunk. A fegyelmet 
nem szabad büntetéssel kierőszakolni, hanem 
szeretettel és értelemmel célozni. A gyermek-
nek kevésbé kötelessége az iskolához alkalmaz-
kodni, mint fordítva inkább az iskola és 
tanítónak kell alkalmazkodnia a gyermekhez. 
A tanítónak eszerint jó pedagógusnak, jó 
pszicholo'gusnak és jó lelkű embernek kell 
lennie. Pestalozzi adminisztrácionális képessége 
legkevésbé sem volt képes befolyásolni szem-
lélő tehetségének mély igazságát. Minden 
tanítónak abban a szellemben kell munkál-
kodnia, hogy a gyermek pszichológiáját és 
fiziológiáját magáévá tegye, tanítványai életébe 
magát beletalálja, velük gondolkodjék és 
tanításából egy élő egészet csináljon. Ilyen 
légben, egyedül a testi és lelki szabadság 
érzelmeinek hatása alatt fejlődhetik összhangzó 
módon a gyermek ítélőképessége, értelme, 
etikai és esztetikai érzéke, személyes és szo-
ciális akarata. 

Hogy ezt elérhessük, mindenekelőtt az ille-
tékes hatóságoknak és a tanítóságnak kell 
másképpen tájékozódniok. A tanítói személy-
zetnek anyagi helyzetét, intellektuális és etikai 
színvonalát, valamint társadalmi állásfogla 
lását alapjában emelni kell. Gyermekeink 
értéke a közel jövőben identikus az egész 
nemzet értékével és valóban megérdemli az 
állam közfigyelmét, az erőfeszítést és pénzbeli 
áldozatkészségét. 

Naponta van alkalmunk láthatni a különböző 
jellegű iskolákban szellem-óriásokat, csoda-
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tehetségeket, kik tanítóik kedvencei és akik 
később sokszor nem egyebek meddő egye-
déknél és elhibázott exiszteneiáknál. Láttam 
oly egyént, ki hála jó emlékezetének és gyors 
papagályszerü fölfogásának brilliáns érettségit 
tett, de később gondnokság alá kellett helyezni. 
Másrészt gyakran tapasztaljuk, hogy derék, 
helyesen gondolkodó zseniális emberek az 
iskola által fiziológiailag annyira elsatnyalnak, 
hogy a vizsgákon elbukva a nemzet kitűnői 
között elvesznek, ha nem sikerül nekik nagy 
erély vagy más úton-módon érvényesülniök. 

Nekünk iskolamestereknek különösen a 
gyermek lelkületét kell tanulmányoznunk és 
evégett a gyermekhez kell iskolába mennünk 
és a nevelést reális irányban fejleszteni, hogy 
a művelt proletárok száma apadjon. Tanítsuk 
meg a gyermeket Rafael mondása szerint látni, 
hogy tudjon, és összehasonlítani, hogy pro-
dukálhasson. 

Az első modern mintaiskola, mely az ész-
szerű pedagógiának alapelvei szerint szervez-
tetett, dr. Reddie műve Abbotsholmeban Angol-
országban. Egy német tanító: dr. Lietz 
Rügenből, valódi „self made man" (önerejéből 
föivergődött), ki Berlinben teológiát végzett és 
egyúttal a szünidőben szülei birtokát is kezelte 
mint gazdász, Abbotsholmeba jött német tanító-
nak és miután az ottani tanítást megjavította, 
1898-ban Ilfenburgban saját ideájának meg-
felelő Abbotsholmet alapított. 

A szeszes italok mellőzésének előnyeit ön-
magán megismerve, iskolájának házszabályai 
közzé vette. Iskoláját „Német országos nevelő-
otthon "-nak nevezte el. Ez iskolában a tanító 
és tanítvány az iskola állampolgárainak tekintik 
egymást. Ezzel dr. Lietz a tanító és tanítvány 
közti közös munka eszméjét akarta megszi-
lárdítani és az őket egymástól elválasztó falat 
ledönteni. 

E korszerű iskola legfontosabb gyakorlati 
alapelvei ezek : 

Szabályozott foglalkozást nyújtó élet a föl-
keléstől a lefekvésig ; testi munka és gyakor-
latok szellemi, etikai és esztetikai dolgokban. 
Szabadság, felelősség és a tanulók együttes 
munkálkodása az egész szervezetet és az iskola 
fegyelmét illetőleg. Szabad studium verseny-
zéssel összekötve. Gyakori utazások, melyek 
mindig érdebes magyarázatokkal és oktatással 
vannak egybekötve. Semmiféle vizsgálat. Bő 
és egészséges táplálék elegendő alvással. 
Fokozatos edzés a hideg, kellemetlen időjárás 
és megerőltetésekkel szemben rendszeres idomí-
tással, naponta különféle testi munkákkal, 
melyeknek főleg gyakorlati hasznuk van. 
Naponta művészeti gyakorlatok, mint mo-
dellirozás, természet utáni rajzolás, ének» zene, 

a művészet műveinek tanulmányozása stb. Az 
általános vallási, etikai és hazafias érzelmek 
fejlesztése minden kinálkozó alkalommal, a 
szabad ég alatt, erdőkben, történelmi és tudo-
mányos fontossággal bíró emléknapok alkal-
mával a művészet és költészet fölhasználása 
mellett. A kényszer-eszközök, büntetés és 
jutalmazás ismeretlen dolgok. 

Az ismereteket nyújtó tanítás megfelel a 
pedagógiai követelményeknek, szemlélettel és 
gyakorlati foglalkozással igyekszik a tanuló 
figyelmét lekötni és érdekeit szolgálni. Meg-
tanítják a gyermeket megfigyelni, gondolkodni, 
szabatosan a gondolkodástan szabályainak 
megfelelőleg összehasonlítani és Ítélethozatalra. 
A nyelvoktatás a megtanulandó nyelven való 
beszélgetésből, folytonos gyakorlásból, szabad 
kompozíciókból és énekből áll. Minden, ami 
unalmat és undort gerjeszt, különösen a diktá-
tumok, extemporálék, háziföladatok és más 
effélék a tanításból ki vannak küszöbölve. A 
tanító anyanyelvén tanít. Tekintélyes szerzők 
müvei olvastatnak, melyekből mind az fölhasz-
náltatik, ami nemes gondolkodásra és önérdek 
nélküli tettekre serkent. A tanító és a tanuló 
közt folytatott párbeszéd alapjín tanul a 
gyermek beszélni és megvitatni. A megbeszélt 
és megvitatott tárgyakról szerkesztett szabad 
kompozíciók által sajátítják el a fogalmazást 
és helyesírást. 

Az otthonok falai mindenütt művészies 
kivitelű szemléltető-képekkel vannak díszítve 
és a nagy természeten, gyárakon, műhelyeken, 
utazásokon és sétákon kívül a Fröbel-féle 
készlet szolgálja a szemléleti oktatást. 

E nevelő-otthonok célja dr. Lietz szerint: 
a tanulókból oly harmonikus és független jel-
lemű férfiakat nevelni, kik testileg-szellemileg 
egészségesek és erősek, gyakorlatiak megfelelő 
kézügyeséggel, kik az ismeretekben, szépiroda-
lomban, művészetben jártassággal és képes-
séggel bírnak, helyesen és logikusan gondol-
kodnak, melegek érzelmeikben, bátrak és erősek 
akaratukban. 

Két és félév múlva már nem volt képes 
Ilfenburg a jelentkező tanulókat befogadni és 
dr. Lietz a magasabb osztályok számára egy 
második nevelő-otthont alapított Haubindában. 
(Thüringia.) 0 maga oda is költözött és az 
ilfenburgi iskolát igen derék munkatársára : dr. 
Wineckére bízta. 

Mindkét nevelő-otthon iskola polgárai négy-
éves fönnállása óta számos utazást tettek, 
nagyobbrészt kerékpáron, hol sátrak, hol pedig 
szabad ég alatt töltve az éjjeleket, városokat, 
falvakat, gyárakat, múzeumokit, botanikus ker-
teket, műemlékeket látogatva gyarapították 
ismereteiket. Megnézték Abbotsholmet (Angol-
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ország), a párisi világkiállítást és Svájcot. 
Most a középiskola valamennyi osztálya szer-
vezve van 8-éves kortól 19-éves korig. A 
liaubindai otthon növendékei az egy-éves 
önkéntesi vizsgálatot jó eredménnyel állják ki. 
Maga Haubinda egyedül 100-nál több növen-
déket számlál vagy 15 tanítóval. A növendékek 
kora szerint az ellátás és oktatás díja: 1000 és 
1600 márka között divergál. A tanulók részt-
vesznek minden munkában. Haubindában csi-
nálnak földmunkákat, úszómedencéket ástak, 
űznek kertészetet, gazdálkodnak, különféle 
mesterségeket tanulnak és legnagyobbrészt 
maguk írják az iskola jelentéseit és tudósí-
tásait és az azokban foglalt utazások leírását 
is ők eszközlik. Dr. Lietz és tanulói nyáron 
szalmakalapba, úszónadrágba és szandálba öltözve 
aratnak. A labdarúgást is hasonló kosztümben 
végzik. Mindegyik tanuló tanul valami mester-
séget, mindegyiknek van egy drb. földje, me-
lyet kiki maga munkál és a termények a 
a növendékek tulajdonát képezik. A táplálék 
bőséges és az idő az iskola-államban patriarchális 
és testvéries erkölcseivel és szokásaival kitűnően 
van beosztva. Az oktitási órák 45 percig tarta-
nak, 15 percnyi időközi szünettel, mely idő alatt 
tanító es tanuló versenyezve buzgólkodnak, 
mindenki élvezettel és érdeklődéssel dolgozik 
és vetélkedve iparkodik annyit és oly jól meg-
csinálni, amennyit csak bír, melyre kénysze-
rítve nincsen. A kényszert ez intézetekben 
nem ismerik. A tulajdonképpeni oktatás reggel 
6 — 11-ig tar t ; 2—4-ig testi munka és 4— 
V26-ig egy idősebb tanuló (prefektus) felügye-
lete alatt csinálják föladataikat, ahol megvan 
engedve egymásnak segíteni. Ha valaki az 
előírt idő alatt nem bírt föladatával elkészülni, 
azért nem büntetik, nem feddik és nem is kell 
utána pótolni; de egyik sem akar elmaradni 
és az ügyesebb segít a gyengébbnek. 

Ez az a szellem, melyet dr. Lietz tanít-
ványai között áraszt, meghonosít. Aki az 
egoiztnus, a giínyolódás, a vásottság és hamis-
ság szellemét bevezetni megkisérlené, az a 
többiektől pellegére állítva nem válhatik 

kolompossá, hanem sarokba szoríttatik. Egy 
alkalommal egy 16-éves fiú az intézetet meg-
látogató vende'gnek e?t mondta: „Itt nem 
támadhatnak az embernek rossz gondolatai ; 
itt más dolgokra gondolunk és este kifáradva 
örülünk, ha aludni mehetünk." 

De ez a fáradság egészséges és nem kime-
rülés. A növendékek kitűnő színben vannak. 

Mulatságos dolog, a tanulókat szabad óráik-
ban megfigyelni; pl. d. e. 11 — 12-ig. Itt nincs 
egyhangú unalom, nem látni növendék-csapa-
tokat valami csínyt elkövetni. Az egyik fürdik, 
másik a füvön heverészve olvas, harmadik a 
pajtásával vitatkozik, egy távolabbi keréktúrt 
csinál, míg még odább egy a tanítótól egyet-mást 
kérdez, míg mások a kertben vagy a műhelyben 
dolgoznak. A tapasztalható önállóság és a kény-
szer távoltartása különösen jóleső benyomások. 

Ami dr. Lietzet illeti, ő mindenütt jelen van, 
a mezei munkáknál, fölolvasásoknál, széna-
kaszálásnál, labdarúgásnál, szóval mindenhol. 
A szalonformákkal és a társalgási , csínnal 
kevesebbet törődik, de annál többet tanulóinak 
szívbeli tulajdonaival, becsületességével, kész-
séges előzékenységükkel, erkölcsiségével és 
társadalmi érzékük fejlesztésével. 

Meghatóan érdekes az esteli ájtatosság, 
midőn lánglelkü autorokat olvasnak föl, kiknek 
szavai a lelket fölemelik. A jónak magas 
tölgyei alatt gyülekeznek ájtatosan a tanulók, 
hol a helyzetnek 'megfelelő szép hasonlatok, 
világos és erkölcsileg hatásos, megragadó rész-
letek választatnak a bibliából és az ókor bölcsei 
közül a vallásos érzelmek ébresztésére és 
fejlesztésére. 

Az eszményi szellő, mely az iskola fölött 
lengedez, nem egyéb, mint az altruizmus 
(közérdeknek hódoló) és a társadalom egyetem-
legességével összhangzóan egybeolvadt egyed-
elvüség. 

Glariseggben is 45 percig tartanak az órák 
és az élet is egészen olyan, mint Ilfenburgban 
vagy Haubindában. 

A következő tabella mutatja a nevelő ott-
honok időbeosztását : 

Tudományos és 
művészeti oktatás Testi munka Szabad és időközi 

játék Étkezés Alvás 

Oktatás : 225 perc Kertben: 55 perc Kis szünet : 85 p. Étkezési idő : 30 p. 

Studium : 45 perc Műhelyben : 55 perc Szabad : 180 perc (háromszor) Éjjeli nyugalom 
9'/2 óra 

Általános intéz-
mények 30 perc 

Házi teendők : 
60 perc 

Közös játék és 
torna : 45 perc 

Összesen : 5 óra össz. : 2 ó. 70 p. Össz. : 5 óra 10 p. Ösgz. : 1 '/a óra Össz.: 9',2 óra 
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A glariseggi (Svájc) iskola még csak félév 
óta áll fönn s jelenleg körülbelül 30 tanulója 
van. Ezek az elmúlt nyáron kerékpáron utaz-
ták be a Svájcot. 

Vonatkozással a szerzett ismeretekre, melye-
ket a nevelő otthonok nyújtanak, teljesen 
kielégítőknek mondhatók. Amit örömmel és 
érdekből tanulunk, azt az ész sokkal könnyeb-
ben és maradandóbban ragadja meg, mint azt, 
amit lelket ölő unalommal, kétségbeejtő küzde-
lem árán, más gondolatokkal szemben erővel 
belénk tömni akarnak. Az állandó presszió és 
félelem, melyet a mi pedáns, száraz, egyol 
dalú és élettelen tanmódszerünk büntetéseivel, 
föladataival, vizsgái .al és az ész túlterhelésé-
vel elegendő értelem nélkül megteremt, meg-
semmisíti a kedvet és az önmagából sarjadzó 
törekvést, melyek az észszerű tanulás előföl-
tételei. Hozzátéve, hogy sok iskolában mái-
ilyen irányban örvendetes haladás tapasztal-
ható, mégis még elégtelenek és részlegesek. 
Azok a tanítók, akik az iskolát reformálni 
szeretnék, a merev programmok és előirt 
szabályzatok által akadályozva vannak. Az 
összes szeszes italok számkivetése az angol, 
német és svájci nevelő-otthonokból minden-
esetre fontos tényezője a célozott eredménynek. 

A lányok részére is van országos nevelő 
otthon Berlin mellett Stolperseen, melyet 
Peter=enn alapított és éppen oly jól prosperál, 
mint a fiúké. A lányoknak is van jogos igé-
nyük az egészséges és természetes nevelésre. 

Az itt megismertetett nevelő otthonok ez 
ideig magániskolák, de a thurgaui kanton 
kormánya nagy érdeklődést és jóakaratot tanú 
sít Glarisegg iránt. Hogy állami iskoláink 
mennyire alkalmazhatnák az itt ismertetett 
előmenetelt, az még nem eléggé világos, de egy 
kis jóakarattal az ilyen irányú iskola-állam alap-
elveinek nagy része bevezethető volna az állami 
iskolákba. A falusi iskolákban nagyon könnyen 
menne a dolog az otthonok alapelveinek meg-
valósításában, oa az iskolamesternek segítsé-
get adunk a testi munkákhoz. 

Haubinda a következő évben az érettségi 
fokozatát fogja elérni. A jövő reformált iskolák 
föladata lesz növendékeit az egyetemnek, a 
technikus főiskoláknak előkészíteni, a reális 
nevelés céljának szem előtt tartásával. Egyes 
nehézségek azonban, amilyenek a régi nyel-
vek: a latin és a görög, melyeknek formulái-
val gimnáziumaink és érettségünk túlterhelve 
van, még legyőzésre várnak. A nevelő-ottho-
nokban elért eredmények a legszebb remé-
nyekre jogosítanak. Mindenütt mozognak a 
mai iskola reformálása és a jövő iskola kor-
szerű szervezése érdekében és m'ndenütt érez-
zük az itt ismeretessé tett nevelő-otthonok 

tisztító levegőjét, mint gyermekeink fölszaba-
dítását a lelki kényszer zubbony alól. 

Ha a mai iskolát a fönnálló nevelő-otthonok 
szellemeinek és alapelveinek megfelelőlegrefor-
málni sikerült, akkor a jövő iskola föladata 
lesz a gyermek elméjét, idegeit, egész szerveze-
tét a teremtő erő fejlesztésére megmenteni, mely 
a nemzetek jövőjének legnagyobb biztosítéka. 

(Mezőhegyes) Földen Ferenc. 

- \"j áll,ami elemi iskolákat állít föl a 
főváros környékén a közoktatásügyi miniszter. 
Ezek az új állami iskolák (és óvodák) őszre 
Budafok, Békásmegyer, Budakalász, Duna-
bogdány. Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilis-
csaba, Solymár és Szentendre-Izbég községek-
ben nyílnak meg. Mindezekben a községekben 
nem magyar tannyelvű felekezeti népiskolák 
vannak s az iskolázás sok kivánni valót hagy 
fönn, amennyiben p. Budakalászon 304 iskola-
köteles közül csak 124, Solymáron 340 közül 
csak 12 f jár iskolába. Az állami isko ák tehát 
ezeknek a községeknek valódi áldá:ai lesznek. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X A Csongrádniegyei Tanítóegyesület 

f. hó 2.-án tartotta meg közgyűlését Szegeden 
300-nál több tag jelenlétében Nemerskay István 
elnöklete alatt. A közgyűlés tárgysorozatának 
legérdekesebb pontja volt Töröli Péter hódmező-
vásárhelyi tanító fölolvasása a tanyai iskolás-
tatásról. Fölolvasó elősorolta mindazt a sok 
panaszt, ami eddig a tanyai gyermekek isko-
lábajárása körül fölmerült s javaslatokat 
terjesztett elő a bajok orvoslására. Az egye-
sület, miután hosszan vitatta a dolgot, elha-
tározta, hogy javaslatot tesz a magy. tanítók 
Orsz. Bizottságának, hogy foglalkozzék beha-
tóan a kérdéssel, mire megérik az a törvényes 
intézkedésre. — A tanítói fizetések kérdésével is 
foglalkozott a közgyűlés abban a szellemben, 
amint azt már az Orsz. Biz. megvitatta s amint 
az új fizetési törvénytervezetben szabályozva van. 
Az egyesület hat pályadíjat tűzöttki a múltévben, 
15 munka érkezettébe s ezek közül hatot érde-
mesnektalált a bíráló-bizottság a díjazásra. így 
hát a közgyűlésen az idén 600 korona irodalmi 
díj osztatott ki. A müvek nagyrészben napi 
érdekű nevelési dolgokat tárgyalnak s egyik-
másikuk igazi mű-beccsel bíró tanulmáuy. Az 
egyesület, nagynevű volt elnökének: Fass 
Mátyásnak a nevére a Tanítók Házában egy 
alapítványi hely létesítését határozta még el 
s ezután megalakította az új tiszti kart. Elnök 
lett Nemecskay István, alelnökök : Bite Pál, 
Kevicky Ferenc, jegyző Ssáss Gyula, egyhan-
gúlag. A választmányba 20 tag választatott meg. 
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líél Mátyásról. 
Ma, amidőn II. Rákóczy Ferenc emlékeze-

tének a magyar nemzet színe-java országszerte 
minden nevezetesebb városunkban ünnepeket 
szentel, úgy vélem, csak kötelességet teljesítünk 
mi is, ha Bél Mátyásról, Rákóczy fejedelem, 
egyik ág. ev. tábori papjáról, a XVIII-ik 
század egyik legkiválóbb tudós magyar peda-
gógusáról, akiről dr. Márki Sándor egyetemi 
tanár is azt hirdeti, hogy a magyar földrajz 
és földrajz-tanítás nagy reformátora volt, hálás 
kegyelettel megemlékezünk, annyival is inkább, 
mivel kartársainknak igen nagy része erről a 
mi magyar tudós pedagógusunkról kevesebbet 
hallott, kevesebbet tudhat, mint akárhány más, 
olyan németországi pedagógusról, kinek alig-
alig volt valami kis hatása hazánk közoktatás-
ügyének a fejlődésére, s akit, míg élt és mű-
ködött, csak egy kis világ ismert, a nagy 
tudósok észre sem vettek, holott Bél Mátyást, 
Rákóczynak ezt a tábori papját, a beszterce-
bányai és később pozsonyi, igénytelen protes-
táns iskolaigazgatót és lelkészt ismerték tudo-
mányos munkáiból a világtörténet és földrajz 
tudósai mindenütt; tagjaik közé igtatták őt a 
berlini, olmiici, londoni és jénai tudományos 
társaságok. 

Földrajzi és történelmi munkásságát nagyra-
becsülte III. Károly királyunk is; gyakrabban 
kegyelmesen fogadta és érdemeinek a mélta-
tását azzal is kitüntette, hogy családját nemesi 
rangra emelte. Mária Terézia királynő korá-
ban az ő földrajzi oktatási módszere érvé-
nyesült a Ratio-educationis néven ismeretes 
iskolaszervezetben s az ebben foglalt tantervek 
nyomán készült földrajzi könyvekben ; az ő 
általa készített, T. Szászky által kiadott föld-
rajzi compendium félszázadnál tovább a legjobb 
földrajzi kézikönyvnek ismertetett el még a 
királyi rendeletekben is. Az általa megjelölt 
földrajzi oktatási módszert ajánljuk meg ma 
is tanítóképző-intézeteinkben növendékeinknek; 
de e módszer magyar forrását csak alig-alig, 
hogy megemlítjük. 

Magyarország tudománykedvelő főurai, az 
egyházi méltóságokat viselő tudósok felekezeti 
és nemzetiségi különbség nélkül mind örömest 
érintkeztek e kiváló szaktudóssal, s a pozsonyi 
országgyűlések idején Bélnek szerény lakásán 
gyakran találkoztak hazánk kitűnőségei, 

XII. Kelemen római pápa pedig azzal tüntette 
ki a szerény ág. ev. tanárt és lelkészt, hogy 
Passinoei Domokos püspök és bécsi nuncius 
útján megküldte neki egyik munkájának elol-
vasása után a saját arcképével díszített arany 
emlékérmet. 

Hogy Bél hazánknak hű fia, a magyar-
nemzetnek szent lángtól hevülő munkása volt, 
erről nem csupán csak az a tény tesz tanú-
ságot, hogy Rákóczy, híveinek ajánlatára, 
tábori lelkésszé nevezte ki. A „cara patria, 
quae me genuisti dulcis Pannónia" javának, 
dicsőségének, boldogságának az előmozdítása 
volt a vágy, mely lelkét áthatotta, s egy 
hosszú életen át tevékenységre késztette. A 
haza szent nevében szólította föl nemzetünk 
tudósait, hogy a magyar nemzet múltjának és 
jelenének alapos megismertetését célzó nagy 
műnek a létrehozásához neki segítséget nyúj-
tani ne terheltessenek. Azok közé tartozott 
már abban a méltán nemzetietlennek elnevezett 
korban, akik átlátták s meg voltak már győ-
ződve afelől, hogy Szent István birodalmában 
csak a magyar nemzet erőteljes kifejlődése biz-
tosíthatja az e hazában élő többi kisebb nemze-
tiségnek is a fennmaradását, individuális fej-
lődését, békés együttlétét. Ez a meggyőződés 
indította őt, a tót nemzetiséghez tartozó édes-
apától és magyar anyától származó férfiú*, 
hogy arra hívja föl már 1713-ban e haza 
tudósait, hogy támogassák őt a magyar nyelv-
és irodalomtörténetemről szóló munka kiadásá-
ban. Sajnos, ez a fölhívása hasztalanul elhangzó 
szó volt a pusztában; a hazai írók figyelmen 
kívül hagyták; nem támogatták s így Bélnek 
már jórészt elkészült nyelv- és irodalom-törté-
neti műve kéziratban maradt s fájdalom, el 
veszett. De megtette Bél szent meggvőződésétől 

n Oo.' 
indíttatva mások segedelme és támogatása 
nélkül azt, hogy mikor a pozsonyi iskola élére 
került 1714-ben, az akkor még tisztán német 
és tót lakosokkal bíró városban a magyar-
nyelvet a tanuló ifjúság körében ragy lelke-
sedéssel és szívós kitartással terjesztette. Rendes 
tanfolyamokat szervezett a magyar nyelvet 
megtanulni óhajtó német és tót ajkú gimná-
ziumi ifjúság számára E tanfolyamokat rész-
ben maga, részben az erre a célra meghívott 
magyar tanár vezette. A magyar nyelv taní-
tására vonatkozó módszertani utasítást már 
kezdetben megírta; de a tapasztalatok által 



fí 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 10. SZÁM. 

egyre tökéletesbítette ; végül az iskolai ható-
ság által is megerősítve 1735-ben a tanári 
értekezlet jegyzőkönyvébe beigtattatta. E tan-
folyam nem volt mindenkire nézve kötelező ; 
de az ő és tanártársainak a buzdítása követ-
keztében majdnem minden német és szláv 
anyanjelvü tanuló szorgalmasan látogatta ezt, 
annyival is inkább, mivel e tanfolyamok hall-
gatásiért a tanulók egész esztendőre csak 
1 forint tandíjat fizettek s a szegényebbeknek 
ezt is elengedték. Kézikönyvül Bél Ungarischer 
Sprachmeister című müve szolgált ; kezdetben 
ezt úgy kellett irogatniok; de 1729 tői kezdve 
már nyomtatásban is megkaphatta ezt min-
den tanuló. Emellett az előre haladottabbak 
Cornelius Nepos latinul írt életrajzait fordít-
gatták volt magyarra s készítettek másféle 
fogalmazványokat, kiváltképpen pedig leveleket. 
A magyar tanfolyamok hallgatóinak az elő-
meneteléről és írásbeli dolgozatairól az iskola 
felügyelői kiváló érdeklődéssel szereztek tudo-
mást a negyedévenként megtartott vizsgálatok 
alkalmával. Nyaratszaka szerdai napon délu-
tánonként e tanfolyamok hallgatóit kivezették 
oktatóik a szabadba s itt végezték velük a 
földrajzi és természetrajzi dolgokra vonatkozó 
beszédgyakorlatokat. Ezeken a kirándulásokon 
része vehettek azok a magyar fiúk is, kiket 
szülőik azért adtak „cserébe" a pozsonyi csalá-
dokhoz, hogy ott a német nyelvet is elsajátít-
hassák. Ilyen cserébe adott magyar fiú pedig 
Bél idejében, sőt még később is, elég volt 
Pozsonyban évenként. 

Nagy dolog volt Bélnek ez az intézkedése. 
Örök érdeme marad ezért neki, hogy éppen 
akkor, amidőn nemzeti nyelvünket mindenütt 
háttérbe kezdték volt szorítani, amidőn az 
ország nagyjai s az ő példájukat követve még 
a nemzet kisebb emberei is latinul, németül 
vagy franciául kezdtek még a szűkebb családi 
körben is beszélni s a magasabb fok í iskolák-
ból a magyar nyelvet majdnem mindenütt 
teljesen kiszorították : Pozsonyban oltárt emelt 
az idegen ajkú ifjaság körében a magyar 
nyelvnek s azon fáradozott, hogy ezután idegen 
ajkúak között terjessze. Erős hazafias érzület, 
a magyar nemzet jövőjében való rendíthetetlen 
hit és bizalom késztethette Bélt arra, hogy 
„Der Ungarische Sprachmeister, oder kurze 
Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache 
nebst einem Anhange von G-espraechen stb." 
című művének előszavában ily gondolatokat 
közöljön 1729-ben: — „Európában valamennyi 
műveltebb nemzet igyekezik a maga nyelvét 
idegen népekkel, nemzetékkel megismertetni. 
Csak a magyar maradt ebben hátra. A szerz 
nek tehát az a célja, hogy ezt a mulasztást 
pótolja, hogy a magyar nyélvet legalább a 

legközelebbi szomszéddal, a némettél megismer-
tesse. Est pedig a mi magyar nemzeti nyélvünk 
jeles tulajdonságainál fogva meg is érdemli s 
ezért is szerző bízvást reményli, hogy valamint 
a német nyelv Magyarországon annyira el van 
terjedve, hogy alig van művelt magyar ember, 
ki a német nyelvet annyira a mennyire ne értené, 
úgy idővél, ha majd az ipar és a kereskedelem 
fejlődésévél a nemzetek egymással szorosabb 
összeköttetésbe lépnek, eljő az az idő, mélyben 
a magyar nyelv Németország belsejében is 
hangzani fog. Ezért áldja Isten és egyesítse a 
német és a magyar nemzetet, az emberiség 
szent munkájában ! " 

Vajha minden magyarországi tanító és 
lelkész Bél szívével erezett s eszével gondol-
kozott és cselekedhetett volna legalább a 
XVIII. század elejétől fogva ! Ugyan, hol 
állhatna ma nemzetünk, ha már Bél korától 
kezdve minden egyes iskola követte volna a 
nemzeti nyelv terjesztésének azt a szép módját, 
amelyet ő Pozsonyban évtizedeken át érvé-
nyesített volt ? ! 

Ezek a tények, úgy vélem, kartársaimat 
teljesen meggyőzhették afelől, hogy csak 
szent kötelességet teljesítünk, amidőn e becses 
lapokban Bél Mátyásról, a magyar nemzetnek 
e kiváló fiáról, a jeles magyar tudósról és 
pedagógusról, habár csak rövidesen is, a 
R íkóczy ünnepségek korszakában hálás kegye-
lettel megemlékezünk. 

Bél Mátyás 1684 március 24.-én a zólyom-
vármegyei Otsava nevű községben született a 
Garamvidék egyik kies völgyében, nem messze 
a zólyomi és véglesi váraktól. Atyja, ki hason-
lólag a Mátyás nevet viselte, egyszerű, szerény 
körülmények között élő mé^zárosmester, anyja 
pedig Cseszneky Erzsébet tősgyökeres magyar 
asszony volt, kitől gyermekei már zsenge koruk-
ban megtanulták a magyar nyelvet az egyébként 
teljesen tótajkú nép között. Bél szülei, miként 
a fala lakosai, majdnem kivétel nélkül mind, 
az ág. hitv. evang. egyház hívei voltak; erős 
vallásos érzület hatott át lelkükön; gyerme-
keiket is vallásos nevelésben óhajtották része-
síteni. Iskolájukat, templomukat azonban el-
vesztették, papjak fogságban sanyargott s 
elhalt tanítójukat földönfutóvá tette a vallás-
felekezeti gyűlölség a protestánsok üldöztetésé-
nek szomorú évtizedében. (1672 —1681.) 

Az otsavai evang. családok gyermekeit csak 
egy értelmes, de magasabb iskolázottságban 
nem részesült egyszerű öreg földmíves oktat-
gatta a saját lakásán a legszükségesebb tudni-
valókra: olvasásra, írásra, imádságokra s a 
vallástan elemeire. A családfő vasárnaponként, 
ha csak tehette, elvitte gyermekeit az Otsavától 
másfél órányira eső Garamszegre, hol az 
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1681-ik évi 20. és 26. törvénycikkek értelmében 
szabad vallás-gyakorlat engedtetett a protes-
tánsoknak is ; rendszerint azonban csak otthon, 
a családi isteni tiszteleten vehettek a Bél-
gyermekek részt, amelyen édesapjuk volt a 
pap is, kántor is. Ezeken ugyanis a családfő 
volt az előimádkozó, a szentlecke-olvasó és 
az énekvezető. íme, így nevelték az európai 
hírre emelkedett nagy tudóst gyermekkorában 
a mély vallásos érzülettől áthatott egyszerű 
szülők és a csekély képzettséggel bíró föld-
míves-tanító isteni félelemben, jó erkölcsökre. 
Amikor édesapja a hétéves kis Mátyást Losoncra 
vitte a Bulovszky Ferenc-féle magán-iskolába, 
a gyermek már elég jól tudott olvasni, írni 
tót nyelven. Ebben a losonci intézetben job-
badán csak vagyonos és előkelő szülők gyer-
mekei tanultak; szervezetéről keveset tudunk. 
Maga Bél csak annyit említ felőle, hogy itt a 
latin olvasáson és íráson kívül vallástant, 
számvetést tanult, s hogy a latin nyelvtan ele-
meit az ősrégi Donatus munkájából tanulták 
vele együtt a többiek is. Losoncról a vattai 
Batta Pál kálnói kastélyában, innen meg a 
Madicli János alsó-sztregovai kastélyában, az 
ezen előkelő nemes urak által föntartott latin 
iskolákba került a kis Bél Mátyás. Mind a 
két helyen ingyen oktatásban és ellátásban 
részesítették a szorgalmas, derék, kis tanulót 
a nemeslel kü iskolaföntartók. 

Abban az időben sok ilyen curialis protestáns 
latin iskola keletkezett hazánkban. Az emlí-
tetteken kívül volt latin iskolájuk a XVII-ik 
században Bánón az Illésházyaknak, Berzevieén 
a Berzeviczyeknek, Galgócon és Bitsén a Thur-
zóknak, Csepreghen a Nádasdyaknak, Görgőn a 
Görgeieknek, Márkusfalván a Máriássiaknak, 
Mosócon a Révaiaknak, Okolicsánban az Oko-
licsányiaknak, Badvánban a Radvánszkyak-
nak, Szenicen a Szeniczeyeknek és Nyáryak-
nak, Vág- Besztercén a Balassáknak stb. Osgyán-
ban, Füleken, Murányban stb. meg közös 
közös költségen tartottak az ág. ev. nemes 
családok latin iskolákat. Ennek a sok curialis 
latin iskoláknak a keletkezését az magyarázza 
meg, hogy már az 1681-iki országgyűlés előtt 
is jogukban állott a protestáns nemeseknek 
váraikban, kastélyaikban templomot és iskolát 
állítani, vallásukat szabadon gyakorolni. A 
protestáns vagyonosabb előkelő nemesek azután 
a saját maguk által föntartott családi latin 
iskolákba más, idegen, sokszor szegénysorsú 
tanulókat is fölvettek s neveltettek, oktattattak 
képzett tanárok, egyetemeken végzett magis-
terek által éveken át s csak a felsőbb tanul-
mányok elvégezése céljából küldték gyerme-
keiket és pártfogoltjaikat a nyilvános hazai vagy 
külföldi ev. iskolákba avagy az egyetemekre. I 

Bél az alsó-sztregovai iskolából Beszterce-
bányára került, hol a német nyelvet is el-
sajátította. Itt Pilarik és Burius tudós tanárok 
vezetése mellett sokoldalú műveltségnek az 
alapjait megvetvén, 1698 őszén bölcsészeti tan-
tárgyak hallgatása céljából Pozsonyba, 1700-
ban meg a magyar nyelv tökéletes elsajátítása 
végett Veszprémbe ment egy magyar előkelő 
családhoz, hogy ott a fiukat a pápai latin 
iskolára előkészítse. Pápán is tartózkodott 
egy évig, mint veszprémi tanítványának a 
korrepetitora ; de hogy itt iskolába is járt volna, 
annak semmi nyoma sincsen. Külföldre 1704-be 
ment ki. Időközben 1702-től fogva Pilarik 
mellett magán úton tanult bölcsészeti, theo-
lógiai és filológiai tudományokat Beszterce-
bányán. 

Apja már 1702-ben elhalt, kis vagvonára 
nem támaszkodhatott ; mert erre anyjának és 
kisebb testvéreinek nagy szükségük volt. Az 
egyetemi tartózkodás idejére a besztercebányai, 
meg a rozsnyói ág. ev. gyülekezet adott neki 
némi segélyt; de megsegítette Bélt az Isten 
is; gondoskodott arról, hogy a jószívű emberek 
pártfogását megnyerhesse. Pilarik és Burius 
ajánló levelével Halléban jelentkezett a hal-
hatatlan emlékezetű Francke Ágost Hermann 
egyetemi tanárnál, a Glaucha nevű előváros-
rész lelkészénél, aki a híres hallei árvaházat 
és az ezzel kapcsolatos nevelő-intézeteket és 
iskolákat stb. ekkor már a semmiből, egyedül 
az élőhit és a szent szeretet erejével létre 
hozta volt. Bél Mátyás külső megjelenésével, 
műveltségével, alapos latin, görög és héber 
nyelvismereteivel a német, szláv, magyar és 
francia nyelvek tudásával annyira megnyerte 
a nagy emberbarátot, aki maga is sok nyelven 
tudott beszélni, hogy azonnal családjába fo-
gadta. Egyetlen 10 — 12-éves fiának a házi 
oktatását reábízta, majd később az általa ala-
pított Paedagogiumnak, az úrfiak nevelő-inté-
zetének egyik tanítóságát is reá bízta. Bél 
méltónak mutatta magát Francke bizalmára és 
pártfogására. Az egyetemet szorgalmasan láto-
gatta, az ezzel kapcsolatban szervezett tanár-
képző-intézetnek, a Seminarium preceptorum-
nak legmunkásabb és legkiválóbb tagja volt, 
a Paedagogiumban s Francke fiának tanításá-
ban lelkiismeretes tanárnak és nevelőnek 
bizonyult. 

Három évet töltött Bél az egyetemen s 
megismerte itt Francke nevelési és oktatási 
módszerét ; tudományos képzettségét fejlesz-
tette, s hogy mily eredménnyel, arról tanús-
kodik az i-, hogy egyetemi tanárai őt aján-
lották a Magdeburg mellett fekvő Bergen város 
gimnáziumába rektorul, hol is egy évig kiváló 
sikerrel működött. Meghívták innen tanárainak 
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az ajánlása következtében egy németalföldi 
iskola élére, sőt azzal is biztatták, bogy kezdje 
meg a hallei egyetemen, mint magántanár, az 
előadásokat; de ekközben a besztercebányaiak 
is fölhívták, hogy foglalja el iskolájukban 
Pilarik János mellett az aligazgatói állást. 
S Bélt hazájának szeretete és a hálás köte-
lességérzet haza hozta. Franeke áldása és 
barátságos érzülete kisérte visszafelé a nagy 
úton, amelyen több nagyobb város tudósaival, 
nevezetesen a berliniekkel is személyesen meg-
ismerkedett volt. 

A fiatal tudóst azonban idehaza igen sokan 
ellenséges indulattal fogadták; mert Halléban 
végezte egyetemi tanulmányait ; és mert 
Franckénak volt a jeles tanítványa, akit ,pie-
tist án ah" elnevezett tbeológiai irányzata miatt 
a magukat igazhitű evangélikusoknak tartó 
orthodox papok és világi férfiak gyűlöltek volt 
a vele egy theológiai fölfogást követőkkel egye-
temben. Abban a korban az ág. hitv. evang. 
egyház hívei két pártra oszlottak, az egyik 
párthoz azok tartoztak, akik a XVI-ik század 
végével a szimbolikus könyvek és a formida 
concordiae nyomán megállapított hitcikkekhez 
s azoknak betüszerint való szigorú megtar-
tásához ragaszkodtak s magukat igazhitűeknek, 
orthodoxoknak vallották, hitték ; és ezért mind-
azokat a hitsorsosaikat, akik e hit cikkelyekben 
foglalt dogmáktól csak a legcsekélyebb részben 
is eltértek, türelmetlenül elitélték, gyűlölték, 
üldözték. Ezzel a hatalomra vergődött protes-
táns párttal szemben állottak Spener, Franeke, 
Gerhard és sok más kiváló ev. theológus 
követőikkel, akik azt hirdették volt, hogy a 
betüszerinr, való hit egymagában nem üdvözít, 
hanem csak az Isten parancsolatainak hűséges 
köveiése; mert miként Jakab apostol mondja, 
a jó cselekedetek nélkül való hi t : holt hit. 
Az orthodox evangélikusok Spenert és társait 
„pietisták"-nak nevezték s ahol csak lehetett, 
ádáz gyűlölettel üldözték. A protestánsoknak 
ez az egymásközött való gyűlölködése Német-
országból hazánk éjszaki vidékeire is elhat att. 
Bizonyítja ezt az 1707-ben a rózsahegyi zsi-
naton hozott az a végzés, amely átokkal súj-
totta a „pietistákat", és hogy ezen a zsinaton 
már-már elfogatással, elitéléssel, számkivetéssel, 
sőt halállal is fenyegette egyik-másik vakbuzgó 
orthodox evang. lelkész a többit, kik a pietistákat 
s azoknak az olyan áldásosán működő kép-
viselőit, aminő Franeke is vala, nem tudta 
gáncsolni, elitélni. Bizony bizony, ha Jánoky 
Zsigmond 11-ik Rákóczy Ferenc bölcs kormány-
tanácsosa nincs a zsinaton jelen, és nem mér-
sékeli az ádáz testvér-gyűlölettől elvakultakat, 
még megteszik, hogy a hallei egyetemen végzett 
magyarországi ifjakat eleve eltiltják a lelkészi 

hivataltól. Jó, hogy ezek a szerencsétlenek nem 
rendelkezhettek s nem bírtak azzal a hata-
lommal, amellyel Szelepcsényi és Kollonics annak-
előtte 24 évvel kiakarták azokat hazánkból 
irtani, akiknek a vallásos meggyőződése, hite 
nem egyezett meg teljesen az ő vallásos meg-
győződésükkel, bitükkel ; mert különben újra 
beteljesült volna a szent szeretet vallását hir-
dető Krisztusnak eme jóslata hazánkban: „A 
gyülekezetből kivetnek titeket: sőt eljő az idő, 
mikor valaki titeket megölénd; állítja, hogy 
isteni tiszteletet cselekszik." 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Győr.) Péterfy Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: a nagyatádi 
takarékpénztár-részvénytársaságnak, amely az 
ottani áll. el. iskola szegény tanulóinak föl-
ruházására 240 koronát aiományozott. 

Kinevezte: Smoling Sarolta oki. tanítónőt 
a gyöngyösi áll. gazdasági ismétlő iskolához 
tanítónővé ; Pósch János újpesti áll. el. isk. 
helyettes tanítót ugyanazon áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Hubcsik Etel oki. óvónőt allami óvó-
nővé s egyidejűleg az alsó-kubini egyesületi 
óvóhoz szolgálatra rendelte ; Jantsky Béla oki. 
tanítót a kisalmási áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Frank Ferenc, Tihanyi Gusztáv, 
Kling Yilmos, Főglein János oki. tanítókat 
a budafoki áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Hajabás István oki. tanítót a kis-kun-dorosmai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Hubai Antal és Hubainé 
Pich Aranka kistétényi áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a budafoki áll. el. iskolához; 
Pellerné Szappanyos Anna budafoki áll. el. isk. 
tanítónőt a kistétényi áll. el. iskolához jelen 
minőségében ; Bittó Oszkár szolyvai áll. el. 
isk. tanítót a kistétényi áll. el. iskolához jelen 
minőségében ; Hidvégi Aurél és Hidvéginé 
Peja Eugénia karánsebesi meg Biró Sándor 
és Biróné Pelczer Berta körösmezői áll el. isk. 
tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; Szohner 
Béla móricföldi áll. el. isk. tanítót a temes-
moravicai áll. el. isk.-hoz és az igazgatói 
teendők ellátásával megbízta ; Kiss Endre 
balassa-gyarmati áll. el. isk. tanítót a mosoni 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; Baumann 
Gyula és Baumanné-Krocsán Irma halmágyi 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a bálványos-
váraljai áll. el. isk.-hoz jelen minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Janda János 
dejtei lóm. kath. elemi iskolai munkaképtelen 
tanító részére évi 520 koronát ; Barinka János 
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laázrjkai róm. kath. munkaképtelen tanító ré-
szére évi 600 koronát; Gajtovics Pál mirko-
váci munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 680 koronát ; Kenyeres János alsónyéki 
munkaképtelen evang. reform, tanító részére 
évi 1120 koronát; Szabó József nagyzerindi 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 
1040 koronát; Paulovics József duna-szerda-
helyi róm. kath. munkaképtelen el. isk. taní-
tónak évi 560 koronát; Somogyi Antal hajdu-
hadházi munkaképtelen ev. ref. el. isk. tanítónak 
évi 1220 koronát; Piszát János hitt.yiási gör. 
kel. román el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 560 koronát; Kozma János cserszeg-
tomaji közs. el. isk. elaggott tanítónak évi 
540 koronát; Szabó Sámuel hodászi ev. ref. 
eh ggott el isk. tanító részére évi 520 koronát ; 
Kmethy István budapesti nőképzőegyleti gya-
korló isk. munkaképtelen tanító részére évi 
2260 koronát; Faragó I-.tván városhidvégi 
ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
840 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Merényi 
Margit Anna kaposvári áll. el. isk. munka-
képtelen tmítónő részére 500 koronát egyszer-
smindenkorra ; Brestyenszky János szolkai róm. 
kath. el. isk. tanító részére 600 koronát ; 
Csibi Gábor csik-csatószegi munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanító részére 600 koronát 
egyszersmindenkorra. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Rohoska István szarvasi ág. h. ev. volt 
tanító özvegye, szül. Muránk Ludmilla, vala-
mint Jolán, Gyula, Lajos, Irén és Mátyá-; kk. 
árvái részére együtt 1330 korona 25 fillért; 
néhai Gondi László nagyoroszi róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Csáka Mária részére 
405 koronát; néhai Stenezel Lajos szikszói 
róm. kath. el. iskolai volt tanító özvegye, szül. 
Brunyánszky Zsnzsánna részére 367 koronát; 
néhai Franci György temes-dobozi gör. kel. 
isk. tanító özvegye, szül. Z urkó Ikónia ré-
szére évi 335 koronát ; néhai Ccornyák Miklós 
izbugya-radványi gör. kath. el. isk. tanító Irén, 
István, Miklós és Mária nevű kiskorú árvái 
részéra együtt 445 kor. 32 fillért; Szabó 
Elemérné szül. Kovács Gizella fehértemplomi 
áll. cl. isk. tanítónőnek és 2 kiskorú árvájá-
nak 283 korona 34 fill; néhai Humen Sándor 
bedőházi gör. kath. tanító özv. szül. Fundanics 
Máriának és két kiskorú árvájának 533 kor. 
34 fillér; néhai Szilvay János alsószinevéri 
gör. kath. el. nk. tanító özv. szül. Szlacskó 
Viktóriának 323 koronát ; néhai Kulcsár Ferenc 
mocsoládi rom. kath. el. isk. tanító özv. szül. 
Schikl Erzsébét és kiskorú árvájának együtt 
381 korona 50 fillért. 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1903. évi június hó 16-án 37.534. sz. a kelt s 
Moson vármegye kir. tanfelügyelőség éhez inté-

zett rendeletének másolata : 
F. é. május hó 23-án 829. szám alatt kelt 

jelentésére, meghatalmazom a tanfelügyelő-
séget, hogy a magyaróvári állami elemi iskola 
tanítótestülete tagjainak azon páratlan, dicsé-
retes fáradságáért, hogy a lefolyt idő alatt 
közadakozás útján naponként 103 szegénysorsú 
tanulót láttak el meleg ebéddel ; továbbá, hogy 
ugyancsak közadakozásból 61 szegénysorsú 
tanulót felöltöztettek és hogy már a jövő 
1903/4. tanévre a szegénysorsú tanulók fölru-
házására 345 korona 26 fillért bevételeztek — 
elismerésemet fejezze ki. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Vida Ferenc, Kardos Árpád és Leviczky 

Miklós urakat kérjük: szíveskedjenek pontos 
lakáscímöket velünk közölni, hogy kiutal-
ványozott tiszteletdíjukat megküldhessük. — 
K. FI. Hidas. Az államsegélyt az iskolafön-
tartó kéri, tehát a bélyegköltséget is ő (és 
nem a tanító) viseli. — Szt. P. Havasmező. 
Rosszul olvasta: az Eötvös-alap vagyonából, 
mely értékpapírokba van fektetve, nem lehet 
kölcsönt kapni. Csak indítványozta valaki, de 
a gyűjtő- és kezelő-bizottság nem fogadta el 
ezt az indítványt. — „Kaba." Azt a nyug-
díjazási hírt, mint általában a Hivatalos rész 
minden közleményét, a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumból hivatali szám alatt 
kaptuk s így az föltétlenül hiteles. A 
kir. tanfelügyelők nem az eredeti rendeletet, 
mely a tanfelügyelőség irattárábaa marad, 
hanem unnak csak másolatát közlik a?, érdekel-
tekkel. Levele nagy tájékozatlanságot árul el. 
Azt a »gyanúját", hogy a „minisztérium talán 
nem is tud az ön nyugdíjaztatásáról", nem 
nehéz eloszlatnunk. Még csak azt jegyezzük 
meg, hogy nem csupán egészségi okokból 
nyugdíjaznak ! — Cs. Pál. 1. A tanító 
feleségének kera nem határoz az özvegyi 
segély folyósításácál. 2. Legalább egy évig 
tartó házasságot szoktak igazoltatni, vagy eset-
leg azt a körülményt, hogy házasságra lépése-
kor az illető tanító nem szenvedett a halálát 
okozó betegségben. — K. Sándor. Az útadó 

o o 
dolgában „Tanácsadónkban" talál elegendő 
fölvilágosítást. — N. F. Dunaalmás. Meg-o o 
próbálhatja a nyugdíjintézetnél nyugdíjigénye 
helyesbítését kérni azon bizonylat alapján, 
hogy a volt tanítói földet, melyet 42 fr t 
80 kr tiszta jövedelemmel vettek föl a nyug-
díjalapra vonatkozó összeírásnál, most 5%-os 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 



fí 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 14. SZÁM. 

kamatot kap az eladási ár után, összesen 
156 fr t 25 krt. A kir. tanfelügyelő útján 
kell beadni folyamodványát. Természetesen úgy 
remélhet sikert, ha a föld eladásából befolyt 
tőke ezen 5 százalékos kamatja állandóan 
vagy huzamos időre biztosíttatott a tanítói 
jövedelem kiégészítő részéül. — Többeknek. 
Már több ízben kijelentettük, hogy volt-
iskolatársak találkozására vonatkozó közle-
ményekrek, mint amelyek csak 15—20 embert 
érdekelnek s nem közügyek, nem adhatunk helyt. 
Ezt i-mételten is és ezúttal utoljára kijelentjük. — 
Sch. J. Ménháxd. A Széchényi-, Kolonics-féle 
ösztöndíjra, az egyházi főhatóság ajánlatával, 
bármikor lehet folyamodni. — G. B. Moson. 
Költségvetés hiányában az államitanítók korpót-
lékára nézve az eddigi eljárása,'/, irányadó. — 
TJ. E . Pohorella. „Aki a 10 hónapi szorgalmi 
időből 7-et mulasztott", azt az év végén osz-
tályozni nem lehet. — Agg tanító. Nem ért-
jük, miért nem folyamodott az , „Országos 
Tanítói Nyugdíjintézetbe" való fölvételért. 
1892-ben kellett volna már fölvételért folya-
modnia. Ha nem tette és ebből kára szár-
mazik, önmaga az oka. Járuljon minél előbb 
kérvénnyel a közoktatásügyi minisztérium-
hoz. — Benedek. Vasad. A dolog termé-
szetéből következik, hogyha ön július-augusztus 
hónapokban szolgálatot nem teljesít, mint 
kántortanító, akkor arra az időre fizetést sem 
követelhet. — Cz. Tény, hogy az elemi iskola 
V. és VI. osztályát végzett tanulókat — 
amennyiben koruknál fogva a polgári iskola 
illető osztályába beillenek — fölvételi vizs-
gálat alapján föl lehet venni a polgári iskola 
III., illetve II. osztályába. — Zalai. Minden-
esetre úgy illett voliiii, hogy vizsgálat után 
azonnal jelentse be szeptember elsején leendő 
távozását. Erőszakkal azonban most sem aka-
dályozhatják meg a fölmondást. A kérvényre 
nézve várja meg az intézkedést ; nincs módunk-
ban még idegen minisztériumnál is eljárni 
kérvények ügyében. — X. J. Háromezer lakosú 
községben bizonyára nem túlságos követelés, 
ha a tanító részére kétszáz koronában álla-
pították meg a lakbért száz korona helyett, 
annálinkább, mert amint leveléből látjuk, ott 
200 koronán alul nem kapható tanító részére 
lakás. Ha az iskolaszék nem akar ez ügyben 
intézkedni, forduljon a közigazgatási bíró-
sághoz. — P. T. Eskiilö. Betegség esetén 
hosszabb szabadságot a kir. tanf. útján a 
minisztertől kell kérni bélyeges kérvényen. — 
Csobay. Kálló-Senijén. A jövő iskolai év 
folyamán április havában adja be kérvényét 
a nyugdíjazás iránt, így még a második kor-
pótlékot is be kell számítani nyugdíjigényébe. 

^ ^ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics miniszter üdvözlése. Az 

ország minden részéből tantestületektől, úgy-
mint tanár- és tanítóegyesületektől és egye-
sektől nap-nap után tömegesen érkeznek 
Wlassics Gyula vallás- és közoktásügyi minisz-
terhez üdvözlő táviratok és föliratok, melyek-
ben afelett érzett örömüknek adnak kifejezést, 
hogy a miniszter az új kabinetben is megtar-
totta tárcáját és egyúttal hálás szavakban 
mondanak köszönetet a kultuszminiszternek 
atyai jóindulatáért, mellyel a tanárok és tanítók 
érdekeiről mindenkor gondoskodott. 

— Világ folyása. Az új kormány június 
30-án bemutatkozott a képviselőházban, ahol 
azóta még mindig foly a vita a miniszterelnök 
programmjáról. A bel poli ikai viszonyok álta-
lában nagyon kedvezőtlenek s ma még egyál-
talán nem lehet megmondani: mikor lesz 
költségvetése az országnak, a lisztviselők 
fizetésrendezésére vonatkozó törvényjavaslatról 
nem is szólva. — Horvát bánná a király gróf 
Pejacsevich Tivadart nevezte ki, aki f. hó 4 én 
tette le az esküt ő fölsége kezébe. Az eskü-
letételnél a miniszterelnök képviselt tében dr. 
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter volt 

jelen. — Szerbiában a rend helyreállt, s a 
sok megróbáltatáson keresztülment ország 
jelenleg képviselőválasztások előtt áll. I. Pétert, 
az új királyt, most már az összes hatalmak 
elismerték s a'zzal sem nehezítik a dolgát, 
hogy a királygyilkosok megbüntetését kívánnák. 
Egy francia közmondás szerint a „távollevőknek 
soha nincs igazuk", Sándor király pedig már 
ugyancsak „távollévő". — Háború veszélye 
fenyeget a Balkánon. A bolgárok erősen moz-
golódnak s ha Bulgária és Törökország közt 
kiüt a háború, egyeneseri Bulgária lesz érte 
felelős. Németországi kormánykörökben ked-
vetlenséggel nézik Bulgáriának Törökországgal 
szemben tanúsított magatartását. Bulgária há-
borús kedvével szemben — írja egy német 
félhivatalos lap — arra kell emlékeztetni, 
hogy Bulgária, amennyiben háborút provokálna, 
nem számíthatna a hatalmak szimpátiájára, 
sem pedig arra, hogy a háború balsikere ese-
tében oly támogatásban részesülne, mint annak 
idején Görögország. 

— Az Eötvös-alap köréből. ^Vlassics 
miniszter ismét tanújelét adta orsz. segély-
egyesületünk iránt érzett jóindulatának azzal, 
hogy az Eötvös-alap pénztárának 4000 koronát 
utalványozott ki. A miniszter, a minisztérium 
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és összes iskolai főhatóságaink jóindulatú 
támogatását a tanítóság azzal hálálhatná meg o O o 
legméltóbban, hogy még nagyobb számban 
lépne be orsz. segélyegyesületünkbe, mint eddig. 
Kívánatos, hogy f. év végéig legalább tízezer 
tagja legyen az Eötvös-alapnak! — A gyara-
podás. F. év január 1-től, f. év július 4-ig 
összesen 1955 új tag lépett az Eötvös-alap 
kötelékébe, akik 9.201 koronát fizettek be a 
pénztárba. Hevesmegye kir. tanfelügyelője 58 
új tagot jelentett be. — A Ferenc József 
Tanítók Háza javára Tomcsányi János és neje: 
Czukrász Róza Mátyásföldön gyermek előadást 
tartottak, melynek 100 korona tiszta jöve-
delme volt. Követésre méltó országszerte ! 

— Űj rendszer a középiskolában. A 
kultuszminisztériumban ívj rendszert dolgoztak 
ki a középiskolák számára. Eszerint eltörlik a 
karácsonyi és húsvéti bizonyítvány-kiosztást s 
ehelyett az iskolai év folyamán csak egyszer, 
január végén adnak ki bizonyítványt. Az új 
rend már a jövő iskolai évben életbe lép. 
Wlassics Gyula kultuszminiszter már meg-
küldte a rendeletet a középiskolák főigazgatói-
nak és a budapesti minta-gimnázium igaz-
gatóságának. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-
bizottsága f. hó 4.-én Ujváry Béla elnöklete 
alatt a Ferenc József Tanítók Házában ülést 
tartott, melyen főleg az alapszabályok módo-
sításával foglalkozott. Az új tervezet legfon-
tosabb pontja a 21., mely a régi alapszabályok 
28. §-a helyébe lép s mely így hangzik: 
„Méltánylást érdemlő s az országos osztóbizott-
ság által ilyeneknek elismert esetekben azok a 
rendes tagok is, akik az Eötvös-alap jótéte-
ményeiért 15 tagsági évök betöltése előtt 
folyamodnak, föltéve, hogy legalább 5 év óta 
tagjai az Eötvös-alapnak, részesülhetnek jóté-
teményekben, de a jótétemény elnyerése esetében 
tartoznak egy 50 koronás részesjegyet váltani, 
mibe a már befizetett tagsági díjak be nem 
tudhatók. A részesjegy ára az adományozott 
jótétemény összegéből levonatik. (Tehát nem kell 
előre befizetni, mint eddig. Szerk.) Ha pedig a 
folyamodd a Tanítók Házai jótéteményében 
részesülne, a fölvétel csak úgy válik jogerőssé, 
ha az illető az 50 koronás részesjegyet tényleg 
kiváltja." Az új alapszabáiytervezet szerint 
tehát idősebb tanítók is beléphetnek 3 korona 
befizetéssel az Eötvös-alapba s csak akkor 
vonatkozik rájok a föntidézett 21. §, ha kedvez-
ményt óhajtanak igénybe venni, amit mindenki 
méltányosnak fog találni. Egyéb módosítások: 
rendkívüli közgyűlést az elnök az elnökségi tagok 

meghallgatásával hívhat össze ; a gyűjtő- és 
kezelő bizottság neve választmány lesz ; a szám-
tartó és a titkár (az eddigi másodtitkár) hatás-
köre körüliratik; a vagyonkezelésre vonatkozólag 
pénztári szabályzatot fognak kidolgozni s jóvá-
hagyás végett az alapszabályokkal együtt föl-
terjeszteni ; b. Eötvös József munkáinak elő-
fizetőit a pártoló tagok sorába iktatják s erről 
tagsági oklevelet állítanak ki. Ezek a főbb 
módosítások, melyeknek alapgondolata az volt, 
hogy a belépést, sőt a jótéteményekben való 
részesítést is, megkönnyítsék. Ujváry Béla 
elnök kifejezést is adott abbeli reményének, 
hogy, ha (mint valószínű) az új 21. §-t a 
közgyűlés is elfogadja, a tanítóság az eddiginél 
még tömegesebben fog belépni orsz. tanítói 
segélyegyesületünkbe, mely föladatának csak 
akkor felelhetne meg országos jellegéhez méltó 
módon,ha a magyarországi tanítóságnak legalább 
a fele támogatná. Ebben az esetben a tagsági 
díj is leszállítható volna 2 koronára. Az 
alapszabálytervezet előadója az augusztus 17-i 
közgyűlésen Bursich Ernő lesz, a pénztári 
szabályzaté Schmidt Béla. Folyó ügyekkel 
is foglalkozott még a bizottság, melyek 
közül megemlítjük a következőket: a temet-
kezési segély ügyében az elnökség a Caritas 
nevű fővárosi jótékony egyesülettel lépett 
érintkezésbe s ha az augusztusi közgyűlés az 
előleges megállapodásokhoz hozzájárul, a temet-
kezési járulékra vnoatkozó biztosítás már 
októberben kezdetét veheti (200 koronától 
kezdve 1000 koronáig lehet biztosítani); a 
rákoskeresztúri tanítótestület a Ferenc József 
Tanítók Házában 4000 koronás alapítványt 
jelentett be; két tanítóegyesület a tagsági díj-
nak 2 koronára való leszállítását indítványozta, 
a bizottságnak erre az a véleménye, hogy míg 
az alapnak nincs 14—15 ezer tagja, a tagsági 
díj nem szállítható le, az alapszabálytervezet 
tárgyalásával egyébiránt ez a kérdés fölvethető 
a közgyűlés előtt. Megemlítjük végül, hogy a 
közgyűlés a Ferenc József Tanítók Házában 
fog megtarrtatni augusztus 17.-én délelőtt 10 
órakor. Ugyanaznap ugyanott r. 8 órakor az 
osztó bizottság tart ülést. 

— Levél az Eötvös-alap elnökéhez. Dávid 
Lajos szentlászlói ev. ref. tanító a következő 
levelet intézte az Eötvös-alap elnökéhez: „Nagy-
ságos Uram ! Azt a nagybecsű jóindulatot, 
mellyel fiamat az Eötvös-alap a mult tanév-
ben a Tanítók Házába féldíjas helyre fölvette, 
méltóképpen meghálálni sohasem tudom ! 
Arról azonban megvagyok győződve, hogy 
Nagyságos Uramnak örömet szerez az az ember, 
aki az Eötvös-alap ügyében, annak föllendü-
lése érdekében tesz valamit. Ezt az örömöt 
kívántam megszerezni Nagyságos Uramnak, 
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midőn egy kis összeget gyűjtöttem az alap 
számára s egy új, évi díjas tagot is szerez-
tem. Csekély ugyan az összeg, mellyel ez idő 
szerint szolgálhatok, de remélem, hogy évről-
évre magasabbá fogom tenni, minden kedvező 
alkalmat fölhasználva a gyűjtésre. Az összeg, 
mit posta-utalványon van szerencsém küldeni, 
17 K 38 f, melyhez a következők járultak: 
Dávid Lajos tagsági díja 1903. évre 3 K ; 
Magdika Mihály haraszti-i ev. ref. tanító (új 
belépő) tagsági díja 1903. évre 3 K ; Korógyi 
hitelszövetkezet 2 Iv ; Szigeti József napi biz-
tosi díja 2 K ; Kismartán József elnök 1 K ; 
Paprika József igazgató 1 K ; Dezső Dávidné 
asszony 40 f ; Aki beszélni akar, tegye le a 
garast címen a szövetkezeti számadás után 
egy kis barátságos összejövetelen 1 K 58 f ; 
szentlászlói hitelszövetkezet 2 K ; szentlászlói 
reform, iskolások adománya 1 K 40 f. Egy-
úttal nagyon szeretném tanítótársaimnak lelkére 
kötni, kik közül — meggyőződésem szerint — 
számosan vannak a mostanában nagyon szapo-
rodó hitelszövetkezeteknél vezetőkül alkalmazva, 
hogy az évi számadások megtartásakor ne 
midasszák el az áldásosán működő Eötvös-
alapot a szövetkezeti igazgatóság jó indulatába 
s pártolásába ajánlani; s azok a jó érzésű, egy-
szerű s legtöbbnyire földmíves emberek, kik lát-
ják, hogy a tanító nemcsak az iskolában teljesíti 
kötelességét, hanem a nép anyagi jólétének 
előmozdításában is a legjobb tehetsége szerint 
készségesen fáradozik, örömest nyitják meg 
erszényeiket s nem sajnálják filléreiket az üdvös 
célra, mely a tamtóság érdekeit van hivatva 
szolgálni! Azon reményben, hogyha Isten 
életemnek kedvez, jövőre többet gyűjthetek s 
küldhetek e kedves intézménynek, bezárom 
levelemet s kívánom Nagyságos Uramnak, 
hogy engedje a jó Isten megérnie, hogy 
vezetése alatt ezen magasztos intézmény oly 
terebélyes fává növekedjék, mely képes legyen 
az ország összes tanítóságát árnyékával beta-
karni ! Kitűnő tisztelettel vagyok, Szent-
Lászlón, 1903 június hó 29-én, Nagyságos 
Uramnak alázatos szolgája: Dávid Lajos, ev. 
ref. tanító." 

— Bizonyítvány - másodlatok. A csurgói 
áll. tanítóképző-int. igazgatója tudatja, hogy 
Péter Sándor baranya - tófűi tanítónak 1876 
június havában, valamint Rein János paksi 
tanítónak 1877 június havában kiállított s 
állítólag elveszett tanítói okleveleik helyett 
555/903. és 556/903. ikt. számok alatt másod-
latokat állított ki. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. év június 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg" nevöket: 
1. Bitsku Endre dobóruszkai róm. kath. kán-

tortanító Somogyi-iti ; 2. Naglics Emilia tanító-
nő, kassai lakos, Nyári- ra ; 3. Vargovcsik 
János tanító, kassai lakos, Vargóczi-ra; 4. 
Lengyák István kaposvári állami elemi iskolai 
tanító, Lengyel-Te. (T. S.j 

— Rövid hírek. Láng Mihály pápai állami 
tanítóképző - intézeti igazgatónak „Magyar 
Nyelvkönyv a román ajkú népiskolák számára" 
c. müve, melyet a Magyar Tudományos Aka-
démia a Bomún-Petre-pályadíjját jutalmazott, 
a szünidő folyamán elhagyja a sajtót. — 
Az Eötvös-alap javára sikerült gyermekelő-
adást rendezett a kismartoni (alsókismarton-
hegyi) izr. elemi iskola buzgó tanítótestü-
lete. A kismartoni ál), polg. isk. ifjúsága meg 
sikerült Rákóczy-ünneppel zárta be az iskolai 
évet. — Kérelem. Nagy BéLi tolnavármegyei 
kir. tanfel ügy előségi tollnok kéri tanító barátait, 
hogy Tanügyi cikkek c. könyvére előfizetni 
szíveskedjenek; oly csekély & pártolás, hogy a 
kiadás fele sem jött be. Ara 1 korona 20 f. 
Kapható Árva J. könyvkereskedésében Szeg-
zárdon. — 40-éves tanítói jubileum. Lélekemelő 
ünnepet rendezett a szombathelyi püspöki 
iskola tanítótestülete abból az alkalomból, 
hogy igazgatója Szabó Károly e tanév befeje-
zésével töltötte be 40-ik működési évét. Az 
ünnepség csendben, csak a családi körben, de 
magasztosan folyt le. A tanítótestület tagjain 
és dr. Steymüller főtanfelügyelőn kívül senki 
sem tudott az ünnepség tervezéséről, még az 
ünnepelt sem. — Gyűlés. A Gömörmegyei ev. 
ref. tanítóegyesület közgyűlését ez évben július 
hó 28-án Tornalyán tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1 .Eötvös-alap 
javára: Matzy Ágoston, Elek (tags, díja) 3 K; 
Dávid Lajos küldeménye (Szent-László) 17 K 
38 f. — Tanítók Házára: Tomcsányi János, 
Mátyásföld (gyermekelőadás jövedelméből) 
100 K. Átutaltak az Eötvös-alap pénztárába. 

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

T a r t a l o m : A tanító legigazibb hivatása. Vemer 
Jenő. — Falusi iskolák szorgalomideje. E. Keményfi 
Katinka. — A jövő iskolája. Földes Ferenc. — 
Egyesületi élet. — S z ü n ó r a : Bél Mátyásról. Péterfy 
Sándor. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujoary Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr 

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

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarország' népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban irigyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . REU., OSTBOM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, l. KER., ISKOLA-TÉU ». 

Késsira-toltat nem advuxlc vissza,. 

Neveljük a magyar fiatalságot a 
kézműipar megbecsülésére. 

— „Mesterinas leszel." 
Magyarországon mindenki tudja mit 

jelent, amit ide írtam. A család fenye-
geti meg vele rosszul tanuló, hanyag és 
parancsot nem tűrő gyermekét. 

A család, amely a jövő nemzedéket 
neveli és adja a hazának, így néz le 
igazságtalanul egy hasznos és derék 
pályát, azt a véleményt élesztve róla, 
mintha nem volna érdemes arra se, 
hogy valamilyen szellemi képességgel 
kezdjünk hozzá a testi erőnek oda-
adásán kívül. 

A magyar család a fiatalságban olyas 
gondolatokat ébreszt — és ezt vak 
meggyőződéssel cselekszi — hogy a 
kézműiparhoz nem szükséges külö-
nösebb ész és tanulás s a szorgalom 
és a szellemi képességek kiművelése a 
munkamííhelyekben nem tartozik az 
emberi becsvágyak közé. 

Szóval, a magyar család nem nevel 
kézműiparra ifjakat, noha a kézműipari 
munka éppen az a munkakör, ahol az 
egyéni képességek nagy vagyonnal 
érnek föl s nemcsak erkölcsileg, de 
anyagilag is bőven gyümölcsöznek. 

Hasztalan mondja nekünk a művelt 
nyugot, hogy de bizony a kézimunka 
egyforma becsülésre érdemes a tudo-

mánnyal és művészetekkel, és hogyha 
a kézműiparban tökéletesség, egyéni 
ízlés van, azt a benyomást kelti 
bennünk, amit a művészeti és iro-
dalmi szép. 

„A legelőkelőbb családok az ipari 
pályára adják gyermekeiket." — Ezeket 
a szavakat nem régen II. Vilmos, a 
németek császára mondta egy ipar-
iskolai ünnepen . . . Lesz-e idő, mikor 
így beszélhet a mi királyunk? 

A magyar család odaadja utolsó 
fillérét, kényelmének minden rongyát, 
a többi testvérek igazságos részét is, 
csakhogy urat neveljen abból az egyből, 
aki megértette a# ányai szív égő vágyó-
dását s arÈbiciôvaï készül belépni 
diplomával* a kézében a hivatalnokok 
rendjébe* •/> K . «>.;•>';,. ' 

Annyira' mégy a túlzás ebben a balga 
hagyománybán különösen úribb csalá-
doknál, hogy számkivetett lesz az a 
szegény fiú, aki véletlenül vonzalommal 
van a műhelyi munkához s derült 
arccal dobja el magától az iskolai 
könyveket a műhely szerszámaiért. 

Nem kis része van ennek a családi 
fölfogásnak annak a mondásnak igaz-
sággá válásában, hogy: „Nem boldog a 
magyar." 

Ez az ósdi fölfogás, — mely az ál-
büszkeségből fakadt rügyre s virágzik 
a nemzeti véleményben — magyarázza 
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meg azt a tünetet, hogy a magyar 
kézműipar olyan nehézkesen bontakozik 
ki kezdetleges formáiból s olyan igen 
ritkán bír versenyteret nyerni magának 
a jobb ízlés, nemesebb forma és az 
egyéni képességek különb vonásai által. 
Pedig ezek a sajátságok szerzik meg 
minden kézimunkának a versenyre való 
erőt, ezek a sajátságok nyitják meg 
előtte a világpiacokat. 

Száz ember csinálja ugyanazt a kézi-
munkát és a száz közül mégis egynél 
keressük azt, mert az az egy nemesebb 
ízléssel formálta meg a maga mun-
káját. 

Egy tenyérnyi nagyságú művészi al-
kotásnak nagyobb becse van, ha gon-
dolat és élet van benne, mint annak 
a nagyarányú alkotásnak, amelyiknek 
fáradtan nézünk egyik vonalától a 
másikra. A műipari munkával is így 
vannak az emberek. A nemesebb voná-
sokat, az alkotó vonásait keresik benne, 
azt a formát, azokat a részleteket, 
amelyek kellemes képzeteket ébreszte-
nek bensőnkben s mintegy megszeret-
tetnek egy-egy élettelen tárgyat velünk. 

Az iparilag művelt népek rég tisz-
tában vannak ezzel az igazsággal. 
Nekünk még nevelnünk kell erre az 
igazságra az ifjakat s a magyar csa-
ládokat. 

Amíg a magyar fiatalságból csak 
véletlenül adnak egyet-egyet valamennyi 
tanulsággal és tehetséggel a kézműipari 
pályára, addig vajmi kevés igazi mester 
válik kézműiparosaink sorából s a nagy 
tömeg nem igen viszi többre a nap-
számos munkánál. Ahol egyéni ízlés és 
némi művészet van a kézműiparban, 
ott mindig idegenek vezetik a magyar 
munkás kezét s nincs alkalma nemzete 
alkotó vonásaival gazdagítani munkája 
termékét. 

Az idegenkedés a kézműipartól, nem-
csak az úri családokban, de földmíves 

r 

népünknél is megvan. Es ezen az ide-
genkedésen nem bír változtatni a ránk 

nehézkedő szegénység se. A magyar 
család inkább lemond minden remé-
nyéről a gazdagságnak és önállóságnak, 
inkább búcsút mond ősi hazájának, 
mintsem föladja azt az ósdi fölfogást, 
amiben minden büszkeségének álma 
bele van szőve. 

Mennyiszer szegezi szembe a nép a 
maga megokolhatlan véleményét a nép-
iskolák minden jó törekvésének, amikor 
gyermekére mutat: „Minek neki a 
tanulás, inasnak adom." 

Ebben a mondásban benne van el-
maradottságunk minden bűne. A mi 
népünk előtt mindaz, ami a könyvek-
ben van — noha könyvekben maradt 
ránk az Isten-ember tanítása is — 
úrnak való haszontalanság. Az írásban 
valami olyat lát, ami nem neki való. 
Ezzel büszkeségét mutatja, lenézve a 
tudást és tapasztalatokat, amik köz-
kincsnek vannak szánva. 

Mindaddig, amíg a műhelyi munkára 
az iskolák kitagadottjai mennek csupán, 
hogy elcsüggedten búslakodjanak korán 
vesztett ambíciójukon családjaikkal 
együtt, amíg nem annak a pályának 
látja azt a magyar társadalom, amely 
méltó a legnagyobb ambícióhoz is, a 
nagy versenyben alul marad még hazája 
földjén is a magyar kézműipar. 

Közel a nap, amikor ércbe öntve áll 
előttünk egy magyar munkás szobra. 
Ott áll nem sok idő múlva Pécsett 
az első szobor, amely a magyar kézmű-
ipar műhelyének a falára vet fényes-
séget. 

Az agyagműipar legnagyobb mesteré-
nek : Zsólnay Vilmosnak, a magyar 
majolika és égetett agyag mesterének 
ércalakja merész reményekre bátorít 
bennünket a jövőben, ha megértjük 
tanító szavát. 

A mester, aki vázát és tányért al-
kotott munkás ruhában, olyan formát 
teremtett a magyar föld nyújtotta 
nyers anyagnak, hogy világhírűvé lett 
általa s hatalmassá bírta építeni mű-
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helyének szűk falait. Tehetségével tisz-
teletet és becsülést szerzett a magyar 
névnek messze országokban. 

Ót meg nem ismerni szégyen lenne 
a magyar iskolára, a magyar fiatal-
ságra. A mesterembereknek ez a ki-
magasló alakja az erkölcsi javak mellett 
gazdagabbá tette nemzetét az anya-
giakban is, amikor nemes formát al-
kotott abból a rejtett kincsből, amit 
napvilágra hozott a magyar föld mé-
héből. 

És ha Zsolnay nem magában áll 
majd, hanem hozzá hasonló mesterek 
sokan támadnak ebben az országban, 
nem beszélünk többé kivándorlásról, 
munkásnyomorról abban az értelemben, 
mint ma. 

De nem döbben-e meg a magyar 
tanítóság azon a kérdésen: Vájjon 
hányan ismerik ennek a nagy ember-
nek a nevét Magyarországon; olvas-e 
róla könyveiben az iskolás fiú Petőfivel, 
Kossuthtal, Arannyal, Vörösmartyval egy 
lapon; ott van-e a Zsolnay neve azok-
ban a könyvekben, amikben a nagyok 
életéről olvasgat? — Bizony nincs. 

Az idegen azt hinné, hogy a magyar 
műveltség szószólója: a magyar iskola 
maga se érez kedvet és komoly szán-
dékot lerombolni a műhelyi munkával 
szemben a régi nemzeti elfogultságot 
s csak üres beszéd, amit egyszer-más-
szor megbecsüléséről elmond. 

Hiszen itt van : Zsolnay életével 
megtaníthatná a magyarságot, hogy nem 
faji büszkeségéről mond le, mikor a 
kézműiparra szánja fiát, hanem arra 
az ösvényre lépett, amelyen vagyont, 
függetlenséget és tisztességes nevet 
szerezhet magának. 

Az ő nevével és életével megtanít-
hatja, hogy nem a hivatalok szobáiban 
kell keresnie minden ambíciójának és 
reményeinek az álmát. 

A magyar iskola, mint első munkása 
a műveltségnek kötelességet mulaszt, 
amikor nem száll síkra a nevelés leg-

radikálisabb eszközeivel, tehetsége min-
den erejével a kézműipar megbecsülé-
sének a gondolatáért. 

Erre a küzdelemre különösen hatá-
rozottnak és erősnek kell lennie. Ez a 
küzdelem — amellyel utat tör a bal-
ítélet sáncain a kézműiparnak — a 
jellemképzés, a testi és szellemi erők 
megedzése, szóval : a kezdet minden 
nehézsége a magyar népiskola munkás-
ságára vár. Arra a munkásságra, amelyre 
még komolyan nem gondoltunk, de ami 
előtt végre is meg kell nyitni az iskola 
kapuit, amihez hozzá kell látni minden 
nevelői ügyességével. 

Állítson példákat az iskola. A mű-
vészet, irodalom és a politikai élet 
jeleseinek a nevével egy lapon olvassa 
és tanulja meg tisztelni a műhelyi 
munka jeleseinek a nevét a magyar 
fiatalság s általa közvetve a magyar 
család. Amint alakulni, ébredezni kezd 
a magyar ifjú véleménye a dolgokról, 
ismerni és becsülni tanulja azt a 
munkásságot, amivel vagyont, nevet 
és nemzetének tisztességet szerezhet 
messze földeken. 

A kézműipar derék úttörőinek és 
igazi mestereinek épp oly joguk van 
a nemzet életében a maradandó em-
lékre, mint a művészet, irodalom és 
politika nagyjainak. Azt gondolom, ez 
az erős alap, amelyre helyezkedni kell 
kézműiparra való nevelésünkben, hogy 
könnyen megküzdhessünk a magyar 
társadalom régi gondolkozásával. 

Ha az iskola a nemzet jeleseinek a 
neve mellé oda vési a fiatalság szívébe 
a kézműipar jeleseinek a nevét is, 
észrevétlen formálja át a családok 
gondolkozását és szabaddá teszi az 
utat jó tanuló és tehetséges fiainak a 
műhelyi munkához. Ha az iskola komoly 
nevelői feladatának ismeri, — amint 
hogy annak is kell ismernie — a 
kézműipar megbecsülésének a gondo-
latát s az ipari munkában rámutat a 
nyers erő munkája fölött arra a szellemi 
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erőre is, amely új formát, szépséget 
és ízlést van hivatva bevinni a mű-
helyi munkába, lassan minden rázkódás 
nélkül rombolja le a köztudatban azt 
a véleményt, hogy a mühelyi munkás-
sághoz nem szükséges se különös 
képesség, se tanulmány és szellemi 
érték, csak pusztán nyers erő. 

S amint megváltozott ez a vélemény, 
elveszti a magyar társadalom az ő 
jogcímét arra, hogy lenézhesse azt. 
Egyúttal ráneveljük az embereket arra 
az igazságra, hogy a műhelyi munkáról 
művelt ember lenézőleg sohasem be-
szélhet. Ha egyszer megépítettük az 
alapot, megszerezve a hangulatot a 
kézműiparnak s ezt meggyőződéssé is 
neveljük a magyar családokban, azok 
nem sajnálnak majd fiaikban bármi 
nagy képességeket se ettől az élet-
pályától ós oda formálódik a magyar 
családok ítélete, hogy fiaik tehetségé-
ben örömmel fedezik föl a kézműiparra 
való hajlandóságot s örömmel adják 
művelt családok is ipari munkára tehet-
ségesebb gyermekeiket. 

Az iskola ezekkel a törekvésekkel 
köztudattá neveli azt az igazságot, 
hogy műveltségre egyforma szüksége 
van minden foglalkozású embernek, 
mesterembernek, kereskedőnek, földmí-
vesnek úgy, mint a papnak, ügyvédnek, 
tanítónak. S hogy nem a műveltség 
közöttük a különbség, hanem a foglal-
kozási kör különböző munkájának és 
tudásának az elsajátítása. Hogy nem 
az határozza meg, mennyi értéke van 
az egyénnek a nemzet életében, hogy 
micsoda életpályát választott magának, 
hanem, hogy mennyivel gyarapította 
nemzetének erkölcsi és anyagi javait; 
mennyiben járult a maga szorgalmával 
és tehetségeivel a közjólét tőkéjéhez. 

Ha ezekkel az igazságokkal küzd az 
iskola a hamis vélemények és fölfo-
gások ellen, eggyéforraszthatja a tár-
sadalmi osztályokat s megszerezheti 
azt a közbecsülést a műhely munkásá-

nak, amit a hivatalos és tudományos 
pályák különlegességének tartanak a mi 
országunkban. 

Keresve keressük hát a hajlandóságot 
ifjúságunkban, amely valamely kézmű-
ipari pályához vonzza. Amint a gazdag 
nyugaton van. Ideje, hogy nálunk is 
az ipar és kereskedelem terén keresse 
az ifjú az ambíciójának megfelelő 
munkát, ahol ha munkaszeretetéhez 
egyéni képesség, ízlés és tudás is sze-
gődik, mihamar tisztes polgári jóléthez, 
függetlenséghez és megbecsüléshez juthat. 

Nyugot minden gazdagságát és nagy-
ságát a kézműipar és kereskedelem 
szerezte meg. Pedig a mi országunknál 
nyers kincsben és erőben egyikük se 
bír többet, sőt talán egyik szomszédos 
országnak se jutott annyi, mint a 
mienknek. És mégis szegények vagyunk, 
elmaradottak földmívelés, ipar és keres-
kedelemben egyaránt. Annyira szűköl-
ködünk minden igazi ambíció nélkül, 
hogy mindannak a nyers kincsnek, amit a 
természet országunknak juttatott, század-
részét se tudtuk még kiaknázni és a 
műhelyek falai között földolgozni. Úgy 
teszünk, mint a régi jó világban tettek 
őseink. Istenadta gazdagságuk, aranyuk, 
ezüstjök jó részét pincékbe rejtették s 
csak mikor végrendeletüket írták, jutott 
eszükbe az ő napfényt nem látott gaz-
dagságuk. Ok megtehették ezt, nekünk 
már ugyancsak szükségünk volna nap-
világra hoznunk a holt kincseket. 

Ideje hát, hogy ne úgy beszéljünk a 
kézimunkaműhelyről, mint a szellemi 
szegénység menedékhelyéről, s a hiva-
talokról, mint a nemzeti és úri büsz-
keség mentsváráról, hanem tanítsuk 
meg a magyar ifjúságot, hogy a műhelyi 
munka éppen olyan mértékben érdemli 
megbecsülésünket, mint a hivatalnokok 
úri foglalkozása. És hogy az élet hajó-
töröttjeinek nagyobb része nem a mű-
helyekben, hanem a hivatalok falai 
között vergődik, lemondva minden re-
ményéről a jobb napoknak. 
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Nem tudom eléggé meggyőzően ki-
fejezni magamat, azért ismétlem annyi-
szor amit mondok, de ismételnie kell azt 
az iskolának is, lia sikerre akar jutni s 
kiakarja tövig gyomlálni a köztudatból 
azt a fölfogást, hogy a műhelyi munka 
igazi szellemi munkával összekötve 
nincs s így joggal nézhetünk le rá. 

Minduntalan ismételnünk kell az 
igazságot, hogy nemcsak szükség van 
a műhelyek falai között a szellemi 
képességekre, de éppen itt van helye, 
itt alkothat, formálhat és szerezhet 
értéket magának. 

A család és iskola sohasem bizto-
síthatja az ifjúság jövendő sorsát. Csak 
egyszerűen irányt mutat neki, mint az 
országutak mellett az útmutató. De 
hogy egy ósdi fölfogással éppen azon 
az ösvényen álljuk útját a nemzet 
fiatalságának, amely sok bozóton vezet 
ugyan keresztül, de az erős akarat mi-
hamar kiér rajta arra a szabad mezőre, 
ahol jövendő sorsának megszerezheti 
az élet minden javát, az olyan tünet, 
amely a közgondolkozás szegénységére 
vall. 

Ahol valamennyire tökéletességre 
jutott a kézműipar, az emberi kezek 
munkája, ott önként kínálkozik tér a 
mozgásra a kereskedelemnek is ; ott 
nem külföldről hoz, hanem külföldre 
visz dolgokat a kereskedelem. 

Az ipari munka mellett pedig a 
kereskedelem az egyetlen szabad pálya, 
amely vagyonhoz, tapasztalathoz és 
okossághoz szoktatja a nemzet fiait. 
A földmívelés sokkal inkább helyhez 
van kötve, minthogy ne érezze mind-
untalan az élet tapasztalatainak a 
szükségét. 

Az állam gazdagon fölszerelt ipari 
és kereskedelmi iskolákkal igyekszik 
erre a két életpályára csalogatni és 
nevelni az ifjúságot, mennyi sikerrel, 
még senki se mondhatja meg. De mind-
addig, amíg vérébe nem neveli a magyar 
fiatalságnak, a magyar családoknak a 

népiskola az ipari és kereskedelmi 
pályák után való vágyakozást s rá 
nem mutat, mint olyanra, amelyen 
igazi ambícióval indulhat az életnek, 
alig nézhetünk az állam legjobb törek-
véseire is vérmes reményekkel. 

A magyar iskola előtt mint idea 
bontakozzék ki az a gondolat, amit 
munkám címéül írtam : Nevelje a magyar 
fiatalságot a kézműipar megbecsülésére. így 
derültebb képet varázsol a jövendőnek. 

A magyar népiskola kötelessége, 
hogy más értelmet adjon mihamar 
a régi helyett ennek a mondásnak : 
„Mesterinas leszel." Ha ezt megcsele-
kedte: újra boldog lesz a magyar, s a 
jövő Magyarország hálás szívvel adja 
meg neki munkájáért az elismerést. 

(Szeged.) Bite Pál. 

A gimnáziumi tantervhez kiadott 
Utasításnak a népiskolai tanítókat 

érdeklő része. 
A Hivatalos Közlöny 1903. évi 14. számá-

hoz mellékelten jelent meg az Utasítások a 
gimnázium tantervéhez című terjedelmes munka 
307 oldalon. A tartalomjegyzék I—XIV. pontja 
fölsorolása helyett előzetesen is jelzem, hogy 
minket elemi iskolai tanítókat is sok részlete 
érdekel, abból tehát nemcsak hasznos, de tanul-
ságos módszertani és pedagógiai okulást is 
szerezhetünk. En ez alkalommal a gimnázium 
I-ső osztályában követendő irányelveket soro-
lom föl a magyar olvasásból szemelvények alak-
jában s teszem meg azután egyéni nézeteimet. 

Mielőtt a tárgyról magáról szólnánk, néhány 
megjegyzést kell tennem általánosságban az ez 
üggyel kapcsolatos benyomásokról. Ezek egyike 
lenne az, hogy jó lett volna, ha előbb meg-
jelenik a népiskolai tanterv és az ehhez való 
Utasítás .s csak azután ez. De ha nem így 
történt is, most már ez ügyből folyólag, a 
szerves kapcsolat céljából is, elodázhatatlan a 
népiskolai tanterv megjelenése is. A kapcsolat 
így is létre jöhet, mert itt a célpont már meg-
van s az irány is. 

Másik megjegyzésem az, hogy teljes tuda-
tában vagyok annak, miszerint a népiskola 
nem előkészítő iskolája a gimnáziumnak, hanem 
egészen külön intézmény, de kapcsolat van a 
kettő között, annyival is inkább, mivel a leg-
többen innen lépnek át a gimnáziumba. Emiatt 
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is, de más tekintetekből is szükséges a népisko-
lának tekintettel lennie a gimnázium előkészítő 
igényeire s viszont annak is ennek teljesíthető 
föladatára. 

A gimnáziumi új tantervhez kiadott Utasí-
tás a népiskolával szemben oly csekély igé-
nyekkel áll elő, attól minden tárgyból csak annyit 
követel, hogy amely iskola annak megfelelni 
nem tud, azt nem is nevezhetjük annak. De 
éppen ezért kell minden tanítónak ismernie és 
tudnia a követelményeket s azon lennie, hogy 
nemcsak annyit, hanem többet tanítsunk, de 
ne csak tanítsuk, hanem eljárásunk és mód-
szerünk feleljen meg és némiben egyezzék 
azzal. Ezt nemcsak a népiskola reputációja 
követeli, hanem azon tanítói magánérdek is, 
hogy a módszer teljesen jó és nem is nehéz, 
annak még az osztatlan iskola tanítója is meg-
felelhet. 

Éppen ez indított arra, hogy hazánk nép-
tanítóival az új Utasításban foglaltakból a 
minket érdeklő részekből egyeseket azon lap-
ban mutassak be, amelyet minden tanító 
olvashat. 

Az új Utasítás első része általánosságban 
megjelöli a célt, az irányt, amely felé töreked-
nie kell minden középiskolának, azután külön-
külön foglalkozik minden egyes tantárggyal 
az I—VIII. osztályig s hogy e tekintetben 
milyen fokozatosan halad, azt a legtöbb tárgy-
nál még a laikus is észreveheti. 

Legföltünőbb az Utasításnak előttem az a 
része, amely szerint minden tantárgynál olyan 
alapot teremt és olyanból indul ki, amely az 
ő céljainak aztán minden tekintetben meg-
felel, amire biztosan rakhatja föl az épület-
részeket. 

Másik föltűnő része az, hogy a keret kor-
látai között teljesen szabad kezet ad a tanár-
nak. „Minden módszernek igazi életet a tanár 
lelkes személyisége ad. Szükséges, hogy közép-
iskoláink minden tanára a maga tanszakát 
folytonosan tudományos tanulmány tárgyává 
tegye. Mert csak az a tanár nyújthat biztos 
és mélyreható okulást, aki a bőviből meríthet 
s csak annak nem fog lankadni nemes érdek-
lődése, aki folytonosan érzi szellemi gyarapo-
dását. Különben tanítványainak szeretete és 
hivatásának tudata a fárasztó, aprólékos mun-
káiban is fönfogja tartani lelkében az éltető 
kedvet, amely türelmetlenséget nem ismer és 
nyájassággal küzd le minden akadályt. Az 
igazság és erkölcsiség eszméinek tisztelete, 
amely szívében él és a melynek megnyerni 
törekszik tanítványai szívét, biztosítja szá-
mára minden igaznak ós jónak elismerését és 
a jövő nemzedékek háláját." Sokat mondó és 
valóban megfigyelésre méltó szavak. Nincs is 

több sehol a tanárokra vonatkozólag. Nem 
akarták — s jól is tették — a tanárok nemes 
ambícióját sem korlátozni, sem frázisokkal itt 
is, ott is untatni. 

Harmadik föltűnő része az igazi, valódi 
magyar, nemzeties és hazafias irány. Ez min-
den tárgynál összhangzatosan és fokozatosan 
fejlesztetik úgy, hogy aki ez utasítás szerint 
jár el, még talán akarata ellenére is belejut 
abba. Hasonló kell nekünk népiskolaiaknak is ! 
Hej, ha 30 — 35 évvel ezelőtt van ez így, beh 
másként állanánk ! Igaz, hogy a népiskola is 
sokat tehet a magyar nemzeties és hazafias 
érzés fölkeltése és ápolása érdekében, de ha 
munkáját falai közt bevégezte, ha az tovább 
nem fejlesztetik, oknélküli a munka. Az új 
tanterv szerint nem lesz ez így többé. 

Ezek után térjünk át a tantárgyakra. Én 
ez alkalommal csak a magyar olvasásra vonat-
kozólag fogok idézni az új Utasításból s rövi-
den megjegyzésemmel kisérni. 

Tárgy: Magyar olvasás. Heti óra 3. Eszköz 
az olvasókönyv, körülírva legfőbb irányaiban, 
hogy mit tartalmazzon az I-ső gimnáziumi 
osztály. 

Föladat. „Komoly és érdemleges olvasáshoz 
szoktatni a tanulót. A tanítás alapja az olvas-
mány. Ez szolgáltatja azokat a példákat, 
melyekből az elméleti okulás elvonható ; e 
példák tárgyalásán gyarapszik gondolatokban 
és kifejezésekben az ifjú elme, fejlődik és erő-
södik stiláris képessége. E föladatok mindegyike 
a tanító eljárásának más-más módját követeli, 
s ezért ajánlatos a rendelkezésre álló időnek 
olyatén fölosztása, hogy az olvasmányok tár-
gyalása és az elméleti tanítás külön-külön 
haladhasson egymás mellett." 

„A tantervben megszabott anyagot úgy kell 
fölosztani, hogy a tárgyalásra kiszemelt olvas-
mányok egymásutánjában tervszerűség és össze-
függés legyen. Az iskolai év első hónapját 
alkalmas népmesékre lehet fordítani; ezeket 
követik az első időszakban a klasszikus hősi 
mithosz köréből vett elbeszélések, azután a 
hun és magyar nemzeti mondák stb." 

„Szükséges, hogy a növendékek mennél 
többet olvassanak, a tanárnak azonban óva-
kodnia kell attól, hogy ez a tartalmi meg-
értés kárával ne járjon. Minden olvasmány tár-
gyalásának egyik főfeladata, hogy tartalmát a 
tanulók helyes fölfogással és a maguk szavai-
val eltudják mondani. A megértést pontos, 
értelmes olvastatással kell előkészíteni. Az 
olvasmányt a tanulók képességéhez mért apróbb 
szakaszokban, gondolatonként olvastatva, min-
den egyes szakasznál megadja a tanár lehe-
tőleg rávezetéssel a szükséges nyelvi és tárgyi 
magyarázatot s elmondatja a tartalmat. Majd 
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az olvasmányok vagy legalább egy nagyobb 
részlete'nek befejeztével kellő értelmi hang-
súllyal mégegyszer átolvastatja az egészet és 
vezető kérdésekkel összefoglaló megbeszélés 
tárgyává teszi. E kezdő fokon sok esetben 
szükséges, kogy a tanár maga adjon mintát 
mind a kellő olvasásra, mind az összefoglaló 
elbeszélésre." 

Minden mondat, annak minden szava, mintha 
csak nekünk — elemi iskolai tanítóknak — 
szólna. Hányan vannak közöttünk, kik az 
olvasmányok tárgyalására csekély gondot for-
dítanak? Hányan vannak, kik nem elég mód-
szeresen kezelik azt ? Sokan igen szőrszál-
hasogatóan kezelik a tárgyalást s emiatt sok 
időt elvesztegetnek, mások az összefoglaló 
elbeszéltetésre nem fordítanak gondot. 

Emiatt van és igen helyes kiindulási pont 
az, amelyet az Utasítás ad. Csoportosítja a 
különböző irányokat és oly alapot keres és 
rak le már az első időszakban, ami a tanuló-
nak nem nehéz, a tanárnak pedig következő 
munkálatainál nagyon is szükséges. Ezt kö-
vetve, nem idegenedik el a tanuló a tárgy 
tanulásától, de tétlenül sem marad. 

Hasonlóan kellene eljárnunk nekünk elemi 
iskolai tanítóknak is az olvasmányok kezelé-
sével a népiskola felsőbb osztályaiban. így 
járva el, nemcsak megkedveltetjük az olvasást, 
hanem olyan talizmánt is adunk a tanuló 
kezébe, amellyel biztosan haladhat, ha ki-
került az iskolából is. Az Utasításban foglalt 
irány megvalósításával nemcsak visszautasítjuk 
a népiskola ellen hangoztatott vádat a felsőbb 
iskolai tanárok és a gazdasági ismétlő-iskolai 
tanítók részéről is emelt panaszt, hogy a 
növendékek helyesen olvasni sem tudnak, hanem 
meg is szüntetjük teljesen. 

(Tordassentlászló.) Borbély József. 

= A Kath. Tanügyi Tanács f. hó 6-án 
és 7-én ülést tartott. Fölolvasták a püspöki 
kar öt leiratát. 1. A püspöki kar fölhívja a 
katholikus tanügyi tanácsot, hogy mielőtt a 
tanítói fizetés rendezése tárgyában a képviselő-
házhoz benyújtaná memorandumát, azt előbb 
a püspöki karral közölje. Walter Gyula pre-
látus fölvilágosítást kér e tárgyban az elnök-
ségtől, mert a lapok közlése szerint a kérvény 
már beadatott az országgyűléshez. Kívána-
tosnak tartja, hogy minden dologról tegyen a 
Tanács jelentést a püspöki karnak, mire 
Ember Károly kijelenti az elnökség nevében, 
hogy ez úgy is van, másként el sem képzel-
hető a dolog, mert a Tanács a legnagyobb 
körültekintéssel és benső igyekvéssel keresi a 
magyar püspöki kar bizalmát. 2. A nrásik 

leirat utasítja a tanácsot, hogy készítse el a 
katholikus tanítóképzők tanítástervét, de ameny-
nyire csak lehet, alkalmazkodjék az állami 
tanítástervhez. 3. Nagy örömmel fogadta a 
tanács, hogy a tanítók nyugdíjügyére beadott 
memorandumot a püspöki kar teljesen magáévá 
teszi és annak idején támogatni fogja a mél-
tányos kívánalmakat. 4. A „Gazdasági ismétlő-
iskolák tanítástervét" a püspöki kar elfogadja 
és annak kinyornatását elrendeli. 5. A kántor-
tanítók osztozkodása ügyében beadott javas-
latban módosításokat kiván a püspöki kar, 
melyeket részletesen kijelöl. Kimondandó volna, 
hogy minden jövedelem fölosztassék. A mise-
pénzeket egész évi átlag szerint osszák föl. 
A kántorok osztozkodásánál kérdése hosszú 
vitára adott alkalmat. Walter fötanfelügvelő 
az alkotandó szabályzat irányítására kimondani 
óhajtja, hogy az özvegyek teljes félévi jöve-
delmet kapjanak. Ezek után elfogadták a 
püspöki kar leiratát. Tárgyalták továbbá a 
népiskolai és a képző-intézeti tantervjavasla-
tokat, melyekre alkalmilag visszatérünk. Végül 
kimondották, hogy sürgősen foglalkozni fognak 
a kath. népoktatási intézetek szervezeti sza-
bályzatával. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A Á Somogymegyei Általános Tanító-

egyesület évi rendes közgyűlését Barcson 
tartotta meg. Barcs közönsége nagy figye-
lemben részesítette az egyesület tagjait. A 
népes közgyűlést Barcs illusztris közönségének 
részvétele mellett Cságoly József elnök nyitotta 
meg. A tartalmas megnyitó után Lengyel István 
főjegyző olvasta föl jelentését az egyesület egy 
évi működéséről. Jelentése keretében elszámolt 
azon nagyarányú gyűjtésről is, melyet az 
egyesület 4000 koronás s a Ferenc József 
Tanítók Házában teendő alapítványának össze-
hozására az elnökkel megindított. A kaposvári 
állami iskolai tanítótestület hathatós támogatá-
sával — mely az adományozók közt is a maga 
200 koronájával első volt — a gyűjtés egy 
évi összege 1756 korona. A terjedelmes fő-
jegyzői jelentést Szabady Sándor tót-szent-páli 
tanító értekezése követte ki alkohol-ellenes 
mozgalom megindítasa címmel kiváló gonddal 
megírt dolgozatot olvasott föl. A közgyűlés e 
tanulságos értekezést általános tetszéssel fo-
gadta, érte jegyzőkönyvi köszönetet szavazott 
és elhatározta, hogy az alkohol-ellenes moz-
galmat az egész megyére kiterjeszti, abban az 
egyesült minden tagja a maga körében is igaz 
lelkesedéssel előljár s Szabady értékes dolgo-
zatát a Jó Egészség című lapban közreadja. 
Az értekezés fölött élénk, s igen hosszú eszme-
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csere indult meg, mely a tárgysorozatba még 
fölvett két fölolvasást teljesen leszorította a 
napirendről. Több átirat letárgyalása s a szám-
vizsgáló-bizottság jelentése után tisztújítás volt. 
Az érdemnek és bálás elismerésnek kivánt 
adózni az egyesület, amikor Szalóky Dániel 
csokonyai ev. ref. tanítót, az egyesület öreg 
alelnökét egyhangúlag tiszteletbeli elnökké 
választotta. Szalóky neve nem ismeretlen ; 
szóval és tollal egy emberöltőn át dolgozott 
apostoli buzgósággal, soha nem lankadó kitar-
tással, mert jó szíve mindig a nemzeti nép-
nevelés egységesítéseért dobogott. Elnök lett: 
Cságóly József, alelnök: Arany Bálint, főjegyző : 
Lengyel István. Gyűlés után közebéd volt, 
melyen Bódiss Géza indítványára a felköszöntek 
megadóztatásából szép összeg gyűlt össze az 
egyesületi alapítvány törlesztésére. Ebéd végez-
tével kirándulás volt Barcs ipartelepeihez. 

(L. I.) 
$ Az Ugocsai Ált. Néptanító-Egyesület 

a nagy-tarnai fürdőben Rákóczy-ünneppel 
egybekapcsolva tartotta meg közgyűlését. A 
Rákóczy-ücnep gazdag műsorának meghall-
gatására nagy és díszes közönség gyűlt egybe. 
A közgyűlésen Spolarich János elnökölt, aki 
tartalmas megnyitó beszédében üdvözölte Máthé 
Géza kir. tanfelügyelőt. A kir. tanfelügyelő 
megköszönvén a rokonszenves üdvözlést, föl-
hívta a tanítóságot, hogy legyenek hív munka-
társai. A tanítóságnak figyelmébe ajánlja az 
Eötvös-alapot, a Tanítók Házát, a tanítók 
sorsjátékát, az alkoholizmus káros hatásának 
ismertetését és az ellen való küzdelmet az 
iskolában. Elhatározták, hogy Ugocsai Tanügy 
című helyiérdekű lapot indítanak meg s újra 
megválasztották a régi tisztikart. Az egyesületnek 
Perényi-alapja van, mely (a megyeivel együtt) 
4599 korona 91 fillérre rúg. Pályadíjat nyert 
Pilisi Sándor polgári iskolai tanító az ifjúsági 
egyesületek szervezésére vonatkozó munkájával. 
Wlassics minisztert táviratilag üdvözölték, 
melyre a miniszter úr levélben válaszolt. 

lé A Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület 
XXVI. r. közgyűlését Nyíregyházán Orsovszky 
Gyula elnöklete alatt tartotta meg. A gyűlésen 
részt vett több tanügybarát, a vármegye kir. 
tanfelügyelője és 93 tagtárs. Az elnöki meg-
nyitóbeszéd után Messlényi Zoltán kir. segéd-
tanfelügyelő az egyesület választmányának 
kérésére magas színvonalon álló szabad elő-
adást tartott, mellyel a tanítók életbiztosítását 
a „Gazdák Biztosító Szövetkezeté"-nek kapcsán 
ismertette nagy szaktudással. „Az elektro-
technika a gyakorlati életben" című tételről 
fölolvasást tartott Dokupil Gyula. Elfogadtatott 
a választmánynak azon határozati javaslata, 
melyet „A tanítók fizetésének törvényhozás 

útján leendő rendezése" tárgyában hozott. 
Végül az egyesület által a „Ferenc József 
Tanítók Házá"-ban tett 4000 koronás szoba-
alapítvány ez évi részletének törlesztésére 350 
koronát szavazott meg a közgyűlés. 

• A Békésbánáti ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület július 2.-án tartotta alakuló 
gyűlését Hódmező Vásárhelyen. A 6 vármegyé-
ből nagy számban egybesereglett tanférfiak s 
fanügybarátok áthatva azon eszmétől : „egye-
sülésben az erő", nagy reményekkel és lelke-
sedéssel gyűltek egybe az ev. ref. egyház 
tanácstermébe, hol az előkészítő bizottság 
elnöke, Császár Péter terjesztette elő jelentését 
s tartotta meg magas színvonalon álló meg-
nyitó beszédét. Ezután a tisztikar választatott 
meg. Elnök lett: Császár Péter, alelnökök: 
Balogh István és Chdyás János, titkár : Vidonyi 
Jenő, jegyzők: Lázár István és Jámbor Lajos. 
Ezután Balogh János „Egyházi törvényeink és 
a tanítók helyzete" címen tanulságos fölolvasása 
következett, melyet élénk figyelemmel és osz-
tatlan tetszéssel fogadott a közgyűlés. Ezt 
követte Lázár István „A néptanítók anyagi 
helyzete" című fölolvasása, melyben magyar 
nemzeti népnevelésünkre vonatkozólag sok 
megszívlelendő dolgot hallottunk. Ezután több 
rendbeli indítványt tárgyaltak. 

o Az Őrségi (Vas m.) ev. ref. Tanító-
testület Körmenden tartotta meg ez évi rendes 
közgyűlését, melyen megjelent dr. Chernél 
György cs. és kir. kamarás, országgyűlési 
képviselő is, mint a testület díszelnöke, több 
lelkész és tanügybarát. Darab Lajos testületi 
főjegyző Képzettársítási tábláit mutatta be, 
amelyeket már évek óta használ, s mely táb-
lája lapján a kezdő néhány hét alatt mintegy 
játszva megörökíti lelkében az összes betű-
képeket. Majd Fülöp Gyula tartott tanulságos 
fölolvasást a „munkakedv fejlesztéséről", ezt 
követte Gázon Lajos tanítónak a „haza és 
szabadság szeretetéről" szóló fölolvasása. Ezek 
után Darab Lajos előadása kapcsán a tanítók 
fizetésrendezését tárgyalták és elhatározták, 
hogy megkeresik az egyházi hatóságokat a 
végből, miszerint a ref. tanítók fizetése az 
állami tanítókéhoz hasonló módon rendeztessék. 
Majd Kiss Zoltán tartott a „Lélekről" fölol-
vasást. Pályadíjat 2 munkájával Fülöp Gyula 
nagyrákosi tanító nyert. Az Eötvös - alapba 
való belépés közgyűlés által Avass Ferenc 
indítványára a testület minden egyes tagjának 
lelkére köttetett. (Ez még nem elég : be is 
kell lépni! Szerk.) Darab Lajos egyesületi 
dalkör létesítését indítványozta, mit a köz-
gyűlés tetszéssel, egyhangúlag elfogadott. 
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Hit, remény, szeretet. 

Világot álkotál Uram 
S ezernyi jót bélé, 
Be bölcseséged még azért 
Üresnek képzélé. 
S agyaghói gyúrva, szent kezed 
lm' embert alkotott: 
E szép, dicső világ liogy így 
Ne legyen elhagyott. 

Es nőtt az emberáradat, 
A sok jót élvezé, 
Am elfeledte csakhamar : 
Te tetted emberré! 
Bálványimádó lett a nép; 
Erkölcse sírba szállt, 
Őrjöngve hódolt mindenütt 
Jó-, rossznak egyaránt. 

De ím' az égen fény dereng . . . 
Eloszlik a homály, 
Csodás kereszted glóriát 
Áraszt a Gólgothán. 
Sötét szívekben égi láng . . . 
S a bálvány porba hull, 
Egész világon, földtekén 
Te lettél újra úr ! 

Dicső neved bejárja már 
A földet és eget, 
A gyarló ember érezi : 
Mi lenne nélküled. 
S míg térdre hullva hőn imád, 
Szívének rejtekén 
Mély áhítattal kél: a hit, 
Szeretet és remény! 

(Nagy-Tapőlcsány.) Zsoldosné-Németli Hermin. 

Bél Mátyásról. 
(Befejező közlemény.) 

Bél 1708 közepe táján érkezett Beszterce-
bányára, hol az orthodoxok nagy bosszúsá-
gára a konrektori állás mellett az ispotály-
templomban a lelkészi hivatalt is elfoglalta. 
Meg is indult ellene az ádáz harc; de ő ellen-
ségeinek nagyobb részét egy nyomtatásban is 
megjelent müvével s tanítói munkásságának a 
fényes sikereivel egymás után lefegyverezte ; 
mindazonáltal 1709 elején még aka Itak 
Besztercebányán és vidékén oly kérlelhetetlen 
gyűlölői, akik nem átallották Heister cs. 
tábornoknál bevádolni, s e hirtelen természetű 
embirt arra ingerelni, hogy láb alól eltétesse. 
A dolog oly módon történt, hogy Heister, 
aki Besztercebányát elfoglalta, itt a magával 
hurcoltatott fölkelők közül elrettentő például 
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többeket kivégeztetett ; e szerencsétlen halálra 
ítélteknek a halálra való előkészítését Bélnek 
kellett végeznie. Ellenségei ezt az alkalmat 
arra használták föl, hogy azzal vádolták őt 
Heisternél, hogy lelkészi tisztét nem a leg-
lojálisabb módon végezte és különben sem 
barátja a császáriaknak. Heister, ki egyébként 
sem viseltetett jóindulattal a Rákóczyhoz hajló 
besztercebányaiak iránt, erre nagy haragra 
lobbant, és megesküdött, hogy Bélt, ha magát 
teljesen nem tisztázza, három nap múlva 
kivégezteti. Bélnek és hívei könyörgésének 
nagy nehezen lehetett csak a tábornokot ki-
engesztelniük. Mondják, hogy Heister később, 
mikor Bélt már Európa-szerte, mint nagy 
tudóst emlegették, gyakran kijelentette, hogy 
alig örvend valaminek annyira, mint annak, 
hogy Bélnek 1709 január 21-én megkegyel-
mezett volt. 

Bélt 1714-ben vitték el a pozsonyiak isko-
lájuk élére ; mert meg voltak győződve afelől, 
hogy aki a besztercebányai iskolát rövid idő 
alatt a legjobb hírnévhez segítette, az az ő 
hanyatlásnak indult, egykor virágzó gim-
náziumukat is jó karba tudja állítani. Nem 
is csalódtak e föltevésükben. Mikor Bél 
Pozsonyba került, csak negyven tanulót talált 
ebben a pozsonyi latin iskolában; az ő igaz-
gatósága alatt e szám csakhamar néhány 
százra emelkedett, úgy, hogy az egyház kény-
telen volt az iskola termeit nemcsak meg-
nagyobbíttatni, hanem azok számát is szapo-
rítani. 

Bél Mátyás Besztercebányán is, Pozsonyban 
is a Francke - intézetben jól kipróbált oktatási 
rendszert alkalmazta, amely sok tekintetben 
megegyezett a Comenius Arnos által meg-
alkotott iskolai szervezetben ajánlott oktatási 
rendszerrel. Nem követte ugyan szolgahűség-
gel mindenben a Francke-féle nevelési és okta-
tási irányt ; alkalmazkodott Bél hazai viszo-
nyainkhoz és a magyar fölfogáshoz, észjáráshoz. 
Míg hazánk többi latin iskolájában a huma-
nisták pedagógiai élveit követve, minthogyha 
Coménius sohasem lett volna hazánkban, a 
nemzeti nyelvet, földrajzi, történelmi, természet-
rajzi, természettani ismereteket majdnem tel-
jesen mellőzték, addig Bél a vezetése alatt 
állott intézetekben ezeket a modern tudomá-
nyokat mind fölvette a kötelező rendes tan-
tárgyak sorába s gondoskodott még afelől is, 
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hogy növendékei közül azok, akiknek ezekhez 
kedvük volt, a görög és a francia nyélvet is 
megtanulhassák. A tanulók a legtöbb tárgyat 
anyanyelvükön tanulhatták, még pedig cél-
szerű nyomtatott kézikönyvekből. Más latin 
iskolákban ekkoriban a tanulókat még az 
alsóbb osztályokban is a tömérdek „tudomány" -
másolássál és dietálással gyötörték s ezzel 
rendkívül sok időt vontak el tőlük a tanulás-
tól. Bél társaival együtt egy egész sorozat jó 
könyvet készített és adott ki tanítványai szá-
mára ; e művek nem mind eredetiek ; de mind-
egyiken meglátszik az átdolgozok önálló, 
helyes pedagógiai fölfogása. Jellemző a pozsonyi 
ev. iskolában ebben a korban uralkodó szelle-
met illetőleg az a tény, hogy ezekből az 
iskolai kézikönyvekből sem hiányzik a magyar 
magyarázat s itt-ott még a magyar szöveg 
sem. Hol készültek másutt ilyen kézikönyvek 
abban az időben ? ! 

Említésre méltó, hogy Bél a pozsonyi latin 
iskola számára, amelynek legalsó osztálya a 
mai népiskolát pótolta volt, tökéletes iskola-
szervezetet készített a Francke-féle iskola-
szervezet nyomán, és ezt az egyháztanács által 
elfogadtatván, iskolai törvény címén beigtat-
tatta az intézet anyakönyvébe ; ezt a törvényt 
azután majdnem egy egész évszázadon át 
szigorúan megtartották és megtartatták a 
pozsonyi igazgatók és tanárok. Ez az iskolai 
törvény magában foglalta az iskola igazgató-
jának és a tanároknak a kötelességeit és jogait 
meghatározó pontokat, a szülőknek és a tanulók-
nak a kötelességeit és az iskolai hatósági 
tagok hatáskörét előíró szabályokat, továbbá 
a részletesen kidolgozott tantervet, az egyes 
tantárgyak kezelésére vonatkozó módszertani 
utasításokat, az iskolai fegyelem föntartása 
körül szem előtt tartandó tételeket, amelyek 
a tanulókat az emberséges, atyai bánásmódról 
biztosították az egész intézetben. Kimondta ez 
az iskolai törvény, hogy minden egyes tanító-
nak hétről-hétre pontosan be kell az ebből a 
célból vezetett közös jegyzőkönyvbe jegyeznie, 
hogy mit végezett növendékeivel az egyes 
tantárgyakból. Az egyes osztályok növendékei-
nek testi és szellemi minőségéről, előmeneteléről, 
szorgalmáról és magaviseletéről hü képet nyújtó 
jegyzeteket tartozott vezetni minden oktató 
külön-külön. A tanári kar kezdetben hetenként, 
aztán év közepétől kezdve pedig két heten-
ként módszeres értekezleteket is tartott, ame-
lyeken az említett két jegyzőkönyv föltünőbb 
adatai rendes tanácskozás tárgyát képezték. 
Ezekről az értekezletekről is pontos könyveket 
vettek föl. S ezekből hat vaskos kötetet őriz-
nek még ma is a pozsonyi ev. egyház levél-
tárában. Tartalmuk fényes tanúbizonyságot tesz 

afelől, hogy Bél és azok, kik a XVIII. század-
ban ezt az iskolát igazgatták, nevezetesen 
Marth Mátyás, Beer Frigyes és Thomka-Szászky 
János igazán szellemi vezérei voltak tanár-
társaiknak s hogy a pozsonyi iskola az ő igaz-
gatóságuk idején igen magas pedagógiai szín-
vonalon állott,amit elismertek s nyiltan hirdettek 
az ev. ref. Vay Ábrahám, a s.-pataki iskola 
egyik pártfogója és Prónay Sándor, a fő-
igazgató stb. 

Már Bél igazgatóságának az ideje előtt is 
segélyezte a 'pozsonyi egyháztanács az idegen-
ből odakerült, minden tekintetben jeles, sze-
génysorú tanulókat ; de Bél igazgatósága alatt 
és után oly szépen gyarapodott az intézet 
alumneuma, tápintézete, hogy némely eszten-
dőben 60, sőt hetven tanuló is részesülhetett 
ott ingyen étkezésben. Emellett meghonosí-
totta Bél Pozsonyban „a magán-pedagógusok" 
intézményét is. A szegényebb sorú kitűnő 
tanulókat a gyengébbeknek tanáraik lítmuta-
tása szerint való külön oktatásával bízta meg, 
amiért is azután ezeket a tanulókat a szülők 
külön díjazásban részesítették. 

Bél 1714-től 1719-ig állott, mint igazgató 
az iskola élén; ekkor lelkészükké választották 
öt a pozsonyiak ; ámde azért ő ezentúl is 
vezérlő szelleme maradt míg élt, — 1749-ig — 
a pozsonyi latin iskolának. 

Nevezetes közművelődési tényként említem 
föl, hogy Bél szervezte Pozsonyban azokat a 
kis magániskolákat is, amelyekben a latin 
iskolától távolabb lakó szülők gyermekeiket 
egyes műveltebb özvegyek és idősebb s iskolá-
zottabb leányok Bél felügyelete és utasításai 
szerint olvasásra, írásra, vallásra és számolásra 
oktatták 8 éves korukig, a leányokat pedig 
rendszerint mindaddig, míg meg nem konfir-
máltattak. Ezekből az úgynevezett „utcai isko-
lákból" fejlődtek ki később a pozsonyi ren-
des ev. népiskolák és a rendszeresebb leány-
nevelő magán-intézetek. 

Míg Bél, mint iskola-igazgató és tanár mű-
ködött, nem fejthetett ki nagyobb tudományos 
tevékenységet, habár már 1719 előtt is számos 
tudományos értekezést, több nevezetes nagy 
tanulmányt és néhány könyvet is tett a sajtó 
útján közzé. Nevét mindazonáltal csak akkor 
ismerte meg a művelt világ, amidőn, mint 
pozsonyi lelkész megírta Magyarország vár-
megyéinek és nevezetesebb városainak a mono-
gráfiáit és ezekből öt terjedelmes kötetet ki is 
adatott s emellett nemzetünk történetét ismertető 
rengeteg munkájából is megjelent két vaskos 
kötet. Már, mint besztercebányai igazgató, 
magyar nyelv és irodalomtörténeti müvének a 
megírása alkalmával föltette magában, hogy 
hazánkat és nemzetünk múltját megfogja 



2 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 17 

ismertetni Európa tudósaival, akik ezekről csak 
igen keveset tudhattak ; mert nem akadt senki, 
aki ezekről alapos munkákat nyújtott volna 
nekik. Yoltak ugyan előbb is már egyes olyan 
könyvek Európa tudományos intézeteiben, 
amelyek hazánk leírásával és nemzetünk tör-
ténelmével foglalkoztak ; de ezeknek a nagvobb-
része igen rövid, fölületes és hibás volt. íróik-
nak nagyobb része nem is látta Magyarországot. 
A magyar királyságot ismertető földrajzok 
nagyobbára csak az egyes városok és megerő-
sített városok vázlatos leírásával és ostromlá-
saiknak a történetével foglalkoztak, az ország 
természetrajzi, természettani-, etnográfiái, poli-
tikai és művelődés-történeti viszonyairól alig 
tettek egy pár szóval említést. Bél a lehetőleg 
teljes és hű képet akart hazánk minden egyes 
vármegyéjéről nyújtani. Éveken át gyűjtötte 
az egyes vidékekre vonatkozó adatokat 1710 
óta. Ismeretséget kötött evégből tanítványainak 
a szülei útján a legkülönbözőbb vidékeken élő 
tudósokkal, lelkészekkel, orvosokkal, hivatalno-
kokkal ; be-beutazta már mint igazgató a 
szünidő alatt, később, mint lelkész, mikor 
csak helyettesíthette magát, azokat a várme-
gyéket, amelyeknek a monográfiájával foglal-
kozott s kutatta, ahol csak lehetett a vár-
megyei, a községi és a családi levéltárakat. Sok 
jeles férfiút megnyert munkatársul. Az 1720-ik 
esztendőben már annyira jutott, hogy néhány 
vármegyének és városnak a monográfiáját 
sajtó alá adhatta. Közölte ezt a nagy közön-
séggel is és fölhívta azt előfizetésre, a hazafias 
cél támogatására nyomtatott körlevelekben. 
Bélnek ez a körlevele, valamint pozsonyi mű-
ködésével elért egyéb sikerei ekkor ismét 
fölébresztették régi orthodox ellenfeleiben a 
gonosz szellemet ; azt kezdték volt róla híresz-
telni, hogy nem hazafias és tudományos cél-
nak, hanem valamely külföldi hatalomnak a 
szolgálata, zsoldja készti őt az ország tüzetes 
megismertetésére. E hír eljutott Pálffy Miklós 
nádorhoz is, aki kötelességének tartotta Bélnek 
maga elé való idézését s az ügy megvizsgá-
lását. Bél készségesen megjelent előtte ; bemu-
tatta rengeteg kéziratát, térképeit stb. Nem sok 
fáradságába került, hogy a tudománykedvelő 
nádort szándékának tisztasága és szentsége 
felől meggyőzze. így történt, hogy ugyan-
akkor, midőn ádáz ellenségei kárörvendve azt 
a hírt kezdték már terjeszteni, hogy a haza-
áruló Bélt börtönbe vetették, Pálffy nádor már 
kihallgatást eszközölt számára III. Károly 
királynál a mű kiadatása érdekében. A király 
pedig, ki maga is örömest foglalkozott a tudo-
mányokkal, a Bél által eleve bemutatott kéz-
iratokat a kihallgatás előtt megtekintette, Bélt 
rendkívül kegyesen fogadta, vele sokáig el-

beszélgetett, évi 400 forintnyi segéllyel és 
azzal is megörvendeztette, hogy megengedte, 
miszerint nagy müvét neki ajánlhassa. íme, 
így fordította jóra Isten Bél ádáz ellenségeinek 
gonosz szándékát! 

Erre nem sok idő múlva, 1723-ban meg-
jelent Bél müvének egy kis részlete „Pro-
dromus" címen mutatvány gyanánt, rendkívül 
díszes kiadásban fólió, ívrét alakban. Meg-
van ebben Szepes vármegye leírása és térképe, 
melyet Kray Pál készített, a demévfalvi bar-
langnak, a vichnyei és szklenói fürdőknek a 
monográfiája, értekezés a soproni szőlőker-
tekről, bortermelésről,'a nadragulyáról, a konyha-
sóról, és az orvosi tudománynak akkori állapo-
táról hazánkban stb. E mutatványt a tudományos 
folyóiratok nem győzték magasztalni. A király 
kegye és a külföldi sajtónak a kedvező véle-
ménye, csakhamar ünnepeltté tették Bél nevét 
hazánkban és a külföldön egy iránt. Egész kis 
tudós társaság csoportosult körülötte ; legjele-
sebbjeink is szívesen fölajánlották neki szíves 
készséggel közreműködésüket. 

Elkészült a nagy munka, amelynek címe 
„Notitia Hungarica novae historieo geographica", 
amely Magyarország vármegyéinek a monográ-
fiáit mind magában foglalca. Hogy pedig meny-
nyire megbízható volt Bélnek ez a földrajza, 
kitűnik abból, hogy minden egyes vármegyé-
nek a leírását a király kivánságának megfele-
lőleg, az illető vármegyék -által kijelölt 
szakértők és a helytartótanács tudósai is 
fölülvizsgálták volt. Nyomtatásban csak négy 
teljes és egy félig kész kötet jelenhetett meg 
ebből a nagyon becses munkából; mert nem 
volt elég előfizet "je. Már a negyedik kötet 

! előszavában imígy fakadt ki a lelkes tudós: 
I „Isten kegyelmiből az egész munkát elvé-
! geztem úgy, hogy a mi hátra van, azonnal 
[ sajtó alá adhatnám, ha az emberek jobban 
j szeretnék a tudományt és méltányosabbak 

tudnának lenni!" Az öt kötet 11 vármegyének 
a monográfiáját foglalja macában, a többi mind 
csak kéziratban maradt hátra. Ezeket Bél 
halála után Batthyányi József érsek vette meg 
meg az özvegytől. E tudományos kincset 
Esztergomban őrizik ; de igen megrongált álla-
potban, mert még Batthyányi idejében az ide-
oda való szállítás közban a Dunán a hajósok 
gondatlansága miatt egy jó része átázott s 
így, mikor azt a nagylelkű érsek ki akarta 
adatni, már senki sem vállalkozott a részben 
olvashatatlanná vált kéziratoknak a kiegészíté-
sére, sajtó alá rendezésére. Néhány vármegyé-
nek és városnak a leírását másolatban őrzi 
a Nemzeti Múzeum, meg a pozsonji ev. lyceumi 
könyvtár. A nyomtatásban megjelent részekről 
a legszigorúbb kritika is elismeri, hogy Bél 
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ezekben oly jeles és az akkori irodalmat 
tekintve oly kimagasló művel ajándékozta meg 
hazánkat, mely bármely nemzet irodalmának 
is díszéül szolgálhatna; mert a vármegyéket 
kerületek szerint csoportosítva, járások szerint 
haladva ismerteti s kiterjeszkedik azok termé-
szetrajzi, természettani, néprajzi, politikai és 
művelődés-töri"éneti viszonyaiknak az ismer-
tetésére is, közöl sok okmányt, nemzedékrendi 
táblázatot, epigráfiát, megemlít minden csekély 
falut, hegyet, patakot stb. 

Bélnek Magyarország múltjával és a magyar 
nemzet történetével foglalkozó kézirataiból csak 
két kötet jelent meg nyomtatásban ily címmel : 
„Adparatus ad históriám Hungáriáé" ; a 
többi részint a bécsi cs. udv. titkos levél-
tárba, részint a Nemzeti Múzeumba került ; 
amott 19 nagy kötetet, emitt tizennégy na-
gyobb terjedelmű kéziratot őriznek a mái-
sajtó alá elkészült történeti munkákból. Maradt 
még sok más egyéb tartalommal bíró kézirata 
is hátra e kiváló írónak, amelyeket a pozsonyi 
ev. lyceumban, meg az esztergomi primaciális 
könyvtárban őriznek. Hazai és külföldi tudó-
sainkkal folytatott levelezését nem gyűjtötték 
össze. 

Eletének utolsó évében szélhűdés érte a 
fáradhatatlan tudóst és jeles pedagógust. Ham-
vait 1749 augusztus 31-én helyezték örök 
nyugalomra a pozsonyi „Szent Mihályról" elne-
vezett temetőben, amelynek a helyén ma szép 
házsorok állanak. Emlékének tiszteletére a 
pozsonyiak azt az utcát, melyben lakott, „Bél 
Mátyás utcának" nevezték el. A beszterce-
bányaiak pedig Zólyom vármegye közönsé-
gével együtt a nagy tudományú Ipolyi Arnold 
püspök kezdeményezésére márvány-emléktáb-
lával jelöltették meg azt a házat, amelyben 
hazánk földrajzának és nemzetünk történe-
tének behatóbb kutatását megkezdte volt. 

Legyen áldott közöttünk is az ő emlékezete 
(Györ.) Péterfy Sándor. 

IRODALOM. 
A. pisztráng- és lepényhal-horgászat című 

ügyes munkát ír t Jurek József liptó-bessenyői 
tanító, melyet jó lélekkel ajánlhatunk a hor-
gászat minden kedvelőjének. Az ügyes munkában 
a szerző világos nyelven külön szól a pisztráng, 
külön a lepényhal horgászatáról. Jó tanácsokat 
ad a halászbotra, a horogra, a csalétkekre stb. 
vonatkozólag; ír a műlégyről és a halak ívási 
és tilalmi időszakát feltüntető kitűnő táblázatot 
csatol tanulságos kis munkájához, melyet a 
szerzőnél lehet megrendelni Liptó-Bessenyőn 
2 koronáért. Tanítók által vagy az ő közvetíté-

sökkel megrendelt minden példány után a szerző 
30 fillért ad a Tanítók Házára. 

Megjelentek : Janet Spiritualizmusa. Filo-
zófiai monografia. Irta Juhász László. Budapest, 
Franklin-Társulat. 283 lap. Ára 0 korona._ — 
A Magyar Könyvtárban: Jókai Mór „Öreg 
ember nem vén ember" c. regénye ; három 
szám; ára 90 f. — A fák birodalmából. Irta 
Hanusz István. Számos színnyomatú szöveg-
képpel. Az Athenaeum kiadása. Ára 4 K 
20 fillér. Nagyon szép és nagyon élvezetes 
könyv ! — Kurucvilág. Ezzel a címmel csinos 
kötetecske jelent meg az Athenaeum kiadásá-
ban. Thaly Kálmánnak, a Kurucvilág nagynevű 
búvárának és legalaposabb ismerőjének verseit 
tartalmazza. Ára 2 K. — Az Olcsó Könyvtár-
hói 3 új füzet ; az elsőben Macaiday tanul-
mányát olvassuk Az angol restauráció vígjáté-
kairól. A második Renan Ernőnek Spinozáról 
mondott beszédét tartalmazza ; a harmadik 
füzetben Ambrozovics Dezső, a modem orosz 
irodalom egyik legbuzgóbb és leghivatottabb 
ismertetője, Gorkij Maximnak „Konovalov" 
czímű elbeszélését fordította le igen szépen és 
jellemzetesem Az „Olcsó Könyvtár"-t Gyulai 
Pál szerkeszti és a Franklin-Társulat adja ki, 
de kapható minden könyvkereskedésben ; egy-
egy szám ára 20 fillér. — Az iskolásgyermek 
hazaszeretetéinek nyilvánnlásáról és irányításáról. 
Irta Laczkovits János. Tanítóegyesületi föl-
olvasás. (Tata.) — A Kis Könyvtár új füzetei : 
Tábori Róbert : A földvári szittyák és egyéb 
történetek; Tutsek Anna: Életképek. A Kis 
Könyvtár 54 kötete közül 14 kötet ára köte-
tenként 40 fillér, a többi 37 kötet kötetenként 
50 fillér, minden egyes kötet külön is kapható. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A tanítóknak az országos nyugdíjintézetbe 

való fölvételéhez szükséges okmányok máso-
latainak hitelesítése ügyében folyó évi 35.690. 
szám alatt kiadott s a „Néptanítók Lapja" 
folyó évi 25-ik számában közzétett körren-

I deletem negyedik bekezdését az általános 
! rendelkező rész föntartásával akkép módosítom, 

hogy az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való 
fölvételhez szükséges okmányoknak hivatalból 
kérvény nélkül történő fölterjesztése esetén, a 
bemutatandó okmányok nem a zárjel között 
említett mellékleti bélyeggel, hanem a szabály-
szerű vagyis az okirat minőségének megfelelő 
okirati bélyeggel látandók el, és a mellékleti 
bélyegkötelezettség alól ez esetben mentességet 
élveznek. Ezen rendelkezés a másolatok hite-
lesítésének bélyegkötelezettségét nem érinti és 
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az 1 korona hitelesítési bélyeg idézett körren-
deletem értelmében mindenkor fölragasztandó. 

Budapesten, 1903. évi július 2.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Molnár, 
miniszteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította : a szegvári 

Hitelszövetkezetnek, mely a szegvári áll. el. 
iskola részére a szegénysorsú tanulók tan-
könyvekkel való ellátása céljából 400 koronás 
alapítványt tett. 

Kinevezte: Erdődi Imre, Beiehhardt János, 
Hankus Irén és Józsa Jozefin oki. tanítókat, 
illetve tanítónőket a békás-megyeri áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká, illetve tanítónőkké; 
Stich István G-yula, Mikida János, Orbán 
Margit és Jdblonkay Mária oki. tanítókat, ill. 
tanítónőket a solymári áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Vass Gizella oki. 
tanítónőt a szegvári áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Besch Rudolf, Jeszenkovits József, 
Czeller Mihály és Spáth Julia oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt a dunabogdányi áll. elemi 
népiskolához r. tanítókká, illetve tanítónővé; 
Jancsó Vilmos és Kovácsy Margit oki. tanítót, 
illetve tanítónőt a szilágy-bagosi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Dicső 
Endre és Magyar Jolán oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a csomonyai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé ; Kovács Ambrus 
és Kovács Ambrusné Madar Julia oki. tanítót, 
illetve tanítónőt a barkaszói áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Csizmadia 
Károly és Hencz Apollónia oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a drávaegyházi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé. 

Áthelyezte: Verner Jenő mosoni és Petróthy 
Ida szanki áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
a solymári áll. el. isk.-hoz és Verner Jenőt 
megbízta az igazgatói teendők ellátásával ; 
Hostyiczky Etel erzsébetfalvi és Bába Albert 
alsókubini áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
kölcsönösen; Artliold Erzsébet szegvári áll. el. 
isk. tanítónőt a dunabogdányi áll. el. isk.-hoz ; 
Óváry János csongrádmegyei kir. tanfelügye-
lőséghez berendelt áll. el. isk. tanítót a balassa-
gyarmati áll. el. iskolához ; Benkő András 
ugocsavármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
ezen minőségében a krassószörényvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott : Simonyi Sámuel 
békési munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 1540 koronát; Csiki János bölöni munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 520 koronát ; 
Aurada Emil szolnok-puszta-szandai munka-

képtelen uradalmi tanító részére évi 780 
koronát; Bitevics János dolovai közs. el. isk. 
tanító részére évi 1635 korona 65 fillért ; 
Hoffer Teréz kiskunhalasi ev. ref. felsőleány-
iskolai munkaképtelen tanítónő részére évi 
760 koronát; Baján Lajos decsi munkakép-
telen ev. ref. tanító részére évi 1060 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Petrovics Sámuel szelcsi nyugdíjazva volt 
ág. hitv. evang. tanító özv., szül. Jankovszky 
Zsuzsánna részére évi 300 koronát; néhai Ádám 
Vazul hosszúpataki gör. kath. el. isk. tanító 
Emil és Mária nevű kiskorú árváinak évi 216 
korona 66 fillért. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Sztrahe Adolf volt bélyi róm. kath. el. 
isk. tanító Gabriella nevű árvájának a kolozs-
vári orsz. tanítói árvaházba. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Árvái Ignác és Gorzó Dénes urakat kérjük, 

szíveskedjenek levelező-lapon pontos lakcímöket 
mielőbb beküldeni, hogy a számukra már 
régebben kiutalványozott tiszteletdíjat mielőbb 
megküldhessük. — Értesítő. A születési és 
oltási bizonyítvány bemutatását nem lehet el-
engedni. A többire nézve a bemondás is ele-
gendő. — Wlezsik. Sziklás. Az illetékegyen-
értékre vonatkozólag a Tanítók Tanácsadójában 
közlötteket ajánljuk figyelmébe. Ott jeleztük 
a törvényes álláspontot is. — Csinos I . A 
„Néptanítók Lapja"-ban nem régen tettük 
közzé a fürdői kedvezményeket tanítónők szá-
mára. — M. T. Svábhegy. A kiadóhivatalhoz 
intézze az előfizetést. Mindenesetre el fogják 
fogadni negyedévre is. — Sz. L. Dömsöd. 
Tudomásunk szerint a vallástanból a helyi 
vizsgálatot meg szokták követelni. Nézze meg 
a zsinati törvényeket s az egyházi hatóság 
intézkedésének engedelmeskedni kell. — Mák-
falvi izr. iskola vezetősége. Aki megbukott 
1—2 tárgyból, pótvizsgát tehet; ezért fizetni 
nem kell. — Jéhn Gy. D.-Foldvar* Hasonló 
ügyben Bajáki János tanító Kun-Félegyházán 
adhatna rendelkezésére néhány adatot egy köz-
igazgatási bírósági 489/1901. számú ítéletből 
és a pestmegyei kir. tanfelügyelőségnek 
4708/1901. számú Almási Nándor róm. kath. 
tanítóra címzett értesítéséből. — Hegedűs Sz.-
Püspöki. A korpótlékbeszámítás kántortanítói 
díjaknál is akkor történik, hogyha 600 koronán 
fölül van a nyugdíjigény. Erre a „Tanítók 
Tanácsadója" c. könyv tüzetes fölvilágosítást 
ad. Ott már kifejtettük, hogy mily esetben 
lehetséges az, hogy egyelőre a korpótlékot 
nem számíthatják be a 600 koronán fölül. — 
Szlovik János. Ha díjlevelükben kántori állás 
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elvállalása nincsen, nem lehet önöket arra 
kötelezni. Ugyanez a válaszunk a második 
kérdésre is. Méltányosságból azonban kellő 
díjazás mellett, aki erre legalkalmasabb, fogadja 
el az egyezséget, de úgy, hogy emellett tanítói 
jövedelme változást ne szenvedjen. — Tompa» 
Pálfii - Mártonfa. A kir. tanfelügyelő úrnál 
kellene ez ügyben eljárni. Ha igazolt az egyház 
szegénysége és ha nem képesek 800 koronát 
adni — 800 koronáig való kiegészítésért állam-
segélyért folyamodjanak. A tanfelügyelő a 
többit elintézi. — H. J. Podbreszt. A „Nép-
tanítók Lapjában" szóltunk arról, hogy mi-
képpen értelmezik ezt a kifejezést: a tanító köz-
tisztviselő. A köz ktatásügyi miniszter 1900. 
évi 78.592. számú rendelete folytán közzétett 
igazságügyminiszteri 1898. évi 26.642. számú 
átirat mondotta ki ezt a meghatározást : „ Köz-
hivatalnok a tanító, aki bármely jellegű nyil-
vános iskolánál működik." — Tanító árvája. 
A tanítói árvák gyámolítására vonatkozólag 
„Tanítók Tanácsadója" című könyvünk 188 — 
190. lapján talál fölvilágosítást. Nagykorú árvák 
nem szoktak nevelési pótlékot kapni. Ha azt 
gondolja, hogy valami tévedés történt a számí-
tásban, folyamodjék a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz helyreigazításért. — Cs. József. A 
főszolgabíró útján esetleg ki lehetne járni az 
útját, hogy ha majd megnyílik a gyermek-
menedékhely, az illető gyermek abba fölvé-
tessék, ha addig be nem tölti a két évet. 
Tudakozódjék a főszolgabírói hivatalnál. — 
Sz. Márton. A tanítói nyugdíjazásra vonat-
kozó kérvény fölszereléséről tájékozást nyerhet 
„Tanítók Tanácsadója" című könyvünk 180 — 
181. lapján. — Gr. Ferenc. Ha csakugyan 
hiba történt a díjlevél fölvételében vagy esetleg 
az iskolaföntartó a megváltozott viszonyokhoz 
képest javítani akarja a tanítók fizetését, akkor 
az iskolaföntartó, illetve az iskolaszék rendes, 
szokásos határozatot alkosson az új díjlevél 
megszerkesztéséről, azt mutassák be a kir. 
tanfelügyelőnek is s ennek alapján esetleg 
lehet kérni a nyugdíjigény módosítását is. 
Persze csak olyan fizetésjavítást fognak tekin-
tetbe venni a nyugdíjigénynél, amely javítás 
állandónak tekinthető azon állást betöltő 
tanító részére, bárki legyen is az. — 
Sz. J. T.-Berénd. Rosszul tette, hogy június 
végére mondott le; miért nem szeptember 
l.-ére ? Az iskolaévhez hozzátartozik a szün-
idő is, tehát önnek joga lett volna a szünidőre 
vonatkozó fizetésrészt követelni. — 0. L. 
Légrád. A katonai ügyekben „Tanítók Tanács-
adója" című könyvünkben a 120. oldalon 
talál fölvilágosítást. Ugyanott közölve van a 
miniszteri rendelet száma. Az anyakönyv-
vezetői hivatal is útbaigazíthatja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— XIII. Leó. Korunk legnagyobb 

alakja: a nagy tudományú, a bölcs, a 
szelid lelkületű római pápa súlyos 
betegen fekszik; az egész művelt világ, 
felekezeti különbség nélkül, lélekzet-
vesztetten olvassa a Rómából érkező 
híreket és abban a forró imában egyesül, 
hogy a szent atyát Isten még számos 
évig tartsa meg szent Péter trónján! 

— Lapunk felelős szerkesztője folyó hó 
20.-án három heti szabadsággal elutazik a 
fővárosból ; távolléte alatt dr. Göőz József 
segédszerkesztő helyettesíti. Az Eötvös-alap 
ügyeiben szintén vagy dr. Göőz alelnökhöz, 
vagy pedig Kapy Rezső titkárhoz kell for-
dulni az elnök távolléte alatt. 

— Címadományozás. A király dr. liényi 
József miniszteri segédtitkárnak a miniszteri 
titkári címet adományozta. 

— Egy tanító kitüntetése. A király 
Benedek János lépesfalvai ágostai hitvallású 
evangélikus nyugalmazott tanítónak a nép-
nevelés terén szerzett érdemeinek elismeréseül, 
a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta. 

— Külföldi kitüntetés. A francia kormány 
lapunk f. szerkesztőjét : Ujváry Béla kir. 
tanácsost, az Orsz. Közokt. Tanács tagját és 
az Eötvös-alap elnökét a közoktatásügy tisztjévé 
(Officier de l'instruction publique) nevezte ki. 
Ujváry Béla az 1900. évi párisi kiállításon a 
nemzetközi jury tagja és a népoktatásügyi 
albizottság jegyzője volt s ez utóbbi minősé-
gében érdemelte ki a francia közoktatásügyi 
minisztérium legmagasabb rendjelét. Érdekes, 
hogy a francia közoktatásügyi miniszter 1902 
máríius 1-én írta alá a dekrétumot, mely a 
hosszadalmas diplomáciai úton csak most jutott 
el a kitüntetetthez. 

— A fővárosi iskolák új rendje. A székes-
főváros tanácsa elhatározta, hogy az elemi 
iskolákban és a mesterinas-iskolákban is új 
rendet hoz be. Az új rend legfontosabb intéz-
kedése, hogy az elemi iskolákban megszün-
tetik a hónaponkénti értesítőt s ahelyett 
minden félévben adnak bizonyítványt. Még 
pedig január végén és az iskolaév végén. A 
város olyan könyvecskéket nyomat, amelybe 
hat éven át beírhatják a bizonyítványt. A 
könyvecskéhez csatolják a tanuló törzslapját, 
amelyben meglesz a születési bizonyítványá-
nak a másolata, az oltási bizonyítványának a 
másolata s mindazok az írások, amelyekre az 
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iskolákba való fölvételnél szükség lehet. A 
szülőknek nagy könnyrebbség lesz ez az intéz-
kedés, mert csak egyszer kell az írásokat 
megszerezniük s azután minden évben beirat-
hatják gyermeküket a könyvecske alapján az 
iskolába. Arról is gondoskodtak, hogy a szülő 
megtudja, ha gyermeke nem jól tanul. A 
tanító értesítőt küld a szülőnek, amelyben 
figyelmezteti, hogy a gyermek nem tanul. 
Ezzel az intézkedéssel közvetetlenebbé teszik a 
tanítók és a szülők között az összeköttetést, 
aminek pedagógiai szempontból is nagy jelen-
tősége van. Az új rend előreláthatólag nagy 
mértékben fogja emelni a főváros iskoláinak 
a színvonalát, a szülőket pedig sok fölösleges 
dologtól és gondtól menti föl. 

— Az Eötvös-alap köréből. Zemplén vár-' 
megye tanítói közül, mint az elnökséget Bereg-
szászy István kir. tanfelügyelő értesíti, 50 új 
tag lépett orsz. tanítói segélyegyesületünkbe 
s mivel a megyéből már régebben 72-en voltak 
tagjai az alapnak, most összesen 122 tagunk 
van Zemplén megyében ; 23 tanító a kir. 
tanfelügyelőnek kijelentette, hogy aratás után 
szintén belép. — Deák Lajos kir. tanácsos, 
Maros-Torda megye kir. tanfelügyelője, aki 
régi lelkes támogatója az Eötvös-alapnak, 
ismét megemlékezett orsz. tanítói segélyegye-
sületünkről, perselypénzekből 42 K 75 fillért 
küldvén az alap pénztárának. A hozzánk 
beküldött összeget Adakozás c. rovatunkban 
nyugtatványozzuk, itt pedig az alap elnökségé-
nek köszönetét tolmácsoljuk a kir. tanfelügyelő 
úrnak. — Romhányi Sándor székesfővárosi 
kartársunk más oldalú nagy elfoglaltsága miatt 
az elmúlt iskolai évben a gyűjtő és kezelő 
bizottság ülésein nem vehetvén részt, mint az 
elnökhöz intézett levelében írja, „magára 
szabott s anyagi erejéhez mért csekély peni-
tenciául" 10 koronát küld azzal a kérelemmel, 
hogy az a szabad «"asztalok céljára fordíttassák. 
Reméli különben, „hogy jövőre nagyobb érdek-
lődéssel, illetve nagyobb buzgalommal fogja 
tudni az Eötvös-alap nemes ügyét szolgáim". 
Adja Isten, hogy t. kartársunk reménye telje-
sedjék ! — Kunszt Károly somorjai kartársunk, 
aki tudvalevőleg természetrajzi preparátumokat 
készít az iskolák számára, f. é. január 1-től július 
1-éig iskoláknak szállított preparátumok árából 
ismét 50 koronát küldött az Eötvös-alapnak. 
Kunszt Károly a tanszerkereskedőknek is dol-

gozik, de alapunknak csak a közvetlen ő nála 
tett megrendelések után juttathat. Fölhívjuk 
erre a körülményre az iskolai igazgatóságok 
figyelmét. Kunszt Károly kartársunk az iskolai 
megrendelések után eddig már 350 koronát 
juttatott az Eötvös-alapnak. — A Felsőbaranyai 
ref. egyházmegyei tanítói egyesület jegyzőkönyvi 
kivonatban értesítette az alap elnökségét, hogy 
ha az Eötvös-alap a tagsági díjat 3 koronáról 
2 koronára leszállítja, alapszabályait az emlí-
tett egyesület akként módosítja, hogy az egye-
sületi tagsági díjat 2 koronával az Eötvös-
alap javára fölemeli, vagyis hogy ekként min-
den tagja belép orsz. segélyegyesületünkbe. 
Az Eötvös-alap elnöksége hajlandó a tagsági 
díjnak 2 koronára való leszállítását indítvá-
nyozni, mihelyt még vagy 50 — 60 egyesület 
mond ki, 5 — 6000 taggal, a fönnebbihez 
hasonló kötelező határozatot. — A Tanítók 
Háza gyufája f. é. január 1-től f. é. június 
30-ig 341 K 72 fillért jövedelmezett, mit a 
gyáros be is küldött az alap pénztárába. — 
A gyarapodás. F. év január 1-től f. hó 11-ig 
1982 új tag lépett be Eötvös-alapunkba, akik 
összesen 9700 koronát fizettek be a pénztárba. 
A mult heti gyarapodás: 33 új tag és 499 
korona. 

— 25 éves találkozóra gyűltek össze a 
sárospataki áll. tanítóképző-intézetben azok a 
tanítók, akik 1878-ban ott kapták oklevelüket, 
szám szerint 24-en, de közülök csak 10-en 
jelentek meg : nyolcan már kidőltek, hatot 
közülök pedig betegség vagy egyéb ok aka-
dályozott a megjelenésben. A tanárok közül, 
az érdemes igazgatón kívül, már csak egyet 
láthattak viszont. A nagy teremben Gragyi 
Károly beszélt a szép nap jelentőségéről. „El-
jöttünk — mondotta — e kedves emlékű 
helyre beszámolni és megköszönni a Gondvise-
lésnek az élet eddigi áldásait és új erőt kérni 
a további nehéz munkához, valamint a hála 
adóját leróni a jóltevő intézet és annak érdemes 
tanári kara iránt. " Dezső Lajos, az intézet igaz-
gatója válaszolt erre a beszédre s örömmel 
üdvözölte és szeretettel ölelte kebelére az ünnep-
lőket. Örömmel hallgatták meg Csizy Bélát is 
úgy a kai-társak, mint a tanári kar, aki érde-
kesen beszélte el, hogy miképpen érvenyesül 
az ő munkálkodása a társadalomban, miképpen 
buzgólkodik ő községe jólétének előmozdításán 
a szövetkezetek alakítása és vezetése által. A 
Himnusz eléneklése következett ezután, a 
mindenhez értő igazgató gyönyörű orgona-
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kíséretével. Az ünneplők az egész napot a 
tanári kar és az igazgató társaságában töltötték 
s fölkeresték a Rákócziak ősi várát is. 

— Nyugtatváuyozás. Rudolf trónörökös 
szobrára, melyet az Uránia tudományos egye-
sület állít föl, lapunk útján eddig 32 K 50 f 
gyűlt össze ; ezt az összeget átadtuk az Uránia 
pénztárosának : Cseike Győző számvevőségi 
igazgató úrnak, aki a következő nyugtatványt 
állította ki számunkra: „A Rudolf-szobor javára 
a Néptanítók Lapja szerkesztőségétől 32 (har-
minckét) K 50 f-t átvettem. Budapest, 1903 
julius 7. Cseike Győző, az Uránia-egyesület 
pénztárosa. " 

— Nagygyűléseink. Az Eötvös-alap aug. 
10.-én igazgató-tanácsi és felügyelő-bizottsági 
(együttes), aug. 12.-én gyűjtő- és kezelő-bizott-
sági és aug. 17.-én orsz. osztó-bizottsági s 
utána közgyűlést tart, valamennyit a Tanítók 
Házában. Az Orsz. Bizottság aug. 18.-án tartja 
közgyűlését, mely tárgyalni fogja a szakszerű 
tanfelügyelet kérdését, valamint a községi és 
hitfelekezeti iskolák tanítóinak fizetésügyét is. 
Az Országos Bizottság elnöksége fölhívja a 
haza összes tanítóegyesületeit és tantestületeit, 
hogy e kérdéseket kebelökben tárgyalják s 
véleményeiket legkésőbb e hó 20.-ig az elnök-
séghez küldjék be. A gyűlésen képviseletileg 
bármely tanítóegyesület résztvehet. A gyűlésre 
jönni akarók tudassák e szándékukat Hajós 
Mihály titkárral (Bors-utca 6.), hogy részökre 
kedvezményes vasúti jegy kieszközölhető legyen. 
Kedvezményes jegy dolgában az Eötvös-alap 
közgyűlésére följönni szándékozók is Hajós 
Mihályhoz forduljanak, aki jelentkezéseket csakis 
e hó 31.-ig fogad el. 

— Rövid hírek. Jubileum. Rákospalota 
lakossága Bácz Ferenc róm. kath. kántor-
tanító 30-éves tanítóskodása alkalmából szép 
ünnepséget rendezett, melyen a község hálája 
az érdemes népnevelő iránt megható módon 
nyilvánult. — Ösztöndíj. A „Nemessányi János 
alapítvány" címen lévő 2000 koronás ösztöndíj-
alapítvány kamatait Komárom városi vagy 
komárommegyei tanítónak jómagaviseletű és 
szorgalmas gyermeke nyeri segélyül a négy 
középiskolai osztályon túl folytatott felsőbb 
iskolai tanulópályáján. Akik ezen ösztöndíjra 
igényt tartanak, iskolai bizonyítvánnyal föl-
szerelt bélyegtelen kérvényeiket 1903. évi 
július hó 31-ig Lőrinczy György Komárom 
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. — 
A b.-somogyi ev. ref. tanítói karral tudatja az 
elnökség, hogy folyó hó 21.-én délután 21/? 
órakor Csurgón a ref. gimnázium épületében 
nagyfontosságú közgyűlés tartatik, melyen a 
folyó ügyek mellett, az alapszabályok módo-
sítására kiküldött bizottság javaslata fog tár-

gyaltatni. Szíveskedjenek a tanítók minél szá-
mosabban megjelenni. Mózes Imre tan. gy. 
elnök. — Gyűlés. A szepesi tanítóegyesület 
július hó 21. és 22-én tartja közgyűlését Szepes-
bélán; július 23-án kirándulások lesznek Barlang-
ligetbe, a Zöld-tóhoz és a Vaskapuhoz. 

— Fölvétel kisdedóvónő-képzöbe. Az 
esztergomi érseki kisdedóvónőképző-intézetbe 
fölvételt kérő növendékek a bibornok-herceg-
primás ő eminenciájához intézett folyamodvá-
nyukat, augusztus 15-ig küldjék Számord 
Ignác igazgatóhoz Esztergom. Melléklendők: 
aj keresztlevél; b) a legutóbbi két tanévről 
iskolai bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a 
testi épségről; d) a második védhimlőoltást 
igazoló bizonyítvány; e) erkölcsi bizonyítvány 
a saját plébánosától. Folyamodók augusztus 
31-én d. e. 8 órakor jelenjenek meg az inté-
zetben. Az intézetben internátus nincs ; a 
növendékek 32—36 koronáért tisztességes 
családoknál hónaponként teljes ellátást kap-
hatnak. 15 tanuló az alapító biboros-herceg-
primás ő eminenciája különös kegyéből ingye-
nes élelmezésben részesül. Esztergom, 1903 
július 2-án. Számord Ignác, igazgató. 

— Adakozás* Nálunk befolyt: Az Eötvös-
alapra : Deák Lajos Maros-Torda vármegye 
tanfelügyelője által az állami iskolákban gyűj-
tött filléres perselypénzből: 42 K 75 f (ehhez 
járultak: Gödemesterháza 65 fillér; Görgény-
üvegcsür 1 K ; Mezőbánd 3 K 26 f ; Maros-
szentkirály 12 f ; Nagyölved 4 K 66 f ; Maros-
vécs 3 K 70 f ; Mezősámsond 53 f ; Magyar-
régen 10 K 78 f ; Magyarfülpös 1 K 10 f ; 
Remeteszeg 62 f ; Szentgerice 2 kor. 7 f ; 
Erdőszentgyörgv 1 K 65 f ; Erdőszengyei 
1 K 45 f ; Harcó 50 f ; Sárd 62 f ; Nyárád-
szereda 2 K 95 f ; Kibéd 1 K 7 f ; Csók-
falva 2 K 55 f ; Palotailva 2 kor. 66 f ; 
Görgényszentimre 81 f = 42 K 75 fillér) ; 
Kolumbán Géza, Köpec (részesjegyére, mint 
új tag) 10 K; Romhány í Sándor, Budapest 
10 K ; Kunszt Károly, Somorja 50 K. Átutaltuk 
az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozás. Bohács József állami tanító 
Privigyén f. hó 4 én életének 22-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékére! 

Tartalom : Neveljük a magyar fiatalságot a kézmű-
ipar megbecsülésére. Bite Pál. — A gimnáziumi tan-
tervhez kiadott Utasításnak a népiskolai tanítókat 
érdeklő része. Borbély József. — Kath. Tanügyi 
Tanács. — Egyesületi élet. — Szünóra: Hit, remény, 
szeretet. (Vers.) Zsóldosné-Németh Hermin. — Bél 
Mátyásról. Péterfy Sándor. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud .-egyetemi könyvnyomdában. 
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Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táb'lapápirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár ./, IT. olvasókönyv. 8°, 16V> iv, kötve, bolti 
ára 68 ï, netto ár» 56 f. 

Gáspár J. T. és TI. olvasókönyv. 8°, 36 l/i iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Tezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/i iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezórkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/i iv, Vötvtt. bolti ám 56 f. netto ára 48 L 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Tezérkönyv a földrajz taní-
tásához^", 27'/Jiv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Kmericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Tezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Tezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16V. iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/s iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Műszák Hugó. Utmntató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára, 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Tezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/> iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó T. Tezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/> iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó T. Tezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 
48 f. netto ára 40 f. 

Nagy t . Tezérkönyv a beszéd- és érteleMgyakar-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, net to ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'/« iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/i iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. H. olvasókönyv. 8°, 111/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár .1. FT. olvasókönyv. 8°, 157« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. T. és TI. olvasókönyv. 8°, 33'/> iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó T. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/> iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Tezérkönyv a népisk. 
fóldrajztanitásban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

I)r. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/J iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Tezérkönyv az ÁBC-hez. 8°, 6'/« iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó T. Tezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'/« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó T. Tezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, T/t iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó T. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'/> iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f . 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára M f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IT. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. T. és TI. olvasókönyv. 8°, 33'/i iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Tezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Tezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'/J iv, kötve,b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, net to ára 12 f. 

I)r. Emericzv-Kárpáti. Tezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
1'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, net to ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
lolti ára 60 f, net to ára 50 f. 

Ki*,«, és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Tezérkönyv a tör ténet tanításához. 
8°, 23'/J iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7s/t iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. Tezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó T. Tezérkönyv a szerb ajkúak számára. 1. r. 

8°, 9'/i iv, kötve, bolti ára 48 f, ne t to ára 40 f. 
Groó T. Tezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 77« iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó T. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9 '/> iv, kötve, b. ára 48 f, net to ára 40 f. 
Nagy L. Tezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/» iv, kötve, bolti ára 40 f, ne t to ára 32 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 1'/. iv, kötve, bolti ára 16 f, net to ára 12 f. 
Nagy t . Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6'/« iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'/« iv, kötve, 

bolti ára 56 f, net to ára 48 f. 
Gáspár J . IT. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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A m. kir. tud . -egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest , I. ker. , Vár, i skolatór 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE, ̂  
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 

portomentes hatóságok- és hivataloknak, a netto-sirossze« előleges beküldés« mellett, 
!>ortóiiientesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A kir. tutl.-ejyetemi nyomda ifiazgatósáijának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan ki tüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

aj M a g y a r nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P . ABC és olvasóköli} i a népisk oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képek!" 1 el látott kiadás. 
8°. 75/» iv, kötve, bolti á ra 28 f, nt.óo ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/i iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Göuczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J . 11. olvasókönyv. 8°, 97» iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J . ! l l . olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

- r .1. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára i8 f. 

Gáspár J . V. és FI. olvasókönyv. 8°, 347« iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, net to ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/« iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'/» iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 147. iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VL oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok tör ténete a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 37. 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss í r ó n . Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 57» iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv. fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, Hl. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 57 . iv, 
kötve, bolti ára 40 f, net to ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 107» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, net to ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
127» iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, net to ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC I. évf. 8", 47* iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bar ta lus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bar ta lus I . Éneklő ABC III. évf. 8°, 47» iv, kötve 
bolti ára 60 f, net to ára 50 f. 

Bar ta lus I . Éneklő ABC IV. évf. 8°, 47» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 50 f. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 47a iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 50 f. 

Bar ta lus I . Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 50 f. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margi t ta l J . Gyermekdalok. 8", 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 167» iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 57» iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Útmutató az elemi rajztanitásban. Vezér-
könyv, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 3 K 40 f, netto ára 3 K. 

Maszák H. Kézi rajzminták. A. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. B. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatani tás . (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. Já ték tani tó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönvve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f 

b) N é m e t nye lven . 
Gönczy P . FaU táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

ne t to ára 4 K. 
Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 

kiadás. 8°, 77» iv. kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P . írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
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Gáspár J. V. és YI. olvasókönyv. 8°, 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'/a iv, kötvp.b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajz tanításban. Nagy 8°, 
4V< iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ÁBC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betttk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8", 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/a iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román a jkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
román a jkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'/. iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/. iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
•bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8V» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/i iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f-

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'/a iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9Va iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály száraára. 8°, 9'/a iv, kötve, bolti ára 
48 f, net to ára 40 f. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy 1'. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 97a iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8°, 6V2 iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ÁBC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 21 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i) Rutén nyelven. 
aj Bereg-upocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ÁBC ós olvasókönyv. 8>, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'/< iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értolemgyakorfatok 
tanításához. 8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8" 4'A iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

bj Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 

Gönczy P. ÁBC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ÁBC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 £. 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 1] iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, net to ára 56 £ 



fí 
20 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. SZÁM. 

Hargitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/J iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, ne t to ára 12 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 41/« 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára i K. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, ne t to ára 60 f. 

II. Polgár i és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/> iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 21'A iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

L'siky Kálmán. A hazai alkotmány ós jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7V« iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

III. T a n i t ó - és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123/s iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál . Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/< 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalns I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartalus I . Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/» 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/< 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9 VJ iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző- intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47» 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 '/J iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/» iv, 
bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 

Láng-Peres. A magyar irodalom Ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12 VJ iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Roboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tan te rvek és szervezet i szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. s?. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, 1*/« iv fűzve, netto ára 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz.r.) netto 26 f 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, '/> iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8", I1/« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 21/« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker . áll . elemi iskolai tanítónöképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép ; 
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1^96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtar tás i szabályok. Fűzve. (1887. 28999. *sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI . Szabályrendeletek, utasítások és 

könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanitónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fiizve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasitás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. július 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasitás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasitás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
„ tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, P/s ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbiráláaa, enge-
délyezése és használata tárgyában. •/. xv. (IÖB8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/» iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VU. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1S97. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

B) minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2, minta. 1 ív b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 10 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f, 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-
mekekről fíj minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. I iv netto ára ti f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolt iára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- ésbeliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 ki^iv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto árá 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VII I . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezel! 
szabályzata. -">0 f. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. B) minta. Netto ára 10 f. 
Jegvzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeírási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt. napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletbe» állandóan nem ré-

szesülő 3— 5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolli ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 
felvételi lap, bolti ára 2 f, netto áj a 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, net to ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére valő tan-

folyamok számára a 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képzőintézetek számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Anyakönyv. B) minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 10 f. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Képesitő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanitó-

nök) anyakönyve. 1 iv ne t to ára 10 f. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanitónök) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. képesitő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 10 f. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Népisk. munkamesternöi képesitő vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. I iv netto ára 10 f. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 10 f. 
Értesitő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 
Kimutatás a tanítónőképző-intézet első osztályába 

való felvétel iránt jelentkezett folyamodókról (bel-
és küliv) 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb-netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv net to ára 8 f. 

XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. b. a. f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. net to ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 
bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 

Polgári iluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgári iluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. I péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónöi oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi éuek- és zcne-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 Ív 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt nöi kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XII I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1890. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve -, b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.j Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIV . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ara Nett° Ar® 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 
2. Bizonyítvány 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv . 
6. Kimutatáséretts. vizsg., kül-v.beliv 
7. Osztály-névkönyv 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 

X V . IMöi keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. I iv netto ára 6 f. 
Értesitő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Nöi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 f. 

10 f, 8 f. 
10 » 8 n 

8 » 6 n 
8 » 6 » 
8 n 6 » 

10 n 8 « 
10 n 8 

8 » 6 » 
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X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 t". 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanitói és nyugdij kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n. á.3f. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy- j 
zékben. 

2. Természe tra jz i e s gazdásza t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 15 K. 

A. hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 25 K 20 f. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 2 K. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 2 K. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
LentermeléB 1 tábla, 19. sz., netto ára 2 K. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1 tábla 29. sz., 

netto ára 2 K. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé le t e r m é s z e t r a j z i táblák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és . ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/« ívre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7'/«iv, fűzve, b.ára 1 K 50 f, n. á. 1 K 20f. 

* Az I-só és n-ik szállítmány, sajtó alá rendezés miatt ez idő 
szerint nem kapható. 

6. G ö n c z y P. Épüle t tervek . Magyar, t ó t és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Al fons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 30 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (111 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter-mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — .1 tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

B ) Kath. e lemi népiskolák számára . 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6Vs iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 51/» iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/i iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, lO'/siv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8% 9'/t iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III és IV. 

osztály számára. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/. iv, kötve, b.ára 96 f, n .á ra80f . 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára, 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/i iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

net to ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, Hl. és IV. osztály számára. 8", 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17V« iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15»/« iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 2'/« iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 15'/» iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'A iv. kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'/« iv, kötve, b.ára 94 f, n .ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve. b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'/» iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6V« iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanítók és tanítójelöltek számára. 
8°, 127i iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'/a iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót n vei ven. I te l jes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 £ 

Izraelita iskolák számára, 

Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 91/« iv, kötve, bolti áni 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 ív, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

i n . és IV. oszt. számára. 8°, 17'/> iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17V» iv, kötve, bolti ára 82 f. 
netto ára 68 f. 
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Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Néniét. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. Bzámára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 5V. iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassosziovbol, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' j iv, kötve, b. á. 22f ,n . á. 20 f. 

A karlóezai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 41/» iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/i iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 31/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, 1 '/« iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 41/« iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók ezikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett te t t megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portóinen-
tesen leüldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatík. 

Budapesten, 1903. évi július hó 15. 
A in. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A l énártó i (Sáros m.) róm. kath. tót-magyar 

nyelvű kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása : szabad lakás, megfelelő gazdasági 
épületeken kívül, földben, terményben 261, kész-
pénzben 600 koronára van becsülve. Kérvények az 
esperesi hivatalhoz Lénártóra küldendők. 

(613—III—3) 
Alulirott intézet keres egy szám- és természet-

tudományi szakra képesített polgári iskolai tanítónőt. 
Fizetése egy iskolai évre 700 korona s teljes ellátás 
az intézetben. Ajánlatok augusztus 10-ig küldendők 
be. Abeles-féle polgári leányiskola Debrecen . 

(632—III—3) 
A soproni róm. kath. elemi iskoláknál elhalálozás, 

illetőleg nyugdíjaztatás folytán megüresedett két 
rendes tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
A rendes tanítói állomások egyenként 1200 korona 
évi fizetés, 150 korona lakáspénz, 120 korona drága-
sági pótlék és 100 korona évötödös pótlék élvezetével, 
valamint a magasabb fizetési osztályokba való elő-
lépésre és rendes nyugdíjra való jogosultsággal 
vannak egybekötve. Az ezen állomásokra pályázóktól 
benyújtandó folyamodványok a tanképesítést s az 
eddigi tanítói működést, a magyar és német nyelv-
ben való teljes jártasságot, a zenei képzettséget, vala-
mint a családi állapotot igazoló okiratokkal, hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal és keresztlevéllel szabályszerűen 
fölszerelve 1903 július 25-ig a soproni kath. konvent 
elnökéhez nagyságos id. megyesi Schwartz Miklós dr. 
úrhoz (Sopron, Új-utca 5) küldendők be. A megvá-
lasztott tanítók kötelesek állomásaikat f. évi augusztus 
hó 31-én elfoglalni. Megjegyzendő, hogy a rendes 
tanítói állomások választás útján három évi próbaidő 
föntartásával (mely idő azonban sikeres szolgálat 
esetén úgy az évötödös pótlék, mint a jogosult nyugdíj 
tekintetében beszámíttatik) fognak betöltetni. A soproni 
kath. iskolaszéknek 1903. évi június hó 26-án tartott 
üléséből. Dr. Zehetbauer Ottó, elnök. (638—III—3) 

A l u g o s l izraelita hitközség pályázatot hirdet 
hatosztályú elemi leányiskolájánál férjhezmenetel 
folytán üresedésbe jött , 1903 szeptember hó 1-én 
betöltendő 1000 korona fizetéssel, 200 korona lak-
bérrel, esetleg 800 korona fizetéssel, 200 korona lak-
bérrel javadalmazott polgári, esetleg elemi iskolai 
tanítónői állásra ; négyosztályú elemi fiúiskolájánál 
szabadságolás folytán ez idő szerint ideiglenesen üre-
sedésbe jött, de előreláthatólag véglegesen üresedésbe 
jövő és ugyancsak 1903 szeptember 1-én betöltendő 
1000 korona fizetéssel 200 korona lakbérrel java-
dalmazott tanítói állásra. A pályázók próbaelőadásra 
fognak meghivatni, a megválasztottak egyelőre egy 
évre ideiglenesen alkalmaztatnak. A pályázók föl-
hivatnak, hogy képesítésüket, életkorukat, családi 
állapotukat és eddigi működésüket igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényeiket 1903 július hő 31-dik 
napjáig dr. Klein Jakab iskolaszéki elnökhöz címezve 
nyújtsák be. A lugosi izr. hitközség elöljárósága. 
Dr. Fényes József, hitk. elnök. Tauszk Ede, hitk. 
jegyző. (645-11—2) 

Ajánlkozás. Róm. kath. oklv. kántortanító, kecskeméti 
kántorsegéd, állását változtatni óhajtván, augusztus 
l-re állást keres. Cím : róm. kath. kántorsegéd Kecs -
kemét . (657—II—2) 

Misz la i ev. reform, orgonistakántor tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : három szobás lakás, 
házi kert, pénz, földbérlet, tandíjban 665 korona, 
17 méter fa, 19 hectó rozs. Kötelesség : I—VI osztály-
beliek, gazdasági ismétlősök oktatása, kántori teen-
dők. Oklevéllel fölszerelt kérvények augusztus 15-ig 
Bocsor Lajos espereshez Tengőd (Tolna m.) küldendők. 

( 654 -11 -2 ) 

A g y u l a f a l v a i nyilvános jellegű magán népiskolá-
nál rendszeresített segédtanítói állásra, mely évi 960 
korona fizetés, szabad lakás, fa és világítással van 
javadalmazva, pályázat hirdettetik. Előnyben részesül, 
ki a német nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
bírja. Ajánlatok a családi állapot, életkor, nyelv-
ismeretek föltüntetésével és bizonyítvány másolatokkal 
fölszerelve, folyó évi július hó 31-ig az „Erdélyi erdő-
ipar részvénytársasághoz" pósta Kovászna 2. intézendők. 

(625—III—3) 
Az i p o l y v e c e i (Hont megye) ágost. evang. magyar 

leányegyházban kántortanítói állomás tanév elején 
betöltendő. Jövedelem : kényelmes lakás, melléképü-
letekkel, udvarral és 1 holdnyi kerttel ; kész pénzben 
800 korona, mely havonkénti részletekben vagy 
negyedévenként előre fizettetik ; négy méteröl fa 
fejében 80 korona ; temetési stóla énekléssel 1 korona, 
búcsúztatóval 2 korona ; három otfertorium főünne-
pek első napjain. Kötelesség : mindennapi és ismétlő 
tanulók oktatása, templomi istentiszteletnél éneklés 
és postillaolvasás ; temetéseknél éneklés és búcsúz-
tatás. Pályázatok oklevéllel s egyéb szükséges bizo-
nyítványokkal fölszerelve július 31-ig Biszkup Tamás 
egyházfelügyelőhöz Drégelypalánkra intézendők. 

(656—II—2) 
A förév i (Pozsony) evang. népiskolánál egy tanítói 

állás betöltendő. Jövedelem : 800 korona készpénz, — 
kétszobás lakás mellékhelyiségekkel, szabad tüzelőfa, 
nagy konyhakert, 2 '/a hold szántóföld 120 korona 
értékben. Kötelesség : alsó három osztály tanítása a 
magyar és német nyelvbeni tökéletes jártasság szük-
séges. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályá-
zatok július 26-ig Nagyt. Fürst alesperes úrhoz 
P o z s o n y b a címzendők. Trsztyénszky Ferenc, fő-
esperes. Ebner Gusztáv, iskolaszéki elnök. 

(660—Hl—2) 
A t i s za -keresz tur i (Ugocsa) államilag segélyezett 

községi elemi vegyes tanítói állásra p á l y á z a t hirdet-
tetik. Kötelessége 6 osztályt tanítani. Fizetése 800 
korona 100 korona korpótlék. Két szobás lakás 
277 f ]-öl zöldséges kert. Az ev. ref. templomban az 
éneklésért s a gyermekek ének- s vallástanításáért 16 
köblös föld használata, melynek adóját a tanító fizeti. 
Csak ev. ref vallású tanítók pályázhatnak augusztus 
10-ig. A folyamodványok Tisza-Keresztúrba, utolsó 
posta Tisza-Űjlak, Deák Mihály, ev. ref. lelkész iskola-
széki elnökhöz intézendők. (661—III—2) 

A sa jószentpé ter i református harmadik tanító-
ságra pályázat nyittatik. Fizetése havonként 80 korona, 
temetési stóla, egy szobás lakás. Pályázati határidő : 
július 25. Vadászy Pál, lelkész. (676—11—2) 

A g y o m a i ref. egyház az ú. n. Csapó-féle leány-
iskola tanítónői állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 
1000 korona, lakás, házikert. Kötelessége : az V—VI. 
leányosztályt a tiszántúli ref. tanterv szerint vezetni. 
Evégből nagy előnyül szolgál, ha a pályázó okmá-
nyilag kimutatja az V—VI. osztály tantárgyainak 
tanításában szerzett gyakorlati jártasságát. Az állami 
vagy másfelekezetű intézetekben végzettek az egyh. 
ker. rendelete szerint tartoznak püspöki bizonyítványt 
fölmutatni a vallás- és énektanításból lett képesíté-
sükről s az ilyen előnyös, vagy egy év alatt ilyent 
megszerezni. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. 
Megválasztottnak a tanév sikeres bevégzése után 
kilátás nyujtatik az állandósításra. Pályázatok Kálmán 
Farkas lelkész, iskolaszéki elnök úrhoz intézendők 
július 31-ig. Varga Károly, iskolaszéki jegyző. 

(640-H—2) 
Pápa mellett K ú p r a okleveles ev. reform, kántor-

tanító kerestetik. Fizetése pénzben és terményekben 
800 korona, lakás, gyümölcsös és konyhakert. Az 
állás szeptember elsején elfoglalandó. Pályázók okmá-
nyaikat küldjék Balla Dezső lelkészhez, u. p. Pápa-
Kovácsi. (646—II—2) 

t 
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A n a g y k o l c s i ref. egyház a Néptanítók Lapja 
21. számában hirdetett állomására pályázati határ-
időt július 18-ig meghosszabbítván kérvényeket el-
fogad. (651—II—2) 

Pályázat hirdettetik a k i s - i gmándi községi 
osztatlan népiskola tanítói állására. Évi fizetés : tisz-
tességes lakás, kert, 800 korona pénz havi részletek-
ben, egy szoba fűtésre kőszén. Pályázhatni vallás-
különbség nélkül. Református tanító a csesély kántori 
s énektanítási teendőkért évenként 80 korona pénzt 
és két darab földet, illetőleg most ezek haszonbére 
gyanánt 34 koronát nyer. A pályázat, megválasztatás 
esetén az elvállalásra kötelez. Fölszerelt folyamod-
ványok július 20-ig beadandók. Iv.-Igmánd (Komárom 
megye) Iskolaszék. (655—11—2) 

Temesvár i Józsefvárosban 27 év óta fennálló nyil-
vános mag. elemi fiúiskolámban segédtanítói állás 
betöltendő. Évi fizetés 700 korona. Okleveles vagy 
gyakorlott izraelita nőtlen tanítók okmányaik máso-
lataival felszerelt kérvényei július hó végéig hozzám 
küldendők. Lőwinger Miksa, iskolatulajdonos. 

(693— III—2) 
Arad sz. kir. város árvaházánál a tanítói állás 

— lemondás folytán — üresedésbe jővén, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, fölhivatnak, hogy kérvényüket 
folyó hó 23-ig a városi árvaház igazgató-választ-
mányához beküldjék. A kérvényhez melléklendők : 
1. oklevél, 2. orvosi bizonyítvány, 3. működési bizo-
nyítványok. Csak okleveles és nőtlen tanítók pályázhat-
nak; a megválasztott állását azonnal elfoglalni tartozik. 
Javadalmazása évi 600 korona és teljes ellátás. (Az 
élelmezés pénzegyenértéke a nyugdíjigénybe való be-
számításnál 600 koronában van megállapítva.) A 
tanítótól megkívántatik, hogy a házi-ipar, különösen : 
az asztalosság, a slöjd vagy más ágazat tanításában, 
ének s zenében (harmonium) is jártas legyen, valamint 
a kertészkedéshez is értsen. Ezek lehetőleg külön 
bizonyítvánnyal igazolandók. A tanítói teendői rész-
letesen az intézet házi-rendszabályaiban vannak meg-
állapítva ; főbb pontokban a következők : a reá bízott 
gyermekcsoportra (családokra) mindenben felügyel, 
házi es egyéb teendőikben vezeti és ellenőrzi, az 
iskolai leckéket kikérdezi, feladványaikat elkészít-
tetteti és őket a megfelelő oktatás- és tanításban 
részesíti, mert a gyermekek ez idő szerint a községi 
iskolákba járnak, amennyiben pedig bentanítás szer-
veztetnék, abban az esetben a csoportosított osztály 
vagy osztályokban tanít és vezeti. (695—II—2) 

Kercse l ige t (Somogy m.) pósta helyben róm. 
kath. elemi iskolájához osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Határidő július 26. Javadalmazása : iskola-
széki pénztárból 500 korona. Államsegélyből 280 kor. 
Lakásul egy szoba fűtéssel. A németnyelvet bíró és 
kántori teendőkben jártas előnnyel bír. Az iskola-
széki elnök. (699—II—2) 

D é v a v á n y á n (J.-N.-K.-Szolnok megye) a róm. 
kath. iskoláknál megüresedett segédtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 10 havi szorgalmi időre 
300 korona havonkint előre fizetve, lakás a szük-
séges bútorzattal és fűtéssel és teljes ellátás az ágy-
neműn és mosáson kívül. Kötelessége : a reábízandó 
első vagy második vegyes osztály vezetésén kívül 
a kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni s 
tanítványait mindenkor a templomba elkisémi és 
ott reájuk felügyelni. Pályázati határidő július 24. 
Kérvények az iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(700—II—2) 
Kürth (Komárom m.) szeptember l-re két okle-

veles róm. kath. osztálytanító kerestetik. Fizetés : 
államsegéllyel 800 korona, külön bútorozott szoba 
téli fűtéssel. Ki orgonálni és kántori teendőket 
önállóan tud végezni havi 10 korona mellékjövede-
lemre számíthat. Kérvény oklevéllel iskolaszékre 
címzendők. Putanich János, főtanító. (669 II—2) 

I B e r e g r á k o s . Ev. ref. másodtanítóság betöltendő. 
Fizetés : 800 korona államsegéllyel havi részletekben ; 
egy szobás lakás. Kötelesség : 1 —2 oszt. tanítása, 
orgonázás vagy ismétlő-iskola vezetés. Kanonikus 
órákon prédikálás. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvény a lelkészi hivatalhoz augusztus 15-ig 
küldendő. (670—II —2) ' 

Pályázat ev. ref. segédtanítói állásra. Javadal-
mazás : 600 korona, egy szobás lakás és fűtés. A 
kérvény Tóth Sándor ref. lelkészhez küldendő, július 
24-ikéig, B á c s f e k e t e h e g y r e . (671— II—2) 

A k ö t e g y á n i református egyház (Bihar megye) 
pályázatot hirdet egyik tanítói állomásra. Fizetés : 
készpénz 100 korona; 13 és fél hold szántóföld; 13 
hektoliter buza ; 650 liter aljgabona ; 4 öl fa. Tandíj : 
minden gyermektől 1 véka buza, 80 fillér, 1 csirke, 
gyermekek száma 80 körül. Lakás : 2 szoba, konyha, 
kamara udvarral és kerttel. Korpótlékot az állam 
fedezi. Megállapított nyugdíjigény 948 korona. Köte-
lesség : a vegyes I. és II. elemi osztály vezetése, lelkész 
és kántor esetleges helyettesítése. Pályázhatnak tanító-
nők is. Pályázati határidő július 25. Az állás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. Megválasztott egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik. Kötegyán, 1903 július 4. 
Kolumbán Áron, ref. lelkész. (704—II—2) 

Betöltendő a pa lánki közs. szerb-magyar tannyelvű 
elemi iskolánál egy, évi 600 korona fizetésből, 200 
korona államsegély, 40 kor-ona faátalány és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomást elnyerni óhajtók 
kellően bélyegeit s Temes vármegye közigazgatási 
bizottságához intézett, képesítő s egyéb okmányaikkal 
fölszerelt kérvényeiket, melyekben koruk, magyar 
honosságuk, családi állapotuk, szolgálati éveik száma 
és nyelvismeretük és megemlítendők, illetőleg igazo-

! landók, hozzám folyó évi augusztus hó 15-ig nyújtsák 
I be. Ezen állomás betöltésénél gör. kel. szerb vallású 

szerbül is tudó tanítónők előnyben részesülnek. 
Temesvár, 1903. évi július hó 3-án. Bárány Árpád, 
Temes várm. kir. s.-tanfeliigyelő. (32/h —I—1) 

N a g y p á l i (Zala) pósta Egervár Vas államilag segé-
lyezett községi iskola tanítói állomására pályázati 
határidő július 30. Javadalmazása : termények 6 hold 
föld, egy hold rét s készpénzben együtt 800 korona, 
ebből 363 korona 52 fillér államsegély. Az állomás 
szeptember 1-én lesz elfoglalandó. A megválasztandó 
tanító a lakás, kert és melléképületek használati 
élvezetébe az özvegy jogainak megszűnésével november 
24-én lép ; addig egy szobával tartozik megelégedni. 
Kérvények az iskolaszékhez címezve Simon István 
plébánoshoz Egervár küldendők. Az iskolaszék. 

(689-1—1) 
A s z a t m á r n é m e t i t aut. orth. izr. hitközség a 

f. év szeptember hó 1-sején betöltendő 2 elemi tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalmazás 1000 

. korona törzsfizetés és 200 korona lakáspénz (esetleg 
természetbeni lakás). Pályázók fölszerelt kérvényeiket, 
melyben kor, családi állapotok és eddigi működésük 
kitüntetve f. hó 20-ikáig alantírthoz beküldjék. A 
héber oktatásban is képesítettek előnyben részesülnek. 
Szatmár, 1903 július 2. Wollner Márton. 

(706—11-1) 
A c s á v o s i német-magyar tannyelvű népiskolánál 

f. évi szeptember hó l-jével az 1—II. osztályú tanítói 
állomás betöltendő. Évi fizetés : 800 korona, mesze-
lési átal ány 8 korona ; a tanterem fűtésére 80 korona, 
átalány a tanítógyűlések látogatására 44 korona ; két 
szoba, konyha és éléskamrából álló szabad lakás, 
udvar és házikert. A megválasztott köteles a fönt 
említett osztályokat önállóan vezetni, a téli hóna-
pokban heti három órában az ismétlő-iskolában tanítani 
és a kántori teendőkben kisegíteni. A kellően föl-
szerelt kérvények augusztus hó 10-éig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők be. (715 — II 1) 
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Puchói evang. egyház pályázatot hirdet a dohnani 
államilag segélyezett iskolatanítói állomásra. Jelentkez-
hetnek magyarul és tótul beszélő evangelika vallású 
tanítók vagy tanítónék az alulírott iskolaszéki elnök-
nél. Fizetés : 800 koronán fölül, lakás és 11 öl tűzifa. 
I'uchó, 1903 23 6. Trencsén megye. Zsámbokréthy 
Lajos, ev. lelkész. (623—III—1) 

Gégényben (Szabolcs megye) a református egyház 
kántortanítói állomása szeptember elsején betöltendő. 
Javadalma: lakáson és kerten kívül, 24 köböl rozs, 
150 korona készpénz, harmadfél öl kemény tűzifa. 
20 hold tagosbirtok haszonbére 500 korona. Két vékás 
szőlő, gyümölcsös. Tandíj, legkevesebb 60 gyermek 
után, fejenként 1 véka rozs és egy korona. Stóladíj 
30 korona. Tanítandó a III—VI. osztály. Oklevéllel 
fölszerelt pályázatok augusztus 8-ig, Vas Mihály lel-
készhez küldendők. (710—II—1) 

Peéri Győr m. preoránstanítói állásra e hó 26-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma 115 korona készpénz, 
42 pozs. mérő búza, 3 akó bor, 50—50 font só, hús, 
16 font faggyú, 4 öl tűzifa, egy-egy szekér széna, 
szalma és kender, 8 hold szántóföld, melyből 5 hold 
megmíveltetik, tandíj, stólárék ; mely javadalom 
szolgabírói fölvétellel 1176 korona 88 fillérre mérlegel-
tetett.. Kötelessége : tanítás s szokásos istenitisztelet 
végzése. Pályázati kérvények Győr-Pázmándi ev. -ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (711—I —1) 

A kunágotai ev. ref. egyház kántororgonista-
tanítót keres. Fizetése : 800 korona készpénz és 
lakás kerttel. Csak okleveles, ev. ref. vallásúak pályáz-
hatnak f. évi augusztus 15-ig. Pályázati kérvények 
az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(716—1-1) 
A dombrádi ref. egyház egy tanítónői állásra 

július 31-iki lejárattal pályázatot hirdet. Javadalom : 
800 korona, egy szobából és konyhából álló lakás és 
kert. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt osz-
tályok, ez idő szerint a III -VI. leányosztály tani 
tása, a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint 
Gazdasági ismétlő-iskola vezetésére képesített előnyben 
részesül. Oklevéllel ellátott kérvények a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (717—II-1) 

A szászpe lsöc i (Zólyom megye) anyaegyházi róm. 
kath. kántortanítói állomásra 1903 július 31. pályázat 
hirdettetik. Jövedelme összesen 897 korona 98 fillér; 
és pedig készpénzben 644 korona 66 fillér, termé-
nyekben 253 korona 32 fillér ; azonkívül szép lakás 
gazdasági épületekkel és szükséges fa a község erde-
jeben. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskolások 
tanítása és az összes kántori teendők úgy helyben, 
miként fiókegyházban való ellátása. Tannyelv : ma-
gyar-tót. Oklevéllel bíró kántortanítók pályázhatnak. 
A folyamodványok 1 koronás bélyeggel ellátva a 
„nagytekintetű magy. kir. erdőigazgatóságra Beszterce-
bányán" címezve, az alulírotthoz Szászpelsőcre kül-
dendők. Truchly Andor, plébános, iskolaszéki elnök. 

(718-1—1) 
Uzapanyit i ref. egyház pályázatot hirdet tanítói 

állomására. Javadalmazás : két szobás lakás, konyha, 
kamara s melléképületen kívül ; 10 köböl búza, 10 
köböl rozs ; föld, rét, melyek haszonbére 100 korona, 
temetőföld 20 korona ; munkaváltság 44 korona 64 
fillér ; fapénz 80 korona ; tandíj 50—60 gyermektől 
200—240 korona; erdő-legelőilletmény 12 korona; 
stóla 10 korona ; fizetéskiegészítés állami pénztárból 
158 korona. Az ingatlanok adója s a tanterem íűtése 
az egyházat terheli. Az elválasztott okleveles tanító-
nak tanítás és éneklésen kívül kötelessége a kanonikus 
órákon s a lelkésznek filiában létekor kathedrai 
szolgálatot is teljesíteni, délelőtt prédikálni írásból, 
délután imádkozni. Pályázati határidő augusztus 12. 
Az állomás szeptember 1-sején elfoglalandó. Pályázati 
kérvények Uzapanyitra Szűk Gyula lelkészhez inté-
zendők. (741-1—1) 

A muraszentmáriai (Zala megye) róm. kath. 
elemi népiskolához augusztus hó 20-ig okleveles 
tanítónő vagy tanító kerestetik. Évi fizetése : 800 ko-
rona, lakbére 100 korona. Tannyelv : magyar-horvát 
Az állás elfoglalandó szeptember 1-én, amely naptól 
a fizetés is jár. A kellően fölszerelt folyamodványok 
az iskolaszékhez küldendők. Mursics Lukács, tanító, 
iskolaszéki jegyző. (740—I—1) 

A beregsurányi reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : földhaszon, termény 
és államsegélyből 800 korona ; lakás és kert. Az állo-
más szeptember 1. elfoglalandó. Kérvények augusztus 
10-ig Róthe Lajos felügyelő lelkészhez Asztély, u. p. 
Beregszász küldendők. (743—III—1) 

A szútori (u. p. Jánosi, Gömör megye) reform, 
kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
800 korona ; újonnan épült kényelmes lakás mellék-
épületekkel. Kötelessége : a kántori és tanítói teen-
dőkön kívül meghatározott időközökben kathedrai 
szolgálatot végezni. Az állás szeptember I-én elfogla-
landó. Okleveles tanítók kérvényeiket július 25-ig 
küldjék Jósvai Dénes lelkészhez. (744—I—1) 

A garamszeghi ághev. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénzben 340 
korona, tandíjakból 390 korona, terményekben 270 
korona, stóla, réthaszonélvezete s offertoriumokból 
102 korona, összesen: 1102 korona. Ez állással eddig 
állami anyakönyvvezetői állás is volt egybekötve 200 
korona fizetéssel. Ez minden valószínűség szerint a 
jövőben is úgy marad. A pályázók kellően fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi augusztus hó 20-ig küldjék 
be a garamszeghi ághev. lelkészi hivatalhoz. U. p. 
Badin, Zólyom várm. Paulinyi Dániel, ev. lelkész. 

(745-III—1) 
A körösi (Gömör) reform, kántortanítói állomásra 

pályázatot hirdetek. Javadalom : szép és jó lakás, 
ezenkívül föld, rét haszonbér termény, tandíj 
jövedelemben — hivatalos fölvétel szerint hatszáz 
hetvenkét korona, államsegély százhuszonnyolc korona, 
korpótlék államtól. Kötelessége az iskolai tanításon 
kí\ ül, minden vasárnap délelőtt istenitiszteletet tar-
tani prédikációval, minden harmadik vasárnap délután 
imával a két vasárnap délután pedig, mivel a lelkész 
akkor kimegyen kántori teendőket végezni. Az állo-
más szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények Kolos 
István ref. lelkészhez augusztus 2-ig küldendők 
Berzétére, ki is minden kérdésre szívesen válaszol. 

(7-16-1-1) 
Polgáron (Szabolcs m.) egy róm. kath. fitanító 

állás betöltendő. Javadalom: 1. 28 kat. hold 16ö7 
["_"_ -öl föld haszonélvezete, melynek állami egyenesadó 
terhét a tanító viseli. 2. 430 korona 42 fillér, kész-
pénz évnegyedenként fizetve. 3. 60 korona párbér-
váltság. 4. Lakás természetben. 5. Egyéb járandóság 
(iskolatisztogatás, fűtés, irodai átalány) címén 118 
korona. Kérvények július l-ig az iskolaszékhez kül-
dendők. Szegedy János, iskolaszéki jegyző. 

(747-1 -1 ) 
Pályázat az érkeserüi ev. ref. egyesített (fi és 

leány) kántortanítóságra. Javadalma : tisztességes 
lakás, kerttel ; 29 hold föld ; 35 -40 köböl párbér 
rozs ; 30—35 korona párbér pénz ; 18 korona kész-
pénz ; 2'/3 öl tűzifa; tandíj (rendezés alatt áll) 400 
korona és a stóla mintegy 40 korona. Az iskola 2—3 
év múlva bekövetkeztető külön választása esetén leg-
alább 800 korona fizetés biztosíttatik. Pályázhatnak 
tanítójelöltek is. Kérvények augusztus 2-ig az ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (749—1—1) 

A ragály i ev. ref. egyház tanítói állására pályá-
zatot hirdet. Fizetés 314 korona kiegészítéssel 800 
ko -ona. Csak oklevéllel bíró pályázhat. Pályázati kér-
vények augusztus elsőig lelkészi hivatalhoz intézendők. 
Megválasztott állását 1903 szeptember 1-én köteles 
elfoglalni. Pósta helyben. (763 -I—1) 
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A Szeretet országos pgyes'iletnek hülyék számára 
föntartott intézetében R á k o s - S z e n t - M i h á l y o n a 
vezetői állásra pályázat nyittatik. Fizetés évi 800 
korona és teljes ellátás. Pályázhatnak oki. tanítók. 
Pályázati határidő augusztus 10. Kellően fölszerelt 
kérvények Ákos István titkárhoz küldendők Budapest. 
I., Várfok-utca 10. szám. (730—1—1) 

Szalacsl (Bihar m.) református egyház fitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Kötelesség : első és második 
fiosztály (létszám 55—60) tantervszerű vezetése, szük-
ségben kántor helyettesítése. Javadalon : évi nyolcszáz 
korona készpénz és természetbeni lakás helyett 
nyolcvan korona lakbér — kertpótlék címén — okle-
velesnek évnegyedenként, nem oklevelesnek havonként 
az egyház pénztárából elő"e fizetve. Pályzhatnak 
református okleveles tanítók ; ezek nem létében pálya-
végzettek is megválasztatnak. Választott egy évi 
sikeres működés után állandósíttatik, szeptember 1-én 
állását elfoglalni tartozik. Költözési költségeit az 
egyház viseli. Fölszerelt pályázatok július 31 -ig Nagy 
Imre ev. reform, lelkészhez küldendők. (731—l—1) 

Békés község iskolaszéke pályázatot hirdet egy 
belterületi és két tanyai tanítói állásra. A belterületi 
tanítói állás javadalmazását képezik : 800 korona 
törzsfizetés, (melyből 400 korona államsegély) és 200 
korona lakáspénz. A tanyai iskoláknál betöltendő 
állások, melyből egy szintén államsegélyben részesül 
800 korona törzsfizetés és természetben adott lakással 
díjaztatnak. A megválasztott tanvai tanítók kötelesek 
lesznek a helybeli reform, egyházzal kölcsönösen meg-
állapított díjért a református növendékeket vallásban 
oktatni, esetleg vasárnaponként egyszer istenitiszte-
letet is tartani. Ezen teendőkért az eddig alkalmazott 
tanyai tanítók 200 korona díjazásban részesülnek. Az 
iskolaszékhez intézett és fölszerelt kérvények folyó 
hó 25-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Dr. Igaz Pál, iskolaszéki elnök. (732- I—1) 

A pta-mizsei tanyai népiskolához tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : készpénz 600 
korona, I búza 600 lit., II búza 1200 lit., árpa 600 lit., 
szalona 28 kg, só 32 kg, tűzifa 4 öl, tengeri föld 
1200 CT-öl, egy tehéntartás télen nyáron és két 
sertés legeltetése ; természetbeni kétszobás lakás 
konyhakerttel. Kötelessége : az I—VI osztatlan vegyes 
népiskolai osztályokban előírt tanterv szerinti oktatás 
és vallástan. Okleveles r. kath. tanítók képességüket 
igazoló okmányaik másolataival fölszerelt és családi 
körülményeiket is föltüntetendő kérvényeik — melyek 
vissza nem küldetnek — a Pta-Mizsei uradalmi tiszt-
tartósághoz címezve (posta Jásztelek) küldendők. Az 
állás szeptember 15-ig elfoglalandó. Személyes be-
mutatás előnyös, de az ebbői fölmerülő költség csak 
a megválasztottnak téríttetik meg. A véglegesítés egy 
sikeres próbaév után történik. (707—II—1) 

A zala-szabari róm. kath. iskola egyik osztályába 
az 1903/904. tanévre oki. férfitanító szükségeltetik. 
Fizetése 600 korona, havonként' pontosan a község-
pénztárából fizetve, lakásul külön csinos bútorozott 
szoba fűtéssel, alulírottnál havi 20 koronáért étkezést 
az illető nyerhet. Kérvény bizonyítványokkal aug. 
15-ig az iskolaszék elnökségéhez küldeni kéretik. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. Kelt Zala-
Szabar, 1903 július 8-án. Záborszky József, tanító 
és kántor. (754—1—1) 

Tosoncai (Nógrád) ev. leányegyház 800 koronára 
(államsegély megadása esetén sokkal több) tótul értő 
kántortanítót keres. Folyamodványok július 31-éig a 
losonc-tamásii lelkészhez küldendők. (765—I—l) 

Pályázat a zádorfalvi (Gömör megye) ev. ref. 
népiskola kántortanítói állomására. Fizetése 800 kor. ; 
ebből 112 korona államsegély. A 688 korona föld, 
rét, termény, fa és tandíjban fizettetik az egyház-
község tagjai által. Pályázati határidő 1903 július 31. 
Dusza Lajos, ev. ref. lelkész. (766—1—1) 

A v é d e n y i (Moson m.) róm. kath. kántortanítói 
állásra folyó évi augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. 
Ezen magyar-német tannyelvű állomás javadalma : 
3 szoba. 2 konyha, 1 tágas istálló, 1 kamara pincével, 
1 sertésól, Va pajta, ugy 7 kataszteri hold és 1249 
r -öl szántóföld, még 136 iï ]-ölnyi kert. A szántó-
földeket és kertet a kántortanító saját költségén meg-
munkálni és azok után az adót és illeték-egyenértéket 
fizetni tartozik. Évi készpénzfizetés a község pénztárá-
ból a korpótlékon kívül 680 korona. Ugyanonnét 3 
fogadalmi ünnepen 3 korona. A templom pénztárá-
ból alapítványi szentmisék után körülbelül 170 kor., 
bucsúnapra 4 korona, róráte-gyertyákra 6 korona 
92 fillér, hegedűhurokra 12 korona. Stóla-illetékül : 
nagy temetésért palásttal 2 korona, kis temetésért 
1 korona, énekes gyászmiseért 1 korona, liberás gyász-
miseért 1 korona 50 fillér. Kellően fölszerelt kér-
vények a róm. kath. iskolaszék címére Hahnenkamp 
Sándor dr. védenyi esperes-plebánoshoz küldendők. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. (755—1—1) 

A Salgótarjánban folyó év szeptember 1-én 
újonnan fölállítandó községi polgári fiú- és leányiskolá-
hoz 3 rendes tanári és 1 segédtanítónői állásra pá-
lyázat nyittatik és pedig két állásra a mennyiség-
természettani, kettőre a nyelv- és történettudományi 
szakcsoportból. Egyik rendes tanár évi fizetése 1600 
korona, az igazgatói teendőkért 300 korona és ter-
mészetbeni lakás vagy 600 korona lakbér. Másik 
rendes tanári fizetés évenként 1600 korona és 500 
korona lakbér. A segédtanítőnő évi fizetése 1000 kor. 
és 400 korona lakbér. A rendes tanári állás elnye-
résénél előnyben részesül az, aki latin nyelvet is 
tanítja. Az állomás 1903. év szeptember 1-én elfog-
lalandó. Pályázati kérvények fölszerelve s a salgó-
tarjáni községi iskolaszékhez címezve augusztus 2-ig 
alulirotthoz küldendők. Koháry János. (764—II—1) 

A k isújszál lás i ev. ref. egyház egy elemi fiú-
iskolái tanítói állásra pályázatot hirdet a következő 
föltételek mellett: 1. Évi fizetés lakbérrel együtt 
1200 korona, évnegyedenként előleges részletekben 
az egyház pénztárából. 2. Tanító kötelessége : ez idő 
szerint a második, időről-időre a kijelölendő osztály 
tanítása, s a sorrend szerint reá eső vasár- és ünnep-
napokon a két harangozás közt a templomi éneklés 
vezetése és biblia-olvasás. Pályázhatnak evang. ref. 
vallású okleveles tanítók, s állandósítás az első sikeres 
próbaév leteltével történik. A kellően, keresztlevéllel, 
orvosi bizonyítvánnyal és esetleges szolgálatot igazoló 
bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványok folyó 
évi augusztus hó 6-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz 
beterjesztendők. Az állomás 1903. évi szeptember első 
napján elfoglalandó. Kelt Kisújszálláson, 1903. Gulyás 
Lajos, ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (767—I—1) 

A bereznai zólyommegyei ágost. evang. államilag 
segélyezett iskolához okleveles nyugdíjképes tanító 
kerestetik. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
22.342. sz. rendeletének értelmében óvónő is pályázhat. 
Tannyelv : tót-magyar. Javadalom 800 korona és lakás. 
Jelentkezés Szlávik János evang. lelkésznél Dobrónyán. 

(724-1—1) 
Kethe lyre (Vas m., u. p . : Szent-Gotthárd) oki. 

róm. kath. osztálytanító kerestetik augusztus 2-ig. 
Fizetés : 800 korona ; lakás fűtéssel. Kötelessége : 
I—II. osztályt tanítani, az ismétlők tanításában és 
kántoriakban díjtalanul segédkezni. Férfiak hiányában 
nők is pályázhatnak. Állomás szeptember 15-re el-
foglalandó. Kérvények Plébániára küldendők. Németh 
Géza, plébános. (725—1—1) 

A fe lsöszel i ág. hitv. ev. egyház a harmadik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 800 korona, 
12 korona kertilleték és egy szobából álló lakás. 
Kötelessége az I. osztály tanítása. Csakis okleveles 
férfitanítók pályázhatnak július 31-ig. Endreffy János, 
ev. lelkész. Felső-Szelin. (727—11—1) 
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A farkasát ref. egyházban (Nyitra m.) egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés 760 korona ; 
az ismétlők egy osztályának tanításáért 40 korona ; 
lakásul külön szoba, fűtéssel. Szükség esetén prédikál. 
Pályázhatnak okleveles ref. férfitanítók fölszerelt kér-
vényben, augusztus elsőig, a komáromi egyházmegye 
esperesénél Búcs, Esztergom megye. (128—l — 1) 

A máréfa lv l (Udvarhely m.) róm. kath. s. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 kor. 
és 6 kor. kertilletmény (414 korona államsegély, a 
többi a hitközség pénztárából fizettetik) ; 3 szoba, 
kamra és pincével ellátott lakás s melléképületek. 
Kötelessége az I. és II. osztály vezetésén kívül, csak 
szükség esetén a kántori teendők végzése u. p. Székely-
Udvarhely. György Lázár, isk.-széki elnök. 

(726-11-1) 
A kaja l i (Pozsony m.) róm. kath. népiskolánál 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
államsegélyből 200 korona a község pénztárából 
600 korona havi előleges részletekben. Bútorozott 
szoba fűtővel. Okleveles tanítók kérvényeiket július 
hó 26-ig a kajali plebániahivatalhoz küldjék be. 

( 7 2 9 - 1 - 1 ) 
Látka fiók-hitközségi róm. kath. iskolánál meg-

üresedett magyar-tót tannyelvű tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem : 830 korona, amely 
552 korona államsegélyből, 60 mindennapi és 20 
ismétlő-iskolás tandíjából ered. Kétszobás új lakás, 
konyha, éléskamra, elegendő tűzifa. Okleveles óvó-
nők is pályázhatnak. Választás augusztus 2-án. 
Kugyelka Antal, iskolaszéki elnök, Zólyom-Miklós-
falva. _ (723-11-1) 

A N a g y - R á s k a i ev. ref. kántortanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Augusztus 1-iki batáridővel: 
Fizetés föld, rét, 1 köblös kert, kevés élet és 320 
korona államsegéllyel együtt 800 korona. Pályázhat 
oklevéllel bíró ev. ref. vall. Tanító. Az állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Lakás 1 szoba, 1 hideg 
konyha. Sztankovics Lajos, ev. ref. lelkész. 

(719-1—1) 
Pályázat a bártfai „Krumbholzianum" alapítványi 

óvodánál üresedésben lévő óvónői állomásra. Fizetés évi 
800 korona szabad lakás (egy szoba) és fűtés. Csak 
protestáns vallású okleveles óvónők pályázhatnak. 
Az állomás f. é. szeptember l-jén elfoglalandó. Pályá-
zati kérvények, keresztlevél, oklevél, egészségi bizo-
nyítvány esetleg szolgálati bizonyítvánnyal — föl-
szerelve 1903 július 31-ig alulírotthoz Bártfára kül-
dendők. Toperczer Albert, ev. egyházi felügyelő. 

(720-1—1) 
A nagy-emökei (Nyitra vármegye) magyar tan-

nyelvű, osztatlan, községi, elemi népiskolánál elhalá-
lozás folytán megüresedett tanítói és az ezzel egybe-
kötött róni. kath. kántori állásra pályázat hirdettetik. 
Tanítói javadalmazás : 800 korona készpénz, mely a 
község pénztárából havi előleges részletekben fizet-
tetik ki. Három öl kemény tűzifa, melyből az iskola 
is fűtendő. Kántori javadalmazás : Két szoba, konyha 
és kamarából álló lakás és 249 í -öl kert. Továbbá 
5 kat. hold 1050 (7'-öl szántóföld és rét, melynek 
kataszteri tiszta jövedelme 70 korona 50 fillér. Körül-
belül 60 korona stólajövedelem. Pályázati határidő 
augusztus 2. A megválasztott tanító szeptember 1-én 
köteles állását elfoglalni, járandóságai is ezen naptól 
számíttatnak. Köteles űgy a mindennapi, mint az 
ismétlő iskolát vezetni és a róm. kath. kántori teen-
dőket végezni. Fölhivatnak pályázó róm. kath. férfi-
tanítók, hogy tanképesítésüket, a kántori teendők-
ben való jártasságot, életkorukat, vallásukat és eddigi 
működésüket igazoló okmányokkal fölszerelt kér-
vényüket alulírotthoz nyújtsák be. Kellően föl nem 
szerelt, vagy elkésve érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Nagy-Emőke, 1903. július 9. Horváth 
Rezső, plébános, iskolaszéki elnök. (761—1—1) 

A rozsnyói tiszakerületi ágost. hitv. evang. inter-
nátussal egybekötött polgári leányiskola kebelében 
megürült tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Ezen 
állásra első sorban, polgári iskolákra még pedig 
természettudományi és mennyiségtani, másodsorban 
magyar nyelvtani és történelmi szakra, ilyen pályázók 
hiányában azonban elemi iskolai oklevéllel bíró ág. 
hitv. ev. tanítónők is pályázhatnak. Kötelességei : az 
egyházkerületi tanterv és az isk ilaszék rendelkezé..e 
szerint tanítani, az internátusban lakó növendékek 
fölött a felügyeletet, sorrend szerint gyakorol .i, 
magát az intézeti szabályokhoz alkalmazni Java-
dalmazása: az intézetben teljes ellátáson kívül polgári 
iskolákra képesített tanítónőé 1000 korona, elemi 
iskolai képesítésű tanítónőé 600 korona. A meg-
választott egy sikeres próbaév után véglegesíttetik. 
Az elemi iskolai képesítésű tanítónő véglegesítése és 
fizetésének javítása, a polgári tanítónői oklevél meg-
szerzéséhez köttetik. A kellően fölszerelt kérvény, 
melyhez keresztlevél, oklevél, működési és egészségi 
bizonyítvány, nemkülönben arckép is csatolandó, 
folyó évi augusztus 1-sö napjáig alulírotthoz kül-
dendő. Személyes bemutatkozás kívánatos és előnnyel 
jár. Kelt Rozsnyón, 1903 július 7-én. Terray Gyula, 
főesperes, iskolaszéki elnök. (737—1—1) 

Lófalu anyaegyház K l y u s s ó fiókegyház (Sáros 
m., u. p. Bártfa) róm. kath. kántortanítói állásokra 
pályázat hirdettetik augusztus 6-ára. Tisztességes 
lakáson kívül elsőnek jövedelme különféle címen 
államsegéllyel 800 korona a másodiknak államsegély 
nélkül 850 korona. Személyes megjelenés előny, 
tannyelv magyar, tót. Galyavszky György, plébános. 

(756-11 — 1) 
A nagyzer lndl orgonista kántori fi tanítóságra, 

július 31-ig pályázhatnak okleveles ev. ref. férfi-
tanítók. Javadalma pénzben 438 korona 70 fillér, 
gyűlt búza 1312 liter, ugyannyi zab, 10 öl fa, mely-
nek megváltási díja 100 koronában terveztetik. 
'/4 telek föld, legelői járandóság, kaszáló, adóját az 
egyház fizeti. Stóla az egyházkerület rendelete szerint, 
kényelmes lakás kerttel. Kötelessége a II—VI osztály-
beli növendékek vezetése az egyház kerület által 
megállapított C tanterv szerint, isteni tisztelet alkal-
mával az éneklés orgonávali vezetése és temetés. A 
gazdasági ismétlő iskola vezetéséért az államtól 100 
korona tiszteletdíjban részesül. A pályázati kérvény, 
oklevél szolgálati bizonyítvány ez évi július 31-ig a 
nagyzerindi lelkészi hivatalhoz küldendők be, a 
választás augusztus 2-án lesz, melyre a pályázók 
orgonálás és éneklésre megjelenni tartoznak. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (759—II—1) 

Gebei (Szatmár m.) reform. Il-od tanítóságra, 
melynek javadalma : egy szoba 800 koronára állami-
lag kiegészített pénzfizetés ; terhe az I. és 11. osztá-
lyok vezetése, — okleveles tanítók, tanítónők, végső 
esetben tanítójelöltek is jelentkezhetnek augusztus 
15-ig. Szigethy Gyula, lelkész. (722-11—1) 

A kisoroszi- i ev. ref. egyház kántor-tanítói állásra 
hirdet pályázatot. Fizetése 800 korona az egyház 
pénztárából. Ismétlősökért 36 korona, 4 hold föld, 
faizási jog és temetési stóla. Kötelessége hat osztályú 
iskola tanítása tanterv szerint. Isteni tiszteleteknél 
temetéseknél éneklés vezetése. Pályázatok augusztus 
hó 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. U. p. Duna-
Bogdány. (721—II—1) 

Pozsony megye dunaszerdahely i róm. kath. 
iskolánál nyugdíjazás folytán üresedésbe jött osztály-
tanítói állásra f. év augusztus l-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelem : iskola pénztárából 600 korona, 
40 korona kertpótlék ; államsegély 140 korona, lakás 
egy bútorozott szoba. Kántori teendőkben jártas 
előnyben részesül a segédkezésért 100 koronát kap 
a kántortól. Ipariskolától, ha ott tanítani fog 240 

' korona. Vázsonyi József, esp.-plébános. (760—I—1) 
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A rábahidvég i róm. kath. iskolához Il-od tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Evi fizetés 800 K, bútoro-
zott szoba fűtéssel. Kötelesség az I. 11. osztályt — 
úgy az ismétlőket tanítani s a kántoriakban segéd-
kezni. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. A kér-
vények augusztus 14-ig főtiszt. Soós János plébános 
úrhoz küldendők. Az állás szeptember 1-én betöltendő. 
Tóth József, fő tanító. (757—11 -1) 

Gyöngyöstarjáni (Heves) községi iskolánál (álla-
mosítás folyamatban) férfitanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : községtől 200 korona-, állam-
segélyből 600 korona előleges havi részletekben : 
100 korona lakbér ; 10 korona 50 fillér kertilletmény. 
Csak róm. kath. vallású, magyar honos, okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak. Kötelesség : az iskolaszék által 
kijelölt egyik mindennapi osztályosok s az ismétlősök 
nevelés-oktatása, istentiszteletre való vezetés s az 
ottani felügyelet. Kellően fölszerelt kérvények július 
26-ig (huszonhatodikáig) Dávid János plébános, iskola-
széki elnökhöz küldendők. (762 I —1) 

A kocséri (Pest megye) róm. kath. iskolaszék két 
tanítói állásra pályázatot hirdet. A k'.zségtől 3'/2 kilo-
méternyire most épült tanyai iskola tanítójának fizetése 
800 korona, két szép szoba, konyha, kamara, mellék-
épületek 600 r -öl kert s téli fűtéshez szalma, melyért 
az iskolát is fűtteti. Kötelessége a mindennapi és 
ismétlősök oktatása. A községbeli tanítói állás java-
dalma 630 korona, de államsegéllyel biztosan kiegé-
szíttetik 800 koronára, lakása 2 szoba, konyha, 
kamara, melléképületek s megfelelő házikert. Köteles 
a reá bízandó osztályok és ismétlősöket oktatni. 
Gazdasági tanfolyamot végzett, vagy faiskola keze-
lésben jártasok előnyben részesülnek, s a községi 
faiskola kezeléseért egyelőre 60 korona tiszteletdíjat 
nyernek. Okleveles tanítók kérvényeiket július hó 30-ig 
Takáts Mihály plébánoshoz küldjék. (768—I—1) 

Hahótra a római kath. elemi iskolához szeptember 
l-re okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetés egye-
lőre 60 korona havonként ; tisztogatás, fűtés. Élel-
mezést egyezség szerint főtanítónál nyerhet. Oklevél-
másolat bekéretik. Levelezés : iskolaszékkel. Hahót, 
Zala, 1903 júli 9. Király Elek, elnök. (739-1—1) 

A mándoki réf. III. tanítói állásra augusztus l-ig 
pályázhatnak okleveles férfi és nőtanítók. Fizetés : 
állami kiegészítéssel 800 korona készpénz s egy 
szobából álló lakás. Kötelessége : egyház által kijelölt 
osztályok, jelenleg a II—VI. osztályú leányok tan-
terv szerinti oktatása, nőtanító választása esetén heti 
2 órán kézimunka tanítás. — Mándok (Szabolcs 
megye, pósta helyben), Bélteky Lajos, lelkész. 

(733—1-1) 
A Szt.-Keresztről c. irgalmas nővérek Jesuleum-

intézetében Zsombolyán (Torontál vármegye) a 
polg. leányiskolához egy okleveles tanítónő kerestetik, 
aki a mennyiségtan és természettudományokra képe-
sítve van. Állását szeptember elsején köteles elfog-
lalni. Fizetése : 500 korona s az intézetben való 
lakás és teljes ellátás. A folyamodvány az eredeti 
oklevelek hiteles másolatával a főnöknőhöz küldendő. 
Címe: T. Wasinka M. Ágnes főnöknő Zsombolya 
(Jesuleum). (738 II—1) 

Tápéi (Csongrád megye) róm. kath. tanítói állásra 
augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalom : 
államsegéllyel 800 korona, szabad lakás. Csakis taní-
tók pályázhatnak. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvények az iskolaszékhez intézendők. 

( 7 3 5 - 1 - 1 ) 
Pályázat kéttornyulaki , Veszprém megyei ev. 

ref. tanítói állásra. Fizetés : államsegéllyel 800 kor. 
készpénz. Ismétlőiskolásoktól fejenként 1. fapénzben 
24 korona. 3 szobás lakás kerttel. 2 szoba konyhával, 
kerttel havi 12 koronáért értékesíthető. Kérvények 
augusztus l-ig alulírotthoz küldendők Kéttornyulakra. 
Kőszeghy József, lelkész. (736—II—l) 

Görcsönyben (Baranya megye) a róm. kath. 
iskolánál az osztálytanítói állásra pályázat hirdette-
tik. A tanító javadalmazása : 720 korona havi előle-
ges részletekben, egy szoba, fűtéssel és fabútorzattal. 
Teendők : az első és második osztály vezetése, az 
ismétlősök oktatása fölváltva a kántortanítóval, a 
kántoriakban való segédkezés. Pályázati határidő 
augusztus 2. Tannyelv : magyar. A folyamodványok 
ft. Audrin Gergely ker. esperes úrhoz Keszü, pósta 
Pellérd küldendők. Görcsöny, 19C3. július 4. Iskolaszék. 

(731-1 1) 
A hodrusbányai ág. hitv. ev. egyház kántor-

tanítói állomásra pályázatot hirdet. Biztos jövedelem 
készpénzben és egyebekben 800 korona, természet-
beni lakás, 20 ürköbméter kemény tűzifa házhoz 
szállítva, 2 zöldséges kert haszonélvezete. Tannyelv : 
tót-magyar. Pályázati kérvények az egyház lelkészi 
hivatalához címezve folyó évi augusztus 15-ig nyúj-
tandók be. (782-11—1) 

Az otrokocsi (Göinör megye) ref, tanítóságra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése pénz, termény és állam-
segélyben 800 korona. Okmányolt kérvény július 30. 
a bejei lelkészi hivatalhoz küldendő. (783—1—1) 

A m a j l á t h i (Bars megye) róm. kath. tót-magyar 
tannyelvű népiskolai állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem : lakás, kert, tűzifa, készpénzben és szántó-
föld jövedelméből 800 korona. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők meg óvónők is. A kérvények az 
iskolaszék elnökére Garam-Kürtös küldendők. Az 
iskolaszék megbízásából : Bielek Károly, főtanító. 

(784-1—1) 
A gararakiirtösi róm. kath. magyar-tót tan-

nyelvű másodtanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem 800 korona, az iskohiföntartótól 600 ko-
rona, államse-ély 168 korona, 8 köbméter bükkfa 32 
korona értékben. Ezenkívül kis kertecske. Lakásul 
egy szoba. Pályázhatnak okleveles tanítók, tanítónők, 
esetleg óvónők is. A folyamodványok iskolaszékre 
címzendők. Az iskolaszék megbízásából : Bielek Károly, 
az iskola főtanitója. (785—1—1) 

Rajé ci róm. kath. népiskolánál újonnan rendszere-
sített ötödik tanítónői állásra az iskolaszék pályázatot 
hirdet. Javadalma : államsegély 600 korona, községtől 
152 korona, 6 öl fa 48 korona és tisztességes lakás. 
Kötelessége : a leány növendékeket női kézimunkában 
is oktatni. Ha ezen tanítónői állás a most alkalmazás-
ban levő tanerővel betöltetik, akkor az így meg-
üresedett tanítói állásra férfitanító fog megválasztatni, 
aki köteles a karénekesi teendőket is végezni. Tanítói 
javadalma: községtől 701"72 korona, államsegély 38 
korona, 6 öl fa 48 korona, földjövedelem 2'22 korona, 
más forrásokból 10-06 korona és tisztességes lakás. 
Karénekesi javadalma : különféle forrásokból (ter-
mények, temetési segédkezés, stb.) 148'92 korona. 
Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényeiket az alulírott-
nál 1903 augusztus 5-ig nyújtsák be. Rajecen, 19(;3 
július 10. Baross Károly, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 778 -1 -1 ) 
Nagy-Kövesden (Zemplén) róm. kath. orgonista-

kántortanítói állomásra pályázat nyittatik. E hó 27-én 
reggel 9 órára. Megjelenés oklevéllel. Javadalma : 
államsegéllyel 800 korona és lakás. Plébánia hivatal. 

(780 - 1 - 1 ) 
Tót-szent -györgy i (Somogy m.) evang. reform, 

kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
föld, termények, pénzben értékelve : 740 korona és 
tisztességes lakás. Választás esetén államsegéllyel] 
javadalomkiegészítés kéretik. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Okleveles pályázók fölszerelt 
kérvényeiket 1903 augusztus 9-ig nagyt. Kovács 
Bertalan tanügyi elnök úrhoz Kaposmérőbe (Somogy 
megye, postahely) küldjék. Pázmány Vince, h.-lelkész. 

1,786 —III—1) 
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A t e m e s g y a r m a t h a i róm. kath. iskolánál a 
párhuzamos III-ik osztálytanítói állásra 860 korona 
készpénzfizetéssel, 120 korona lakbérrel, 20 korona 
kert- és 12 korona irodai átalánnyal augusztus l-ig 
pályázat hirdetik; állás szeptember 1. elfoglalandó, 
líözsy Mátyás, iskolaszéki elnök. (776 -11—1) 

A környe i (Komárom m.) róm. kath., magyar-
német tannyelvű népiskolánál két osztálytanító állás 
van üresedésben. Pályázati határidő augusztus 1. 
Fizetése 800 korona, 10 korona kertilletmény, lakás 
természetben, 8 méter rőzsefa lakáshoz szállítva. 
Kötelessége az iskolaszék által rendelt osztályok 
mindkétnemű növendékeit valamint az ismétlő iskola 
tanulóit is tanító társaival fölváltva, oktatni és nevelni, 
a kántorságban minden díjigénylés nélkül segédkezni. 
A választás augusztus 2-án történik meg és az állo-
más augusztus 31-én elfoglalandó. (777—I—1) 

Bozóki plébániához tartozó C s á k ó d magyar-tót-
nyelvű iskolánál tanítói állomás betöltendő. Jövedelme: 
államsegély 456 korona, hitközségtől pénzben, ter-
ményekben és szántóföldben 345 kor. 92 fillér, két 
szoba, kamra, istálló, kert. Esetleges korpótlék állam-
tól kieszközöltetik. Állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Iskolaszékre címzett kérvények augusztus 
3-ig bozóki (Hont m.) plébániahivatalhoz külden-
dők. Novotny János, plébános. (779 1—1) 

Kurdon, Tolna megye, pgy osztálytanító állomás 
megüresedett, melyre folyó évi július hó 27-ig pályá-
zat hirdettetik. Ezen állomás jövedelme: 1. 600 
korona havi előleges részletekben, 12 hóra beosztva. 
2. Egy, a legszükségesebb bútorral ellátott szoba, 
melynek fűtéséről a község gondoskodik. 3. A hiányzó 
második szoba, konyha s kert ellenében 120 koronát, 
szintén havi előleges részletekben. A megválasztott 
10 korona útiátalányt kap. Kötelessége : F.gy, az 
iskolaszék által kijelölendő osztályt önállóan vezetni, 
az ismétlő iskolások egyik felét oktatni s amennyi-
ben férfítanító választatnék meg, a kántortanítónak 
segédkezni, amiért némileg olcsóbb ellátásban része-
sülhet. Tannyelv : magyar. Folyamodványok Kurdra, 
ft. Hradek Károly pléb., isk. elnök úrhoz küldendők. 

(781—1—1) 
A m e z ö t á r k á n y i (Heves megye) községi iskolá-

nál tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
államsegélyből 650 K, a községtől 100 K, szabad 
lakás, 50 K tüzifaátalány. Folyamodók okmányaikkal 
fölszerelt kérvényeiket augusztus 8-ig alulírotthoz 
küldjék. Személyes bemutatkozás előnyös. Szövet-
kezeti könyvelésben jártasak mellékjövedelemre szá-
míthatnak. Jászberényi Miklós, iskolaszéki elnök. 

(787—1—1) 

H I R D E T E S E K . 

készpénzért vagy részletíizetésrc jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k Ingyen é s bérmentve . 
( 1 7 4 7 - 4 0 - 3 6 ) 

Nyolc és hatéves leányka mellé jelen szün dőre 

tanítónő 
kerestetik, ki a gyermekekkel németül társalogjon. 
Tanítani nem kell. Uri ellátás és kényelem. Merk, 

1903 július 1. L é n á r d Jenő, urad. kasznár. 
(688—1—1) 

szilágymegyei, jó bortermő vidéken, öt tanerős isko-
lánál működő állami tanító, esetleg kevesebb tanerős 
iskolánál működő tanítóval is. Levelek S e p s i - S z e n t -

G y ö r g y „Csere 5" postrestant kéretnek. 
( 6 7 7 - 1 - 1 ) 

mm% gWfgffig Msf SSiä 
» m Ä ? W* m>§ *<m3m 

Okleveles tanítónőt 
keresek. Tökéletesen beszéljen németül. Zongorázzék, 
III. osztályban tanítson 8-éves leánykát. Díjazás: 
ellátás és 30 kor. havonként. Guthyné, P e r b é n y i k 

(Zemplén vármegye). (701—I—1) 

. i l â l l i S X S Ë | | § § l i i ! H i 
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O l c s ó á r o n 
eladok egy kitiinö hangú, 5 változatú ú j harmo-

ninmot. S z á n t ó Miklós , Aporka, Pest megye. 
(658—1—1) 

i*í í'íií'isi'ti'i-i'ti'i*»>«jS«4í«tié»'' "'t> W °«y '«& W ><»>• »y % ^ y w 7hP w w 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
- m B U D A P E S T , 

VIII . , József -körút 15. sz. 
ajánlja európai Bzerkezetü harmo-

niumait is. 
K gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmás 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

i r a 120 U<>•<>u.Iifsi. iebb. 8 kiironúN réssltv lekben in. 
Képe» árjegyzék ingyen és 
bérmentve. 6 évi JótállA*. 

(«6—(S'2-46) 
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K É Z I M U N K Á K 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2600 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

B é r e z i I>. S á n d o r 
kézimunka-nagyiparos 

B U D A P E S T , Kirá ly-u . 4. 
VIKTÓRIA 

' elsőrendű himzögép G korona. 
„KOH-I-NOOR" 

elsőrendű, mosást és fénytartó géphimzöselyem 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák árengedményben részesülnek. 

(1028—52-40) 

j y. v.- y y y. y y- ywy y w y m y y 1 " f ejj® ete sj® aj® ®{9 ete a » i ~ i <M ep ej® 
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S T O W A S S E R J. 
Magyarország legnagyobb réz-, fa-, fuvó- és 

vonóshangszerek g y á r a 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
II. kerület, Lánchld-utoa 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
•nellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 
Árjegyzék: összes hangszerekről, 
Harmonlumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959—52—44) 

A A A A A A A A A A A A A A A A 

Előfizetési felhívás 

i f f " E L Ó F I X E T É S I Á R : ^ 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szer int k ikerek í te t t 
egy évnegyednél kevesebb időre nem fogadunk el , s az 
előfizetési pénzelt ezen igazgatósághoz küldendői t be. 

A m. k i r . t u d . - e g y e t e m i nyomda i g a z g a t ó s á g a . 
B u d a p e s t , X. ( V á r ) , I s k o l a - t é r 3 . s z á m , 

Budapest. 1903. Nvomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ËS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, II. KEß. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 

Hlézira-tolcat nem adnnlc vissza,. 

A hazai ipar pártolása. 
Tarcsafalvi Albert kartársunk az állami 

tanítók országos egyesületének 1900. 
évi közgyűlésén rövid indítványt te t t 
volt a hazai ipar pártolása ügyében. 

Minthogy az indítvány nem volt 
írásba foglalva s megokolása is szűk 
szavakban töitént, a közgyűlés, mely 
különben is túl volt halmozva mun-
kával, azt egyszerűen elfogadta s aztán 
napirendre tért fölötte. 

Tarcsafalvi kartársunk később szépen 
kidolgozta indítványát, mely az 1901. 
évi Értesítőben megjelent. 

Most, a tanügyi diéták küszöbén, 
szükségesnek tar tom ez indítványt 
lapunk útján szélesebb körben meg-
ismertetni. 

Nevezett kartársunk a hazai ipar 
pártolása és a kivándorlás meggátlása 
céljából egy „Hazafias Szövetség" szer-
vezését óhajtja a tanítóegyesületek 
keretében. __ A szövetség létesítését az 
Országos Bizottságtól várja. 

Az Országos Bizottság, mint központi 
egyesület, nyilvános fölolvasások által 
hatna a hazai ipar pártolására és a 
kivándorlás megakadályozására. Célul 
tűzné ki a társadalmi igények lefo-
kozását, a ruházkodás és háztartás 
egyszerűsítését, fölvilágosítaná a népet 
a szeszes italok élvezetének erkölcsi és 

anyagi kárai felől és a szervezetre gya-
korolt romboló hatásairól. Népszerűsí-
tené az iparos és kereskedő pályákat 
s egy erős nemzedék fölnevelését elő-
mozdítaná. Oda hatna, hogy a házi-
ipar az iskolákban szakoktatók által 
taníttassék. 

Ipartelepeink szaporítására, őstermé-
nyeink fölhasználására észleletei alapján 
fölterjesztést tenne a közigazgatási 
hatóságokhoz, szükség esetén a kor-
mányhoz. A nép vagyonosodása érde-
kében a föld termő erejének okszerű 
kihasználása módját terjesztené, nép-
szerűsítené. Figyelemmel kisérné a ki-
vándorlási mozgalmakat; kutatná ezek-
nek okait s amennyiben megszüntetésére 
másképpen hatni nem tudna, a helyzet 
megismerésével kapcsolatban javaslatot 
terjesztene föl a kivándorlás megszün-
tetésére. 

A tanítótestületek egyes tagjaik által 
a néppel közvetetlen érintkezésben 
lévén, olvasókörök alakítása, népkönyv-
tárak létesítése által igyekeznének a 
vallás-erkölcsi érzés ápolása mellett a 
nemzeti öntudatot erősíteni s a honi 
ipar pártolását hazafias kötelességül 
jelölni meg. 

Az elfajult tagosítási eljárást, mely 
már majdnem vállalkozási üzletté vált 
és a népet sok helyen koldusbotra 
juttat ja, égyszerűsíteni, tisztázni kellene. 
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E célból a kormányhoz fölterjesztés 
volna teendő. 

A központi egyesület irányítaná a 
szegény, keresetnélküli népet a bányák, 
gyárak, iparvállalatok felé s oda hatna, 
hogy a bevándorolt munkások miatt ne 
kelljen a mi véreinknek nyomorogniok. 

Addig is, míg az Orsz. Bizottság ily 
irányban a szükséges lépéseket meg-
tenné, az állami tanítók országos egye-
sülete a hazai többi egyesületeket föl-
szólítaná a hazai ipar pártolására és a 
kivándorlás megakadályozására. Jó pél-
dával természetesen a mozgalmat indító 
egyesület járna elől. 

E rendkívül fontos javaslat némely 
része már a megvalósulás stádiumában 
van. Az olvasókörök s népkönyvtárak, 
kivált mióta a közoktatásügyi kormány 
az ifjúsági egyesületeket országosan 
szabályozza, rohamosan fejlődnek. A 
szeszes italok elleni küzdelem a hazai 
tanítóság régi, bevallott programmja, 
melynek biztos támasza az a pár 
hónappal ezelőtt kiadott kultuszminisz-
teri rendelet is, mely a szeszes italok 
elleni harc tovább folytatását köti a 
néptanítók lelkére. Azt hiszem külön-
ben, hogy i t t egyesületi úton, mint az 
indítványozó gondolja, nehezen érünk 
célt. Sokkal többet remélek az egyéni 
munkásságtól. Még a működésben levő 
„Alkoholellenes Egyesületek "-nek is 
csak annyiban tulajdonítok fontos-
ságot, hogy tagjaikat megtartóztatják a 
szeszes italok részleges vagy teljes élve-
zetétől. 

Megemlítem, hogy „Az Országos 
Alkoholellenes Egyesület" júniusi köz-
gyűlésén jelen voltam, de ott egyetlen-
egy tanítót sem láttam. Még E. Keményfy 
Katinka kartársnőnk sem volt jelen, 
kiről pedig tudjuk, hogy egész életét 
ennek az eszmének szánta. 

A hazai ipar pártolásánál világító 
oszlopként áll előttünk Balajthy Ilona, 
a szabadkai tanítónő képző-intézet igaz-
gatója. Csak követnünk kell. 

A gazdasági ismeretek terjesztésével 
már több mint 2000 gazdasági ismétlő-
iskola foglalkozik. Nem egyesületi úton, 
hanem a Halász Ferenc miniszteri 
osztálytanácsos egyéni buzgalma folytán 
jöttek létre ezek. 

A kivándorlás korlátozásáról már 
országos törvény gondoskodik, csak a 
gáton kell lennünk annak gyakorlati 
megvalósításánál. A hatalmas ruthén és 
a még vékony érben csergedező székely 
akció ugyanezt célozza. Ezt a földmí-
velésügyi miniszter által készített új 
telepítési törvény s az országosan ren-
dezett munkás segélyző pénztár, stb. stb. 

A társadalmi igények lefokozását, a 
ruházkodás és háztartás egyszerűsítését 
szélmalom-harcnak s a jövő zenéjének 
tartom. Ahhoz meg nem járulnék hozzá, 
hogy a házi ipar népiskoláinkban rendes 
tantárgyként taníttassék. 

Népiskoláinknak az ismeretközlésen 
fölül nagy nemzeti missziókat kell tel-
jesíteniük s azért leányoknál a női 
kézimunkán, fiuknál pedig a slöjdön 
kívül nem szívesen látnék más kézi-
munkát. 

Mindezeket azonban nem azért em-
lítem föl, hogy az indítványozó kedvét 
szegjem, hanem azért, hogy kissé gon-
dolkozzunk e különben rendkívül fontos 
javaslatoknak a gyakorlati megoldása 
felől. 

Olvasva dr. Makay Béla miniszteri 
osztálytanácsosnak a népnevelésügyi 
egyesületek tárgyában írt nagybecsű 
munkáit, azt gondolom, hogy Tarcsafalvi 
kartársam javaslatainak nagy része 
ezen egyesület keretébe sikerrel volna 
elhelyezhető. 

Üdvös dolognak tartanám, ha ez 
az ügy több oldalról nyerne megvilá-
gosítást. 

(Budapest.) Szentgyörgyi Lajos. 

sOt«£<3® 
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A gimnáziumi tantervhez kiadott 
Utasításnak a népiskolai tanítókat 

érdeklő része. 
Magyar nyelvtan. A középiskolai tanterv 

és az ehhez kiadott Utasítás nemcsak első-
rendű helyet ad és biztosít e tárgynak az I., 
II. és IÍI-ik osztályban, hanem megfelelő 
gonddal és részletességgel is kívánja azt föl-
dolgoztatni. 

„Ez veti meg alapját a tudományos taní-
tásnak, melynek a nyelvbeli közlés a leghat-
hatósabb módja, amennyiben a növendék 
nyelvérzékének tudatossá váltával, nyelvkincsé-
nek gyarapodtával gondolkodása is világosabbá, 
szabatosabbá és rendezettebbé válik." 

Az Utasítás általános részében s más helye-
ken is részletesen foglalkozik e tárgy mikénti 
tanításával s kötelességévé teszi nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom tanárának a tüzetes 
tanulmányozást, hanem a többi tanszakok 
tanáraitól is elvárja, hogy a maguk előadásá-
ban a nyelvtani helyességre és jó ízlésre kiváló 
gondot fordítsanak s ügyeljenek, hogy a növen-
dékek feleleteikben a tanulmányok körébe eső 
tárgyakról világosan, szabatosan és ügyesen 
fejezzék ki magukat és a föladott dolgozatok 
helyes írására kiváló gondot fordítsanak. Jó 
példával mindenütt a tanár járjon elől. 

„Nem abból Ítéljük meg a növendék értei 
mességét, hogy a tankönyv szövegét szószerint 
el tudja mondani ; hanem abból, vájjon a kellő 
megbeszélés és megmagyarázás alapján szer-
zett ismeretet képes-e a tanuló a korának és 
fejlődése fokának megfelelő önállósággal szaba-
tosan előadni". 

Meghagyja az Utasítás, hogy minden tanár 
a föladott dolgozatok javításánál a magyar 
nyelvtan kellékeit szem előtt tartsa s az 
eközben észlelt nagyobb hiányokat hozza a 
magyar nyelvtan tanára tudomására, hogy az 
annak pótlásáról a maga idejében és megtelelő 
módon gondoskodhassék. 

En ezekben az intézkedésekben biztos sikert 
látok és azokról egészen megváltozott állapo-
tokat remélek. De előttem fontos az Utasítás-
nak a más tanszakok tanáraira vonatkozó 
része azért is, mert egyöntetű eljárásra buzdít ; 
de főként azért, mert ilyenforma eljárásért 
a többtanítós iskolák tanítói zúgolódnának. 
Mindaddig tehát, míg az elemi iskolai tanítók 
is nem változtatnak a nyelvtan tanítási mód-
szerén, míg nem járnak el egyöntetűen s 
leplezetlenül nem közlik úgy a jó, mint rossz 
eredményt egymással s nem javítják a hibákat 
fokozatos és kapcsolatos eljárással, meg lesz 
az a baj, ami megvan ma is a legtöbb isko-

lánál, hogy az iskolától kikerült tanulók még 
másolni sem tudnak jól. Hát még hány olyan 
dolgot nem tudnak, aminek szabályát a nyelv-
tanból meg is tanulták s tudták is ? 

Ezen általános részlet és egyéni észrevéte-
leim közlése után lássuk a tanmenetet az 
I. gimnáziumi osztályban. 

„Az év elején igyekszik a tanár meggyő-
ződni az osztálynak az elemi iskolában szer-
zett nyelvtani ismereteiről s ehhez szabja a 
tanítás menetét. Az elemi iskolából hozott 
ismeretekre támaszkodva, mindenekelőtt a 
hangtanból kell előrebocsátani annyit, amennyi 
a helyesíráshoz és az alaktan tárgyalásához 
szükséges (ú. m. rövid és hosszú magán- és 
mássalhangzók ; magas és mély hangok, magán-
hangzó-illeszkedés, kemény és lágy mással-
hangzók, hasonulás). Azután, minthogy ez 
osztály nyelvtani oktatásának főtárgya az 
egyszerű mondat, mindjárt ennek fajaira (ki-
jelentő, kivánó és kérdő m. ; — állító és 
tagadó m.) térhetünk át. Erre a mondat elem-
zése következik. Először is ki kell emelni a 
mondat két főrészét : az állítmányt és az 
alanyt s minthogy az állítmány rendesen ige, 
az alany pedig mindig névszó, így jutunk a 
legfontosabb beszédrészek, az ige és a névszó 
megkülönböztetéséhez. " 

„Az írásbeli dolgozatok készíttetése az első 
hónapokban a helyesírás gyakorlására szolgál. 
A tanár majd a könyvből másoltat, hogy figye-
lemre szoktassa a tanulókat, majd a tollba 
mond már tárgyalt és olvasott részeket, vagy 
az olvasmányból szerkesztett, esetleg egészen 
ismeretlen szöveget. A gyakrabban előforduló 
hibákat tárgy szerinti csoportosítással az osztály-
ban kell megbeszélni. A hibák javítása köz-
ben folytonosan figyelmeztetni kell rá a tanuló-
kat, hogy írásunk nagyjában és általában 
a kiejtést követi ugyan, de ezért ügyelni kell 
emellett az írás és kiejtés közti gyakori 
különbségre is, aminek magyarázatát megadja 
a nyelvtani oktatás. Az önállóbb dolgozatokat 
a mondatok elemeztetésével lehet kezdeni. Az 
olvasmány mondataihoz iratunk mondatelemző 
kérdéseket, még pedig vagy kérdéseket dik-
tálunk s feleltetünk reájuk, vagy pedig példá-
kat kerestetünk az olvasmánynak nem elemzett 
részeiből a tanítás menete szerint." 

Mi van ez idézetben, ami minket elemi 
iskolai tanítókat ne érdekelne? Ugy-e sem a 
tananyag nem több, sem a módszer nagyjában 
véve nem más, mint a miénk ? A lényegtelen 
eltérést és a tanmenet közötti külömbözetet 
elenyésztetheti maga a tanító is, de nem lesz 
legyőzhetetlen akadály áthidalni a tanuló-
nak is. 

A gimnáziumi tantervhez kiadott Utasításból 
3 0 * 
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és némiben a fenti idézetből kitűnik az is, 
hogy a népiskolai nyelvtani tananyag nemcsak 
terjedelmes, de tanítása is nehéz és fölösleges, 
mert az eltanított tananyag jó nagy részére 
sem a középiskolának, sem az életbe kilépett 
növendéknek nincs szüksége. 

A. népiskola II. osztályában 26, a III.-ban 40, 
a IY. osztályban 40—76 gyakorlatot kell letár-
gyalni, ezenkívül az olvasókönyvből is elemez-
tetni. Aki ismeri e tárgykört, aki tudja, hogy 
a IY- ik osztályban az összetett mondatok mel-
lett az igemódok, igeidők változatai, helyes-
írási szabályok stb. stb. is előfordulnak, azon-
nal tisztában lehet azzal, hogy ez sok és 
sikerrel nem tanítható, de nem is a 10 éves 
gyermeknek való. Nézetem és jól megfontolt 
meggyőződésem szerint is a II. és IIÍ-ik osz-
tály jelenlegi tananyaga elég lenne a II—IV. 
osztálynak s az V. és Vl-ik osztály kapná a 
közéletben is előforduló írásmüvekből azt, 
aminek mindennap hasznát veszi, amit nem 
nélkülözhet, fősúlyt fektetve a gyakorlati kivi-
telre s nem az elméleti szabályokra. 

A fenti idézetben foglaltakból még egy 
másik fontos dolgot is megjegyezhetünk mi 
elemi iskolai tanítók, azt t. i. hogy legyen 
szigorú kapcsolat a tananyagban is, tanmenet-
ben is akár osztott, akár osztatlan iskoláról 
van szó. Nyelvgyakorló könyvünk a kapcsolat 
érdekében van szerkesztve, mert minden év-
folyami rész ismételni óhajtja az előző évben 
tanultakat, de mit ér az, ha a tanító csak 
úgy röviden átesik azon ? vagy mit ér az, ha 
az előző osztály tanítója nem figyelmezteti a 
másikat, hogy ez és e tekintetben baj, hiány 
van? A középiskolai Utasításból világosan áll 
tanulságul előttünk, hogy egyöntetűen kell 
eljárni nemcsak az egy iskolánál működő 
tanítóknak, hanem az egész országban levők-

' o o 
nek. Ne tanítsunk tehát sok szabályt és ne 
tárgyaljunk sok-sok gyakorlatot sablonszerüleg, 
hanem keveset, de jól, mert ha valamire talál 
e közmondás: „ne az iskolának, hanem az 
életnek tanítsunk", a nyelvtanra áll. Legyen 
ennek tananyaga kevesebb, mint most ; mód-
szere legyen könnyebb, mint most, vigyünk 
tanításunkhoz lelkesedést, a nyelv zengzetes-
ségét tüntessük ki érzésünkkel és nem szabá-
lyokkal: akkor idegen ajkú növendékeink is 
nemcsak örömmel tanulják, hanem a tanultakat 
megtartják és követik is. Ki merné tagadni, 
hogy akárhány idegen ajkú növendékben nem 
a nyelvtani szabály és sablonszerüség ölte 
meg e tárgy iránti kedvet és tette gyűlöltté a 
nyelvet? Nekünk e téren új irány kell és a 
siker is más lesz ! 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Tordaszentlászló.) Borbély József. 

Miképpen volna áthidalható a nép-
iskola negyedik és a középiskolák 

első osztálya? 
A fönt leírt tétellel azt a kérdést akarom 

megoldani, hogy mit és mennyit kellene a 
népiskola IY. osztályában tanítani, hogy a 
középiskola első osztályának tananyaga ne csak 
természetes folytatása legyen a népiskola IV. 
osztáha számára előírt anyagnak, de könnyen 
meg is birkózzanak vele a tanulók, hogy 
tehát semmi hézagosság, ugrás ne legyen a 
két iskola említett osztályai között a tananyagot 
illetőleg. 

Az elemi iskola IV. osztályának és a közép-
iskolák első osztályának tantervét összehason-
lítva, úgy találom, hogy azok összeállítása 
céltudatos ; elméletileg nincsen azokban semmi 
hiba. A tantárgyak neve is ugyanaz, csupán 
a latin és (a reáliskolákban) a német nyelv 
sorakozik a megszokott tantárgyakhoz. Mivel 
azonban ez idegen nyelveket az említett osz-
tályban az elemeiken kezdik tanítani, semmi 
nehézséget sem okoznak a népiskola IV. osztá-
lyából átlépő tanulóknak. 

Az elemi iskolák tanterve a IV. osztály 
számára a magyar nyelvtanból tananyagul az 
egyszerű mondat bővítését, a mondatoknak 
mellékmondatokkal való bővítését, a szórago-
zást, szóképzést és helyesírást tűzi ki. A közép-
iskolák első osztályaiban pedig a nyelvtani 
anyag az egyszerű mondat és mondatrészek 
megismertetésével veszi kezdetét. 

Olvasmányul az elemi tanterv kedélyneme-
sítő, földrajzi, történeti tárgyú s a természet-
ismeret köréből vett olvasmányokat és költe-
mények szavalását jelöli ki. Kívánja az értelmes 
és hangsúlyos olvasást, az olvasmányok értel-
mezését, hogy ezek mind a tárgyi ismeretek 
gyarapításának szolgálatában álljanak. 

Ugyanez a célja a középiskola első osztálya 
számára kitűzött olvasmányoknak. Az olvas-
mányi anyag annyiban különbözik az elemi 
iskolaitól, amennyi ok vetetlen szükséges ahhoz, 
hogy a népiskolában az olvasmányok által 
szerzett ismereteket bővítse, a gyermekek 
képzeletét foglalkoztassa, értelmét, kedélyét 
tovább fejlessze. 

Az írásbeli dolgozatok az elemi iskola IV. 
osztályában tanterv szerint abból állanak, hogy 
az elolvasott, értelmezett s megértett olvasmá-
nyokat szabadon írásba foglalják s az egyes 
tantárgyak köréből mindennap készítenek egy 
kis föladatot, melyek közül hetenként egyet az 
irálygyakorlatok könyvébe kell leírni. 

A középiskolák első osztályaiban az írásbeli 
dolgozatok főként a nyelvtan és helyesírás 
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begyakorlását célozzák ; részint házi, részint 
iskolai föladatokként szerepelnek, de mindig 
az iskolában készíttetnek elő, hogy a dolgo-
2atok tárgyi szempontból is minél tökélete-
sebbek legyenek. 

A számtanítás a népiskola IV. osztályában 
a négy alapmüvelettel, az ezres és ezresen 
fölül való számolással s a közönséges 
törtek megismertetésével végződik. A közép-
iskola első osztályában a számtanítás a tízes 
számrendszerrel s az alapműveletekkel kez-
dődik. 

A mértan se az elemi iskola IV. osztályában, 
se a középiskolák első osztályaiban nem önálló 
tantárgy ; itt is, ott is csak a rajzoktatással 
kapcsolatosan szerepel. 

A rajzoktatás az elemi iskola IV. osztályában 
a különféle állású vonalak, szögek, három- és 
többszögű ábrák rajzolásával végződik, mely 
ábráknak mindig valamely tárgy körvonalait 
kell jelenteniök; a középiskolák első osztá-
lyaiban szintén itt kezdődik a rajzoktatás. 

A földrajzi tananyag az elemi iskola IV. 
osztályában: a szülőföld, megye, megye szék-
helye, ország. (Mindenütt nagy gond fordítandó 
a földrajzi, műveltségi, néprajzi viszonyokra). 
Tartományok. Magyarország társországai, az 
európai országok, a Föld öt része s a Föld 
gömbalakjának főbb ismertetése. 

A középiskolák első osztályaiban a tan-
anyag a mesterséges földgömb megismertetésével 
s azon a geográfiái alapfogalmak meghatá-
rozásával kezdődik. 

Ezen összehasonlításból látható, hogy a 
középiskolák első osztályának tananyaga, az 
azok által nyújtandó ismeretek a népiskola 
negyedik osztályában szerzett ismeretekre 
vannak építve, mert a középiskolai tanterv 
föltételezi, hogy az elemi iskola számára ki-
jelölt tananyag nemcsak földolgoztatott, de a 
gyermekek vérébe is átment s így a gyer-
mekek elemi iskolai ismeretei biztos, szilárd 
alapját képezendik a középiskolákban nyújtandó 
ríj abb és részletesebb ismereteknek. 

Ennélfogva csak a tananyag földolgozásának 
módjától függ, hogy az elemi iskola IV. osztá-
lyából a középiskolák első osztályaiba átlépett 
tanulók legyőzhetlen akadályokra bukkannak-e, 
vagy minden nehézség nélkül haladhatnak a 
lelkiismeretesen megépített ösvényen, a fej-
lődő szellem szárnyain, az ismeretek magasabb 
régióiba. 

A tananyag lelkiismeretes földolgozása a 
legbiztosabb híd, mely a két iskolát összeköti. 
Es miután tudjuk, hogy a középiskolák első 
osztályaiban, sőt még a következőkben is, a 
nyelvtani, különösen pedig a helyesírási isme-
retek fölületessége, hiányossága szembeötlő, 

szükséges hangsúlyozni, hogy még a magyar 
ajkúak magyar nyelvtani oktatása sem felel 
meg minden elemi iskolában a tanterv köve-
telményének és szellemének és éppen a ma-
gyar nyelvtan az a tantárgy, melyben tanulóink 
igen kis százalékban képesek oly sikert fölmu-
tatni, mint a többi tantárgyakban. Ez a viszony-
lagosan kedvezőtlen eredmény a gyermekek 
magyar voltában való elbizakodásban gyökerezik. 
Tanító és tanítvány elbizakodik abban, hogy ő 
magyar s a nyelv törvényeit és szabályait, 
szellemét fölületesen veszi, pedig nem elég 
magyarul beszélni és írni, hanem helyesen 
vagy mondjuk: hibátlanul kell magyarul be-
szélni és írni. A magyar nyelvtant hazánk 
minden iskolájában tanítják, sőt önként követ-
kezőleg az a főtárgya minden magyar isko-
lának, mégis ennek törvényeit, szabályait leg-
kevésbé tudják alkalmazni a gyakorlatban. 
Miért van ez ? S miért van az, hogy pl. a 
számtan elemeit, a kétszerkettőt a legprimi-
tívebb műveltségű ember sem feledi el soha, 
ellenben a nyelvtan elemeit, a vonást, a pontot, 
a szók elválasztását, a kettős hangzók haszná-
latát stb. még a műveltebb, iskolázott emberek 
is elvétik. 

Ha axióma az, hogy kétszerkettő négy, 
miért nem olyan axióma az, hogy a bevégzett 
mondat után pontot írunk. Vagy ha tudja a 
gyermek s a felnőtt ember ezt a szabályt, 
miért nem alkalmazza azt a gyakorlatban úgy, 
mint a kétszerkettőt?— Azért, mert a „kétszer-
kettő négy" sarkigazságot a szemléletből 
vonta le ; tárgyakon s a mindennapi életben 
használva annyira begyakorolta, hogy az 
kitörölhetetlenül bevésődött öntudatába, ellen-
ben a vonásnak, pontnak használatába se az 
iskolában nem gyakoroltatott be, se az élet 
nem kényszerít ette a begyakorlásra, így a meg 
nem szilárdult, mondhatnám gazdátlan isme-
retnek könnyű volt az emlékezetből kihullania, 
eltűnnie. 

A nyelvtanításban is a szemléltetésre kell 
fektetni a fősúlyt, mert amint sok egyféle 
tárgyról való szemlélet útján nyeri a gyermek 
a helyes számfogalmakat, éppen úgy sok szó-
nak, mondatnak szemléltetése által jő rá a 
helyes szóképeknek, helyesen szerkesztett 
mondatoknak, helyesen használt írásjeleknek 
alkalmazására. 

A naponkénti, bármily rövid írásbeli fölada-
tokkal kivánja a tanterv a nyelvtani oktatást 
gyakorlativá tenni, melyek által csiszolódik, 
finomodik a gyermek nyelvérzéke, élesedik 
ítélőképessége, bevésődik, tudatossá válik az 
írásjelek használatáról szerzett ismerete. Kellő 
begyakorlás nélkül kárbaveszett fáradság a 
nyelvtan tanítása, viszont a gyakorlatok érzék 
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nélkül valók, mert se az értelem bővítését, se 
a nyelvtani ismeretek megszilárdítását nem 
eszközlik, ha azokat a tanító át nem nézi s a 
gyermekek közreműködésével az esetleges hi-
bákat ki nem javítja. Ezek a gyakorlatok a 
nyelvtani ismeretek próbakövei, ha általuk 
bizonyos önállóságra jutottak a nyelvtani sza-
bályok és helyesírás használatában, ez önálló-
ságot se a köznapi érintkezés, se a feledé-
kenység meg nem ronthatja, mert az emberi 
szellem a saját munkássága folytán fölvett 
törvényeket, igazságokat mindenha megtartja. 
Ezek a törvények és igazságok az emberi 
szellem kamatozó tőkéi, melyeket az ambíció, 
az öntevékenység gyümölcsöztetnek. 

A földrajz tanításánál is tisztán a gyakor-
lati szempont az irányadó s azt hiszem, fölös-
leges dolog volna e tárgynak szemléltetve 
tanításáról beszélni e helyen, mert minden 
kartársam éppen úgy tudja, mint magam, hogy 
a népiskola IV. osztályába.i a gyermeknek 
már a helyesen keresztülvitt szemléletekből 
ismernie kell a földrajzi alapfogalmakat; ottho-
nosnak kell lennie a térképolvasásban ; ismer-
nie kell a mesterséges földgömböt. Ily tárgyi 
és alaki ismeret birtokában nem okoz nehéz-
séget tanítványainknak a középiskolai első 
osztály számára előírt földrajzi tananyag meg-
értése; a természetes átmenet megvan az 
alapos ismeretekben. 

Egyébként az elemi oktatásnál nem lehetünk 
arra tekintettel, hogy tanítványaink esetleg 
középiskolai tanulók is lehetnek, de arra 
okvetetlenül tekintettel kell lennünk, hogy 
tanítványainknak már a IV. osztályban bevég-
zett s lehetőleg tökéletes ismeretük legyen, 
akár lesznek középiskolai tanulókká, akár nem. 
Ha csak arra tekintenénk, hogy tanítványaink 
középiskolai tanulók lesznek, akkor nem az 
volna a főfontosságú, hogy kifogástalan tárgyi 
ismeretük legyen, hanem az, hogy van-e tehet-
ségük, akaratuk, vágyuk a tanulásra, mert, ha 
némi felületesség, ismerethiány van is a gyer-
mek tudásában, az idővel pótolható, kiegészít-
hető, de a szorgalomhiány, a tanulásban való 
kedvetlenség nem pótolható semmi mesterke-
déssel. Ennélfogva a tanuláskedv fölébresztése, 
a fölébresztett tanulásvágynak ébrentartása és 
irányítása a legszebb, egyúttal legnehezebb 
pedagógiai föladat, melyet tanító és nevelő 
maga elé tűzhet ; e föladatot csak úgy oldhatja 
meg a tanító, ha a tanítandó tárgyak oktatási 
anyagát részeiben és egészében is át tudja 
tekinteni ; azokban annyira jártas, hogy a 
tanterv követelményének, a helyi és időbeli 
körülményeknek tekintetbevételével ki tudja 
választani a nélkülözhetlent ; meg tadja 
különböztetni a szükségest a hasznostól, azon-

kívül tanításából tudás, tárgyi igazság és me-
legség sugárzik ki. A melegség melegséget, a 
lelkesedés lelkesedést szül. A tárgyi hiányos 
ismeret következménye a fölszínes, száraz, 
élet nélkül való tanítás, mely a tanítást kín-
zóvá, utálatossá teszi. 

A betűk, a szóképek, a mondatok az emberi 
elme, az emberi gondolkodás és tudás foto-
gráfiái, melyeknek a helyes oktatás által meg 
kell elevenedniök, hogy a gyermek lelkében 
meglevő szellemi erőket fejlődésnek indítsák ; 
a lelket, a szívet gondolatokkal, érzésekkel 
megtermékenyítsék s végül, hogy azokban az 
akarat, szorgalom, tehetség eredményeit csodál-
hassák. 

Minden tanító megfigyelheti saját műkö-
dését s tapasztalhatja, hogy tanítványai azon 
tárgyakban jelesek, amelyekben ő maga is jeles 
s amelyeket előszeretettel tanít. Ritka jelenség, 
hogy minden tantárgyban egyformán jelesek 
volnának a tanulók, még a legjobb iskolában 
is ; nem azért, mintha némelyik tárgy iránt 
kevesebb érzékük volna, hanem egyszerűen 
azért, mert azon tárgyat maga a tanító sem 
tanítja annyi lelkesedéssel, szeretettel, mint a 
többit. Pedig, ami iránt nem érdeklődik, nem 
lelkesül a tanító, nem érdeklődnek, nem lelke-
sülnek tanítványai sem. így az egyik iskolában 
a számtan, a másikban a történelem, a harma-
dikban a nyelvtan a becézett tantárgy s az 
ezen tárgyak iránt való előszeretet, az azokban 
való alaposság a gyermek egész tanulópályáján 
nyomot hagy. 

A gondosan, szilárdul megépített fundamen-
tomra rá lehet építeni az emberi tudás bár-
mily magas épületét, ha e munkálatnál az 
önszorgalom a vakoló-kanál és az ambíció a 
részeket összetartó vakolat. 

Ez okból az elemi iskolákból a középisko-
lákba átlépő tanulóinknak akkor tesszük köny-
nyüvé a haladást, ha megtanítjuk őket tanulni, 
amellett, hogy a szükséges, tanterv szerint való 
ismeretekkel elláttuk. 

A népiskolai tanításnak a felsőbb oktatás 
szempontjából legnagyobb hibája az, hogy a 
reális és exakt tudományok nem a lényegük-
nek, belső természetüknek megfelelően kezel-
tetnek, tehát nem módszeresen, s még kevésbé 
egyöntetű módszer szerint taníttatnak. 

Néhol pl. még a szorzótáblát is utánmondás 
által emléztetik be, mint valami verset, másutt 
meg a nyelvtannál nem a fogalmat, nem a 
mondatok, szóképek s írásjelek lényegét 
tanítják, hanem ezen fogalmaknak csak a 
jegyét: a szabályokat. Egyik helyen a beem-
lézés, a másikon a szóbeli előadás reproduká-
lása van túlsúlyban. Egyik helyen megterhelik 
a gyermeket csupán a megértésre szánt tudni-
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valóval, a másik helyen teljesen figyelmen kívül 
hagyják az emlékezetnek a beemlézéssel való 
gyakorlását. Egyik helyen a gyermek az 
ismereteknek passzív fölvételére, a másikon 
tisztán a beemlézésre van kárhoztatva. Egyik 
helyen tehát az emlézésre tunyák a gyermekek, 
mert mindent csak a tanító szájából várnak, 
a másik helyen meg magoló gépekké lesznek. 

Az ilyen tanítások következménye az, hogy 
a középiskolákba lépve, némely tanuló nem 
érti meg a tanár magyarázását, mert a szóbeli 
előadáshoz nincs hozzá szoktatva, a másik meg 
nem tud könyv nélkül megtanulni semmit, 
mert ' a könyvnélkülözést nem szokta meg. Ha 
az ilyen tanuló aztán kissé szórakozott az 
előadáson — bármily tehetséges különben — 
nem képes haladni : elkedvetlenedik s rossz 
tanuló hírébe kerül. A magolok pedig sok 
ideig szajkók maradnak. 

Hogy mindezek elkerültessenek, már jó 
korán szoktassuk tanítványainkat ahhoz, hogy 
megértsék a szóbeli előadást s amit analízis és 
szintézis által megértettek, azt, amennyiben a 
beemlézésre szükséges és alkalmas, tanulják 
meg könyv nélkül is. 

Ha a gyermek szellemi erőinek természetes 
fejlődését elősegítettük, ha az ismeretek ele-
meit jól raktuk le elméjébe, ha megtanítottuk 
őt arra, hogy miként kell tanulói, akkor áthi-
daltuk az elemi iskola negyedik osztályát a 
középiskolák első osztályával és az ilyen mun-
kától nem marad el az Isten áldása ! 

(SzékesfehérvárJ Mészáros Sándor. 

Egy évig falun. 
(Hozzászólás.) 

Nagy Béla úr óhajtása, hogy szóljunk hozzá 
a fönti cím alatt fölvetett kérdéshez. Cikke 
keretében t. i. az az ő javaslata, hogy mivel 
„akad ám elvétve egy-egy tanító, különösen a 
képezdéből kijövetelekor, aki nem tud tanítani", 
ezért tehát „a 3. osztályt bevégzett tanulók 
köteleztessenek arra, hogy egy évig saját 
költségükön, avagy államsegéllyel, egy elismert 
tanító mellett hallgassák a tanítást oly isko-
lákban, hol idegen ajkú gyermekek vannak s 
az iskola osztatlan, s csakis ezen hallgatási év 
után bocsájtatnának vizsgálatra, minta-tanítá-
sokra, s ha ismereteik megfelelnének a köve-
telményeknek, nyernének képesítőt, ellenkezőleg 
még egy évig köteleztetnének hallgatni a 
tanítást falun." 

Micsoda ósdi kivánság ez ? Tiltakozom 
ellene mind a tanítóképzőink és gyakorlóiskolai 
tanítóink reputációja, mind pedig a fiatal jelölt 
urak jövője érdekében. 

S kérdem én : miért éppen falura menjen 

a 3. osztályt végzett képezdész ? Hogy lásson 
és halljon? No, ugyan mi eszményit lát egy 
hiányosan fölszerelt falusi osztatlan iskolában ? 
100—130 gyereket igaz, hogy lát egy szo-
bában összezsúfolva. De hát ennyi tanuló egy 
tanteremben törvényellenes. Azt tanulja meg 
a jelölt talán, hogyan lehet a törvényt kiját-
szani ? 

Hogy aztán halljon itt minta-tanítást! . . 
No, kérem, én a tanítóképzők ped. tanárait s 
aztán a képzők mellett fölállított gyakorló-
iskolák tanítóit mégis csak nézném, de nézem 
is olyan „elismert" tanítóknak, minta-mesterek-
nek, mint azt a falun és nehéz viszonyok közt 
működő, rendesen sok gyerekkel s anyagi 
gondokkal megáldott kollégámat, aki olvasgatni 
alig ér rá, ha volna is miből ; aki ha tudna 
is a tanító-inasnak tanácsokat osztogatni, de 
sem ideje nincs rá, sem kedve hozzá. 

Ilyenformán, úgy-e, nem lenne szükség 
tanítóképzőkre sem. Ott a középiskola. Ezen-
kívül egy tanítóképesítő bizottság. A tanítási, 
módszeri, nevelési tudományokat és gyakorlatot 
sajátítsa el a fiatal ember egy vén mester 
mellett falun. Hm! . . Ez csakugyan ilyen-
képpen volt 1868 előtt. No, hát visszafelé még 
se menjünk. 

Azt Nagy Béla úr is mondja, hogy csak egy-
kettő akad, akik — a kezdés fokán — nem tud-
nak tanítani eleinte. Tehát mondjuk: 100 közül 
10 nem tud tanítani. Mit bizonyít ez is? Azt, 
hogy a képzőben a gyakorlóban igen is el 
lehet sajátítani a tanítás gyakorlatát ; s hogy 
nem a képzőn múlik, ha akad egy-két ügyetlen. 
S most az egy-két ügyetlen kedveért forgassuk 
föl a nagyon is bevált eddigi rendszert? . . 

Ne ezt kívánjuk ! Azt kívánjuk inkább, hogy 
a gyakorló legyen hatosztályú osztatlan vegyes 
iskola. Mert ilyen csakugyan nincs a képzők 
mellett, rendesen csak négy osztály van. És 
kivánjuk azt, hogy gyakorlóiskolai tanítóvá 
tovább is és mindenkor csak az lehessen, aki 
igazi minta-mester a talpán; hogy ne a polg. 
iskolai oklevél és protekció kvalifikálja és 
emelje őket állásukba, hanem az elemi iskolai 
oklevél, az arravalóság és a hosszabb praxis. 
Kivánjuk, hogy az ilyen mesterek mestere 
manuduktoroskodjék a képezdészek mellett a 
gyakorlati tanításnál. 

Miért is küldenők a fiatalokat falura ? Hall-
gatni ? Hiszen hallgatja a gyakorlati tanítá-
sokat már a Il-od éves is; a III-ad évesek 
nemcsak hallgatják, hanem tanítgatnak is; a 
IV-ed évesek pedig már tervszerűen és ren-
desen tanítanak 2—3 nap is egy végben és 
egy évben annyiszor, hogy a szerzett ügyes-
séggel, gyakorlattal igen jól megállják helyüket 
osztatlan iskolában is. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. SZÁM. 

Hogy az első évben, illetve a kezdés fokán 
nem találja belé magát valaki a tanításba, mint 
úgy 5 év múlva, hát ez természetes. Ámde ez 
csak olyan hiba, mely minden nappal keves-
bedik. De azért ebből baj, valami nagy kár 
még sohasem származott az emberiségre. 
Miért falura küldi Nagy Béla úr a képezdészt? 
Hogy olvasgasson, tanulgasson ? Van talán 
falun ped. könyvtár ? De boldog állapot volna ! 
De meg a falusi iskola sem kísérletező-telep. 
I t t is annyit ér a gyerek, mint városon. Itt 
sem mindegy: akár rosszul tanítják őket, 
akár jól. 

Sőt inkább az volna helyesebb, ha először 
városi, illetőleg osztott iskolához kerülhetne 
minden kezdő tanító. Hogy először csak ve-
zetne egy tanteremben egy osztályt. És városon 
inkább van alkalma olvasgatni, tanulgatni a 
fiatal tanítónak, mert rendesen van tanítói 
könyvtár is „Elismert" tanítókat is láthat, 
hallhat s érintkezhetik velők, mert ilyenek 
is vannak. Nem egy, hanem talán több is egy 
csopron. 

Tanácsom az tehát, hogy a kezdő ember 
falura, illetve osztatlan iskolához, ha csak 
lehet, ne menjen. Ide a mesterek mintái kel-
lenek; nem kezdők, hanem mesterek a szó 
valóságos értelme szerint. Egy osztályt egy 
tanteremben csak könnyű tanítgatni ; de ám 
sehol oly keményen nem kell a kenyeret meg-
szolgálni, mint a hatosztályú osztatlan vegyes 
iskolában. Ide ember kell ; ide bajusz kell, 
nem mesztelen száj, hogy tekintély t tudjon 
tartani valaki és megálljon a nép között. 

A fiatal tanítóság jövője érdekében tilta-
kozom az ellen is, hogy a képzőből valaki 
oklevél nélkül kimenjen tanítóskodni. Igen he-
lyes az a gyakorlat, hogy a IY. év végével 
azonnal képesítőre bocsájtják a képezdevégzet-
teket. A mult tanított meg rá bennünket, 
hogy így tegyünk a jövőben is. Mert az, aki 
oklevél nélkül hagyja el az intézetet, rendesen 
2—3—4 — 5 év múlva megy vissza csak 
képesítőzni ; ekkor is csak azért, mert szorí-
totta az iskolai hatóság. Olyan is történik, 
hogy sohasem megy vissza. Most is vannak 
ilyenek. Egy-két évig megtűrik őket egy helyen, 
aztán mennek tovább — az életük végéig. 
Mert lehet. Vagy ha nem lehet már,, akkor 
lesznek napidíjasok, aztán Írnokok, mázsames-
terek, mértékhitelesítők, stb. Mert a négy 
középiskolai bizonyítványukkal jobban boldo-
gulnak, mintha hegyibe még tanítói oklevelet 
szereztek volna. Lássák, uraim, ez a szatíra ! 
Pedig így van. En tehát csak azt mondom 
újra is, hogy a képző bevégzése után nyomják 
kezébe a fiatal embernek a diploma-passzust 
azonnal. Enélkül ki ne eresszék ; mert vagy 

elparasztosodik, elzüllik az illető, vagy hát 
élete delén kergetődik más pályára. Ilyen élet-
nek pedig ne tegyenek ki senkit. De meg hát 
a tanítói tisztesség, tekintélyünk is tiltakozik az 
ellen, hogy ilyen fél emberek, kétes exiszten-
ciák húzódjanak meg a tanítói pályán. 

Es kell a négy évfolyam is a képzőben. 
Kell bizony. Már a felekezetek is mennek az 
állam után. A tanítóság átlagos szellemi szín-
vonala oly magasan áll már, az élet is annyi 
követeléssel áll elő, hogy — kell a négy év. 
S ezt töltsék el a jelöltek tényleg ott az 
intézetben. Aki aztán négy évig beválott, ad-
janak neki oklevelet s menjen a világba. 
Akiben van belső szózat, az ezután is olvasgat, 
tanulgat ; akiben meg nincs ? . . . Hát ha a 
Jézus Krisztust, a mesterek mesterét hallgatná 
is az ilyen, akkor sem lenne belőle negyven 
év alatt sem jó tanító. 

Egyébiránt a képzőink jók, gyakorlóiskolai 
tanítóink is elég kiválóak. Nem itt a baj, nem 
ez. Az a baj, hogy a silány fizetés mellett 
elmegy a kedve a legkitűnőbb minta-mester-
nek is. Ha lesz jó fizetés, még a kezdő tanítók 
is kifogástalanok lesznek. Ez az igazság. 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

Falusi iskolások szorgaloiuideje. 
E kérdéshez óhajtok hozzászólani én is, 

mint aki évek óta tanítok falun, több község-
ben s így ismerem a viszonyokat. 

É n is azt tapasztaltam, hogy falun a 10 
hónapos szorgalmi idő meg nem valósítható, 
de a szeptember 1-től május végéig terjedő 
tanév betartható és betartandó. Mert szeptember 
azon hónapok egyike, mikor legkevésbé kény-
telenek a szülők gyermekeiket házaik körül és 
munkáik közben használni. E hónapra már 
úgy az aratás, mint a cséplés nagyrét z ben 
bevégződött, egyedül a szőlőtisztítás, a sarjú-
takarítás van itt-ott hátra s tekintve, hogy a 
többi munkás hónapokban mennyi teendő vár 
a népre, elmondhatjuk, hogy a szeptember az 
a hónap, amikor a szülök munkája a leg-
kevésbé akadályozza a gyermeket az iskolába 
járásban. Sőt szeptember alkalmasabb hónap 
a tanításra s így az iskolaév megkezdésére, 
mint az október. Ugyanis ez utóbbi a taka-
rodás hónapja, a szőlőt, burgonyát, répát, 
tengerit ekkor szedik s takarítják haza, mely 
munkáknál a gyermekek gyors kezei jól érvé-
nyesülhetnek. 

Ezekből kifolyólag nem járulhatok hozzá 
E. Keményfy K. t. pályatársnőm azon indít-
ványához, hogy falun október 1.-én kezdődjék 
a tanév. Nemcsak azért, hogy, amint kimu-
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tattam, a gyermekek szeptemberi házi elfog-
laltsága igen csekély, hanem azért se, hogy 
a június — augusztusi 3 hónapos szünidőben az 
iskolások felejtettek s minél előbb újítjuk föl 
elméjökben a tanultakat, annál könnyebben 
megy az, s annál kevesebb időt vesz igénybe az 
ismétlés. Ha szeptember 1.-én nem kezdhetjük 
a tanítást, október 1.-én kevésbé kezdhetjük, 
mert e hóban az előbb említett munkák miatt 
1 — 2 heti szünidőt kell adnunk növendékeink-
nek. S gondoljuk csak meg, hogy esetleg a 
június 1-től október 15 ig tartó szünidő meny-
nyivel többet ad át a tanítottakból a fele-
dékenységnek, mint a 3 havi. Ha szeptember 
1.-én elkezdjük munkánkat, 2 hét elég ismét-
lésre s a hónap másik felében már tovább 
haladhatunk; míg az október l.-i, illetve 15-iki 
kezdetnél több idő kellene az ismétlésre s csak 
november 15.-én lennénk ott, ahol a mostani 
kezdet szerint szeptember 15.-én. 

Midőn t. pályatársnőm a növendékeknek 
kisebb testvéreikre s a baromfiakra vigyázását 
említi, ezzel nem érvel a szeptemberi tanítás 
ellen, mivel ekkor már a szülők otthon lehet-
nek s különben is a baromfiak nagyrésze 
eladásra kerül, vagy nagyobb levén, oly nagy 
vigyázatot nem igényel. Ne feledjük azt se, 
hogy úgy októberben, mint tavasszal, a leg-
szorgosabb időben kénytelenek vagyunk leg-
alább kétheti szünetet adni s így, ha az 
ünnepi szüneteket mellőzzük is, a szeptember— 
májusi tanidőből csak nyolc és fél hónapot 
számíthatunk; az október—májusi tanidőből 
pedig csak hét és fél hónapig taníthatnánk, 
ami határozottan kevés. 

Tekintve ugyanis azt. hogy a falusi iskolák 
legnagyobb része osztatlan, tekintve, hogy ez 
osztatlan iskolák igen jelentékeny részében 
70—90, néha 100 növendék is van, amelyek-
ben még a hittant is a tanító tanítja, tekintve 
azt, hogy a nemzet nagy részét az elemi 
iskola látja el szellemi útravalóval egész 
életére: nemhogy teljesen elég lenne az a 
772 hó, sőt ellenkezőleg, ha a nép viszonyai 
engednék, 9 hónap se lenne sok ; mert ha 
több idővel rendelkeznénk, a szorosan meg-
kivánt tananyagon fölül bővíthetnők növen-
dékeink gazdasági ismereteit, amelyeknek kézzel 
fogható hasznát veszik s amelyekből sohase 
taníthatunk eleget! De mivel hosszas tapasz-
talatom után be kell ismernem, hogy a nép az 
élettel való, mindinkább nehezülő harcában, 
minden percet igénybe vevő munkájában iskolás 
gyermekére is rá van utalva, különösen június-
ban, mely a munkahónapok között a leg-
szorgosabb, mert a szőlő munkája, a kapás 
növények kétszeri kapálása, a szénatakarítás 
mind e hónapra esik: ezért ajánlom, hogy 

megmaradva a szeptember elseje mellett, május 
utolsó napjaiban végezzük a tanévet. Igaz, 
hogy a nép gyermekére rá van utalva május 
hóban is, de erre a hónapra nekünk tanítók-
nak is szükségünk van növendékeink alapos 
kiképzése szempontjából. Azért ne tévesszük a 
főcélt szemeink elől, ne feledjük, hogy ügyes-
bajos dolgaiban, munkájában csak az tud 
helyesen eljárni, aki akkor, mikor annak ideje 
van, a kellő műveltséget megszerzi, ne csor-
bítsuk annyira a tanidőt, amennyi már célunk 
elérésében akadályozna. 

Ezért kell a szeptember —májusi tanidőhöz 
ragaszkodnunk, melyből 6 hónapot a tananyag 
elvégzésére, 2V2-et ismétlésre fordíthatunk. 
Ennyi időre föltétlenül szükségünk van, hogy 
föladatunknak megfelelni képesek lehessünk.* 

(Hedráhely) Bodiss Géza. 

Külföldi szemle. 
Az alkoholizmus ellen. A wesztfáliai kormány 

közli azokat a miniszteri rendeleteket, melyek 
az alkoholizmus elleni küzdelem tantervszerű 
h&tározmányaira vonatkoznak s egyúttal uta-
sítja a kerületi tanfelügyelőket, hogy ezentúl a 
penzum fölosztásánál a miniszter rendeletének 
elég teendő. A vallásoktatásnál a kérdéses 
tanításokra alkalom kínálkozik: evang. isko-
lákban a 3., 4., 5., 6. és 7. ige ; a 4., 6. és 7. 
könyörgés ; kath. iskolákban a 3,, 4., 5., 6. 
és 7. ige, az egyház 3 parancsa s a hét főbűn 
tárgyalásánál; azonkívül a két felekezet isko-
láiban az idevágó bibliai történetek tanításánál. 
A német nyelvi oktatásban azok az olvas-
mányok, melyeknek lényeges tartalma az iszá-
kosság és annak következményei, első sorban 
juthatnak tárgyalásra; sőt oly olvasmányoknál 
is, melyek e kérdést csak érintik, gyakran 
kinálkozhatik alkalom a dologra való kitérésre. 
Közmondásokat, melyek a mértékletlenségtől 
óvnak, a mértékletességet dicsérik, be lehet 
tanítani, s az érettebb gyermekek ilyeneket 
rövid írásbeli gyakorlatokban földolgozhatnak. 
A számtanban is oly föladatokat lehet készít-
tetni, melyek számai azt a kár t szemléltetik, 
melyet az alkohol a népek és családok gazda-
sági életében okoz. A földrajzban alkalmas 
helyeken a tébolydák- és fegyházakról, melyek 
alkoholistákkal telnek meg, egész néptörzsek 
pusztulásáról az alkohol által, a nagy utazók 
(Afrika-utazók, északsarki utazók) tapasztala-
tairól kell tárgyalni. Az alkohol és pusztító 
hatásának tulajdonképpeni, közvetlen tárgyalá-

* Ehhez a tárgyhoz halommal érkeznek szerkesz-
tőségünkbe a hozzászólások, de már csak egy-kettőt 
közölhetünk, mivel közlésükkel a kérdés teljesen ki 
lesz merítve. Szerk. 
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sára legbővebb alkalmat természetesen a 
természettudományi oktatás ad. Minden tanév 
végén az anyag, mely erre vonatkozólag tárgyal-
tatott, néhány órában rendszeresen egybefogla-
landó, úgy, hogy a tanuló az alkoholnak 
pusztító hatásáról vallási, erkölcsi, testi és 
gazdasági tekintetben ilgy az egyesre, mint az 
összességre nézve, meglehetősen összefüggő 
képet nyerjen. Tanalói kirándulásoknál pedig 
mindenféle alkohol-élvezet tiltva van. 

* 

Spanyolország. A spanyol kormány egy 
oktatásügyi törvényjavaslatot tett közzé, mely-
ben a következő pont érdemel különös figyel-
met: „Minden spanyolnak szabadságában áll 
bármily ágú és fokú tanítási és nevelési 
intézeteket állítani s ezeket saját tetszése sze-
rint berendezheti és kialakíthatja; a kormány 
csak azt a jogot tartja fönn magának, hogy ez 
intézetek fölött morális és egészségügyi tekin-
tetben felügyeletet gyakoroljon.", E felügyeleti 
jogon kívül még azt a jogot tartja fönn ma-
gának a kormány hogy — különösen akadémiai 
címeket — ajándékozzon olyanoknak, kik 
ezekre bizonyos vizsgálatok letevése által 
érdemet szereztek. Majdnem hihetetlenül hangzik 
az a mód, amely szerint e vizsgálatok megtar-
tandók lesznek. Minden vizsgálatra az állam 
egy kérdezési könyvet ad ki. A vizsgáló-bizott-
ságok szigorú utasítást nyernek, hogy csak az 
ott nyújtott anyagból vizsgálhatnak. Még az is, 
aki egyetemet látogatott és állami vizsgálatra 
készül, csak azt az anyagot köteles betanulni, 
mely a meghatározott vizsgálatra kiadott 
kérdezési könyvben áll. 

* 

A botbüntetés és Poroszország. Az Alig. d. 
Lehrerzeitung a következőket í r ja: „Ma mái-
kérdés tárgyát sem képezheti, hogy a botbün-
tetés elleni rendelet végzetes következményeket 
vont maga után. Nem kevés növendék, aki 
előbb a bot ereje által hasznos emberré lett, 
áldozata lesz ma környezete gonosz behatá-
sainak. Azelőtt a bot örvendetes módon ellen-
súlyozta ezeket és örökölt vagy szerzett 
gonoszságokat csirájokban megfojtottak, melyek 
ma virágzó fejlődésre jutnak. Különösen az 
ipari kerületekben állapíthatja meg a figyel-
mesen körültekintő pedagógus ezt a vissza-
esést, melyet a rosszul alkalmazott humanitás 
a nevelésben előidézett. Sőt a legfanatikusabb 
herbartiánüsok is, kik mindent az öt szent for-
mális foktól különösen s a nevelő-oktatástól 
általánosságban vártak, ma a „tövisekkel és 
bogáncsokkal" szemben leeresztik szárnyukat, 
miután arra a beismerésre jutottak, hogy 
azelőtt sokat a nevelő-balzsamnak tulajdoní-

tottak, amit tulajdonképpen a bot eszközölt. 
Némely kolléga hagyja a dolgot a maga útján 
haladni s a felelősséget a hatóságokra hárítja ; 
mások följegyeznek mindenkit, aki a „magáét" 
megkapta ; némelyek egyáltalán nem fenyítenek 
többé, némelyek a „forma kedveért" beje-
gyeznek itt-ott egy tanulót a „gonosztevők 
albumába", anélkül, hogy tagadnák, miszerint 
e büntetési jegyzék a legnagyobb hazugság-
könyv, amely valaha az asztalfiók sötétjében 
feküdt. Milyen „humánus" némely előljáró, 
azt nemrég egy kolléga tapasztalta. Nagy és 
jogos fölháborodásában egy gonosz fickónak 
egy párt vágott megnevezhetetlen testrészére, 
aki egy útján haladó reményteljes állapotban 
levő úrhölgynek állapota fölött oly kijelenté-
seket tett, amelyek oly hihetetlenül durvák és 
bestiálisak, hogy azokat még jelezni sem lehet. 
Az előljáró helytelenítette a büntetés módját, 
amely különben a legcsekélyebb következé-
sekkel sem járt s azt hiszi, hogy ilyen esetekben 
vallási és erkölcsi intelmek többet használnak, 
mint a botbüntetés . . . Az ifjúság eldurvulása 
akadálytalanul előre halad, miután a házi 
fegyelem is mindig lazább lesz." Eddig a német 
pedagógiai szaklap. Erre mi csak azt jegyezzük 
meg, nogy bármint vélekednek is Német-
országban, mi csak tanítsunk továbbra is — 
bot nélkül. 

* 
Analfabéták Oroszországban. Az 1897. évi 

népszámlálás adatai szerint Szentpétervár 
1,212.815 lakosa közül 469.720 vagyis 
37"4°/o nem tudott írni. A viszony a kormányzó-
ságokban mésr rosszabb, mivel falusi iskolák-Ö o 7 

ban nagy hiány van. Az évenként besoroz-
tatni szokott 290.000 katonai újoncból 43°/» 
nem tud írni. Azonban ez a százalék szám 
még sokkal kisebb lesz, ha a lengyelországi 
és a keleti tengermelléki újoncok száma 
levonatik. Még kedvezőtlenebb a viszony a 
nőknél. Hét falusi leány közül alig egy része-
sül oktatásban és van nagyon sok oly falu, 
melyben egyetlen oly nő sincs, aki olvasni 
vagy pláne írni tudna. 

= A Szeretetházi Nevelök Országos 
Egyesülete a közoktatási kormánynál kérel-
mezt® az árvaházi és szeretetházi tanítók szol-
gálati éveinek nyugdíj szempontjából 30 év-
ben való megállapítását oly módon, hogy min-
den ily állásban eltöltött egy év 16 hónapnak 
és így három év a nyugdíjazásnál négy évnek 
16 hónapnak és így három év a nyugdíjazásnál 
négy évnek számíttassék, hasonlóan a katonai 
nevelő-intézetekben működő tanárok, lelkészek 
és hivatalnokokéhoz, kiknek e kedvezményt 
az 1875-ben alkotott LI. t.-c. 12. g-a biztosítja. 
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XIII. Leo pápa. 
1810—1903. 

Ischl, júl. 20. Esti 7 óra 30 pere. Abban a pilla-
natban, amidőn a katholikus világot legfőbb pásztora 
halálának híre a legmélyebb gyászba borítja, külö-
nösen szívemen fekszik, hogy Eminenciádnak kife-
jezzem azt a nagy fájdalmat, melyet e súlyos, az 
egész világban oly mélyen érzett vesztesség bennem 

keltett. Az a gyermeki szeretet és határtalan tisztelet, 
melyet a szentatyával szemben életében éreztem, az 
elhunytat kisérik az örökkévalóságba. Emlékét minelíg 
áldani fogom és anyaszentegyházunk történetében 
örök időkre kiváló hely vagyon számára biztosítva. 
I. Ferenc József s. k. 

E táviratra Taliani nuncius a következőben 
válaszolt : 

Bécs, júl. 20. Este 9 óra. Apostoli Felséged rész-
vétele azon nagy vesztességen, mely anyaszentegy-
házunkat a nagy XIII. Leó pápa halálával érte, való-
ban megható és sietek Felségednek legmélyebben 
érzett, tisztelettel teljes köszönetemet kifejezni. A 

szent kollégium őszinte és 
hálás köszönettel leend Fel-
séged részvétének ezért a 
jeléért. 

Magyarország iránt is 
többször kimutatta jó-
indulatát. A szegedi 
árvíz alkalmából nagy 
összegű segítséget kül-
dött. 1880-ban a magyar 
zarándokok fogadásakor, 
hivatkozva történelmünk 
dicső tényeire, intette a 
magyarokat, hogy a val-
lás és haza szeretetét 
erősen kapcsolják Össze. 
Budavár visszafoglalásá-
nak kétszázéves forduló-
ján encyklikájában nagy 
dicsérettel emlékezett 
meg hazánk érdemeiről. 

XIII. Leó pápa — 
családi néven Pecci Joa-
chim — egy népfölkelő 
csapat parancsnokának, 
kit a nép ezredesnek 
nevezett — 7-ik gyer-
meke volt. Már 12 éves 
korában latin verset írt. 

I A költészet iránt való hajlama élte utolsó ide-
jében is megnyilatkozott költeményeiben. Latinul 
megírt és olasz versszakokba is foglalt egyik 
költeményében halálsejtelmét — magyar fordí-
tásban — ekként fejezi ki : 

„Utolsó sugarának fényében árnyba hanyatlik a 
Nap ; Leo, a te éjjeled közeledik. Megdermed az erek-
ben a vér és kiszáll az erőtlen testből az élet. A ha-
lál elröpíti végzetes lövegét és a beburkolt test kő-
koporsóba kerül. A lélek azonban szabadon száll föl 
és szent vágy sietteti röptét. Irgalmas Isten, vezesd 
jó célhoz földi utamat és tevékenységemet. Hadd 
érjek mennybe. Hadd örvendjek neked, óh Szűz, 

A világtörténelem egyik nagy alakja — érc-
fegyverek nélkül is hódító — szállott sírba 
XIII. Leo pápa személyével f. é. július 20.-án, 
d. u. 4 órakor. 

Pápasága egész ideje alatt kitartással, lel-
kesedéssel harcolt a r. kath. egyház hatalmának 
kiterjesztése érdekében. 
Ajkán a béke jelszavá-
val. Taktikai eszközül 
fölhasználva a jelen so-
ciális irányzatát. 

Ifjabb korában Bel-
giumban diplomáciái 
küldetést teljesített. Ta-
pasztalatait később egy-
háza javára kitűnően 
értékesítette. Megtanult 
bánni az emberekkel. 
Szerencsés modorral, 
eréllyel szinte legyőzhe-
tetlennek látszó akadá-
lyokat is leküzdött. Kü-
lönösen Németország-
ban, Svájcban és Orosz-
országban elért sikerei 
keltettek nagy föltűnést. 
Amott a mult század 
70-es évei kezdetén ki-
tört „kultúrharc" lecsil-
lapításával. Svájcban vé-
get vetett a r. katho-
likusok ü l d ö z é s é n e k . 
Oroszországban — köz-
belépése folytán — meg-

XIII. L e o pápa á ldást oszt. 

javult a katholikusok helyzete, ügyes taktiká-
jának egyik fényes bizonyítéka az is, hogy 
II. Vilmos német császár és VII. Edwárd angol 
király tisztelgő látogatást tettek a Vatikánban. 

I. Fcrenc József 0 Felségétől a következő 
első távirat érkezett Taliani biboroshoz : 
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már apró gyermekkoromban is anyámnak neveztelek. 
Fogadj be, menny, hadd legyek mennyei lakóvá, és 
legyek boldog annyi öröm közepette." 

Nehe'z viszonyok közt foglalta el a pápai 
széket, IX. Pius 1878. évi febr. 7-én történt 
elhunyta után, febr. 20-án, eme szavakkal: 
„Miután Isten akarata, hogy elfogadjam a 
pápai méltóságot, nem mondok ellene!" . . . 
Nagy harc dúlt ekkor majdnem mindenütt a 
róm. kath. egyház ellen. XIII. Leo igyekezett 
a békét helyreállítani s békés eszközökkel a 
kath. egyház hatahnát mindinkább kifejleszteni. 
Ez fáradhatatlan munkásságiínak kiválóan 
sikerült is. Neve a pápák történeti sorozatá-
ban fényesen ragyog. 

Folyvást serkentette hiveit, kivált a ker. vallá-
sosság és ker. erkölcsök támogatására. A jelen-
kori társadalmat mozgató vezéreszméket, így 
a socialismust is, igyekezett összhangzásba 
hozni a róm. kath. egyház tételeivel s ennek 
szolgálatába szegődtetni. Papsága gondolko-
zását átalakította Aquinói szent Tamás böl-
cseletének terjesztésével. 

Ifjú korában a természettudományokat és 
a mennyiségtant is nagy kedvvel tanulmá-
nyozta . . . . Egyik levelében (1828.) önmaga 
akként nyilatkozik: „ . . . tanulmányozom a 
tüneményeket, melyeket az isteni bölcsesség a 
fizikai világ terhének előírt . . . A vegytanban 
a természet jelenségeit figyelem meg. A csil-
lagászattanban mérem a bolygók és a naptest 
méreteit. Megcsodálom nagyságukat és sza-
bályszerű mozgásuk fenségét" . . . Leveleiben 
gyakran kérte szülőit, hogy imádkozzanak 
érette. . . 1819-ben, karácsonykor egyebek közt 
ezt írta nekik : . . . „Remélem, nem feledkez-
tek rólam karácsony idején . . . Imádkozni fog-
tok a kis Jézushoz, hogy jó és derék embert 
•neveljen belőlem! . . . " 

Életmódja rendkívül egyszerű volt. Korán 
kelt. Rendszerint kecsketejjel készült kávét 
reggelizett miséje után. Jóformán reggeltől 
estig dolgozott, ha látogatások nem foglalták o o ' O o 
el idejét. Mindemellett rendkívül kedvező 
egészségnek örvendett. Kedvező időben kertjé-
ben sétált vagy kocsizott. Naponta tanács-
kozott államtitkárával. Húsvéti ünnepeken misét 
celebrált. Unnepies misén püspökök, római 
nemesek, diplomaták emelték környezete fé-
nyét. 

A lapunkban közlött kép azt a magasztos 
pillanatot ábrázolja, midőn a jóságos arcú 
pápa mintegy átszellemült arccal áldást oszt 
a hívőknek. . . . 

G. J. dr. 

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

Köszönetét nyilvánította : gróf Batthyány 
Tivadarnak és nejének, akik Adács község 
határában fekvő Olgamajor birtokukon saját 
költségükön egy róm. kath. jellegű iskolát 
állítottak, azt fölszerelték s a tanító ellátásá-
ról saját és jogutódjaik nevében is gondos-
kodtak : Feld Zsigmond székesfővárosi szín-
igazgatónak, aki a Budapesti Tanítók Segélyző 
Egylete Erzsébet Alapja javára ismételten 550 
koronát ; Koczán György nagybirtokosnak, aki 
az ongai áll. isk. épít. költségeire 2000 koronát 
adományozott. 

Kinevezte : Vadnay Imre és Wolf Blanka 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a szolyvai állami 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Lázár Gyula és Lázárné-Szitkey Kornélia, 
meg Badiny Melánia oki. tanítót, ill. tanító-
nőket a nádudvari all. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá, ill. tanítónőkké ; Kálnay Károly, 
Dogosi Árpád, Gabanyitz József és Nagy 
Mária okleveles tanítókat ill. tanítónőt a sárisápi 
áll. el. népisK.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Máthé Géza ugocsavármegyei 
és Halmágiji Ferenc alsó-fehér vármegyei kir. 
tanfelügyelőket kölcsönösen; Lettlinger Cornélia 
héthársi áll. óvónőt a szomolnoki áll. óvodához ; 
Behorovszky Rezső bélapataki áll. el. iskolai 
tanítót a nagykeresnyei áll. el. isk.-hoz ; Szálka 
János kispatak csuszkái áll. el. isk. tanítót a 
nagyszőllősi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Jankovies Mária perlaki áll. óvónőt a solymári 
áll. óvodához ; Bihari Gyula szolyvai áll. el. 
isk. tanítót a héderfáji áll. el. isk.-hoz; Hereog 
Carola ürmösi és Boltizsár Zsófia csejthei áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Lámpéné-
Czigler Gizella piskitelepi és Gara Irén tokaji 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Szilágyi 
Imre algyci áll el. isk. tanítót a kraszna-
horváti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Kaiser Emilia ó-bébai és Garay Irma plosici 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Weidmann 
Adám zsebelyi és Turzán György szakáiházai 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Pitrolß Ferenc 
tiszanánai munkaképtelen róm. kath. kántor-
tanítónak évi 760 koronát ; Kovács István 
szirmai munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 
520 koronát; Krempanszky István fegyverneki 
ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
780 koronát ; Mays Antal b.-szent-mihályi 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanítónak évi 
300 koronát; Schmidt Reinhard kuszurai el-
aggott ev. ref. tanítónak évi 580 koronát ; 
Sztraka Károly bacsó falvi ág. hitv. ev. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak 780 koronát ; Unipán 
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Traján nagy-köveresi g. kel. román munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 640 koronát; 
Vidasics Endre szent-simoni r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 600 koronát; Kopóts Károly 
mindszentpusztai róm. kath. tanítónak évi 700 
koronát. 

Gyám-, illetve segélypéuzt utalványozott : 
néhai Schleinig István nyug. kápolyi ev. ref. 
tanító özv., szül. Csekő Máriának 300 koronát ; 
néhai Kalajdzsics Uros véméndi nyug. gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Jovánoncs Júliá-
nak évi 300 koronát; néhai Romzsa Tódor 
tiszakirvai nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. I'ulyánssky Annának évi 300 koronát ; 
néhai Jelenik Ágoston orsóci ág. hitv. el. isk. 
nyug. volt tanító özv., szül. Kazsimirszky 
Annának és kiskorú árváinak együtt 550 
koronát; néhai Molnár Béla hidas-hollósi ev. 
ref. el. isk. volt tanító özv., szül. Molnár 
Krisztinának évi 530 koronát és Kálmán nevű 
kiskorú árvájának évi 88 korona 33 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A Nyitram egyei általános tanítótes-

tület ez évi közgyűlését Nagytapolcsányban 
tartotta meg. A tanítótestületi elnök megnyitó 
beszéde új működési programm. Kropácsy 
István a modern pedagógia leglelkesebb hívei 
közé tartozik. Az új nevelés-tudo nányi eszmék 
valóságos kincsesházát tárta föl nagy hall-
gató közönsége előtt. Az iskola és társadalom 
közti kapcsok megerősítéséről, a válaszfalak 
megszűnéséről szóló rész még a laikus közön-
ség között is lelkes benyomást gyakorolt. 
Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő dicsérő 
beszédében oltárt emelt a hazafiúi erények-
nek. Gerjesztette a lelkes munkásság tüzét 
különösen az iíj. egyesületek létesítése és az 
Eötvös-alap támogatása terén, körében. Zsoldos 
Károly az alapszabályok módosítása címén az 
új kor, a fejlődés szükségelte javaslatait adta 
elő. Az új módosító pontjk egyik legfonto-
sabbika az Eötvös-alap támogatását célzó. E 
szerint minden tanítótestületi tag egyszersmind 
tagja kell, hogy legyen az Eötvös-alapnak. 
Dégay Gyula bemutatta a járáskörök munkás-
ságát. Dicsérő munkásságot fejtettek ki első 
sorban a privigyei, másodsórban a nagytapol-
csányi-nyitrazsámbokréthi, a galgóci, a szenici-
szakolcai, a nyitrai járás körök. Krizsán István 
emlékbeszédet tartott néhai Illényi István volt 
tantestületi elnök fölött. Illényi a tanítótestü-
let fejlesztése körül hervadhatatlan érdemeket 
szerzett. Emlékét a tanítótestület jegyzőköny-
vébe iktatta, emléke minden nyitramegyei 
tanító szívében élni fog. Az elnöki előterjesz-
tések során Kropácsy tantestületi elnök be-

jelentette, hogy a Ferenc József Tanítók 
Házában létesített Libertiny Gusztáv-alapítvány 
jótéteményére Barsch Aurél II-od éves böl-
csészt ajánlják, ki az alapszabályok értelmé-
ben jeles előmenetelt és kifogástalan maga-
viseletet tanúsított. A felvidéki tanító szövet-
séghez való csatlakozásukat eddigelé csak Hont, 
Nógrád és Túróc megyék tanítói egyesületei 
jelentették be. Ács Ignác a községi iskolák 
számára kiadott Utasítást ismertette kellő ala-
possággal. A közgyűlés ezekután három pálya-
tételt tűzött ki. Kisebb ügyek elintézése után 
a közgyűlés tagjai és vendégei ebédhez ültek. 
Nagytapolcsány vezető intelligenciája élén, Tóth 
Lajos főszolgabíró és Fülöp városi bíróval, 
szintén mind a közgyűlésen, mind pedig a 
közebéden résztvettek. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. B. Sz.-Y.-Ardó. Az lehet az oka, hogy 

az illető referens szabadságon volt. Kérje úgy, 
amint levelében írta. — Müller. Az egy-
házi adózás a felekezetnek a dolga. Ugyanaz 
menthet föl valakit valami kötelezettség alól 
is. — K. László. Korpótléka ügyében fordul-
jon a kir. tanfelügyelőséghez, aki az ön viszo-
nyait közvetlenül ismeri. — Zemplénmegyei. 
Olyan mellékletre (p. bizonyítványra), amelyen 
már van bélyeg, nem kell mellékleti bélyeget 
tenni ; a kérvényre 1 koronás bélyeg ragasz-
tandó ; működési bizonyítvány nem okvetlenül 
szükséges, mivel a kérvényt a kir. tanfelügyelő 
(akinél beadandó) úgyis véleményes jelentéssel 
küldi föl. — Sz. Zsadány. B. T. 1. A gazd. 
szaktanítói ösztöndíjakra pályázatot szoktak 
hirdetni ; tessék azt figyelemmel kisérni. 
2. Gimnáziumi érettség-vizsgálatot csak kiállott 
osztályvizsgálatok után lehet tenni ; a tanítói 
oklevél, mint szakképesítő, itt nem jön tekin-
tetbe. — K. I. Kabold. Dehogy ! Az állam-
vasutak csak állami tanítóknak adnak kedvez-
ményt ; a magánvasutak szoktak adni felekezeti 
tanítóknak is. Természetesen folyamodni kell 
érte. — TJ. L. Az ifjúsági egyesületekre vonat-
kozó miniszteri rendelet és alapszabály-tervezet 
benne volt annak idejében lapunkban, szíves-
kedjék kikeresni és elolvasni. — Halász. 
„Törölni" és „törülni" egyaránt helyes, épp 
így „törölköző" és „törülköző". A lapot, min-
a homlokzaton állandóan olvasható, csak a 
kir. tanfelügyelőség láttamozására lehet kit 
utalványozni ; küldjön be tehát ilyen községi 
bizonyítványt, a bélyegző dolgával pedig ne 
törődjék. — J. J. Szemlak. Úgy halljuk, hogy 
még bírálaton van ; mi nem láttuk. A sürgetés 
mitsem használ ; türelemmel meg kell várni. — 
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ti. Lajos. Ragaszkodjék az egyházgyűlés ama 
határozatához, hogy a természetben való javak 
helyett készpénzfizetést kapjon. — B. K. Nem 
köteles tanító-változás folytán a tanító nélkül 
levő 108 gyermeket díjazás nélkül tanítani 4 
hónapig. Hát kinek akarják adni a fizetést, ha 
nem a tanítónak ? — H. Izidor. Csak az 
édesatyja által élvezett fizetés arányában kap-
hat az özvegy nyugdíjellátást. Hogy lehetne 
itt a meghalt tanítónak jövedelméül az október-
ben esedékes levő hozzászámítható? Ne kér-
jen ez utóbbira tőlünk feleletet. — Felvidéki. 
Ugyanaz az okirat képezi a mellékletet, ami 
az eddigi volt, eggyel még toldják igazolják, 
hogy az illető megbukott a vizsgálaton. A 
bizonyítványért az illető igazgatósághoz folya-
modjon. — Tudakozódó. Folyamodhatik az 
illető, ha 21. évét betöltötte. Egy év multán, 
ha Paedagdgiu,nban akarja tanulmányait foly-
tatni, jelentse be ezt a körülményt, a tanítói 
nyugdíjintézetnél, hogy pályája megszakítása 
3 esztendőre igazoltnak tekintessék. Ily körül-
mények között csak arra az időre tartozik 
fizetni, mikor a tanítói pályán van. — 
Angyal I. Az illetőnek most már késő folya-
modni az óvóintézetbe való fölvételért. Mért 
nem fordult községük tanítójához, akitől meg-
kaphatta volna a „Néptanítók Lapjá"-t, mely-
ből a pályázatokról értesülhetett volna. Ha 
magánúton akarja az első évét végezni, az 
illető képzőintézet igazgatóságához folyamod-
jék. Pl. Hódmezővásárhelyre, Budapestre, 
Eperjesre, stb. — Z. A. I II . Helyettes 
tanító is tarthat igényt szünidőre a fize-
tésre, ha egész iskolai évre választoiták meg. 
A helyettes fizetését a meghíváskor tisztázni 
kell, úgyszintén azt is, hogy a kertet ő 
használja-e vagy nem? Ha a tanítót egész 
évre alkalmazták helyettesül, akkor a kert 
használatára is joga van. A „Néptanítók Lapja" 
az iskola ^ tulajdona. Az iskolahelyiségben 
őrzendő. Évenkint elhelyezendő a könyvtár-
ban. Nincs joga az iskolaszéki elnöknek azt 
a saját üzlethelységében levő olvasókör részére 
megtartani. — Többeknek. Dr. Göó'z József 
Hangutánzó olvasás- és írás-tanítás című vezér-
könyve (ára 3 korona), továbbá Hangutánzó 
Képes ABC című könyve (ára 60 fillér), 
végül Gyorstanító Képes ABC című könyve 
(ára 50 fillér) Lampel Róbert (Wodiáner 
F. és Fiai) könyvkereskedésében (VI. ker., 
Andrássy-út 21. szám) rendelhető meg. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— I Kállay Benjamin. | Kállay Benjamin 

közös pénzügyminiszter és Bosznia sHercegovina 
kormányzója f. hó 13.-án rövid betegség után 

Bécsben elhunyt. Kállayban a nemzet egyik 
hü és nagy fiát vesztette el. Kállay azon 
nagy kaliberű magyar államférfiak közé tar-
tozott, akik magas eszmék és magas szem-
pontok által vezettetve magukat, Magyarország 
nagyságának biztosítékát a korona és a nemzet 
teljes harmóniájában keresték. Született 1839 
december 22-én. Tanulmányait többnyire há-
zilag, magánnevelök vezetése alatt végezte. 
Már 1865-ben megtanult törökül s elsajátította 
a szerb és új-görög s bosnyák nyelvet is. 
1869-ben belgrádi főkonzullá neveztetett ki 
az osztrák-magyar közös kormány által s csak-
hamar ügyes és hivatásának teljesen megfelelő 
diplomáciai ügynöknek bizonyult. 1875-ben a 
Sennyey-féle mérsékelt konzervatív pártnak 
közegül szolgáló „Kelet népe" című politikai 
hírlapot alapította és szerkesztette. A lapszer-
kesztés gondjai mellett rendezte azt a becses 
anyagot, melyet Belgrádban gyűjtött Szerbia 
történetére s melyet azután önálló nagybecsű 
s a külföldön is méltányolt munkába foglalt. 
A lapvezérségről lemondván, Konstantinápolyba 
utazott, hogy a keleti kérdést a helyszínén 
mélyebben s alaposabban tanulmányozza s 
ezúttal Kis-Ázsiában is huzamosan időzött. A 
szerbek történetét követte másik nevezetes 
munkája, melyben Oroszország keleti törek-
véseit világította meg. Folyton fokozódó diplo-
máciai képzettsége s páratlan jartassága a 
keleti politikára vonatkozó kérdések s fölada-
tokban csakhamar annyira elismertetett, hogy 
a közös külügyminisztérium osztályfőnökévé 
nevezték ki Bécsbe. 0 inaugurálta, gróf 
Andrássyval kezet fogva, a boszniai politikát. 
Neki köszönhető Bosznia s Hercegovina újjá-
születése, mely ma általános elismerés szerint 
a Balkán-félsziget legjobban kormányzott tarto-
mánya. Alatta a közigazgatás, igazságszolgál-
tatás, közoktatás s egészségügy bámulatosan 
fejlődött s a nyugat-európai civilizáció mind-
inkább meghonosult ; a kultúra s fölvilágosodás 
évről-évre haladt ; a közlekedési eszközök, a 
rend, közbátorság, vagyonbiztosság folyton 
javult, az előitéletek oszlanak, a kereskedelem, 
ipar s mezőgazdaság virágzóbb lett. írói érde-
meiért 1878 június 14-én a magyar Akadémia 
tagjává választotta s ennek folytán székfoglaló 
értekezése tárgyát is e téren kereste. Szék-
foglalója : Magyarország a Kelet és Nyugat 
határán, magas fölfogással magyarázza hazája 
hivatását a Keleten s a nehéz problémát ritka 
világossággal fejtegeti. 1888 május 4-én rendes, 
1890 május 8-án tiszteleti tagja lett az Aka-
démiának s Trefort halála után az Akadémia 
elnöki székére is szóba jött. Ugyancsak az 
akadémia 1891-iki nagygyűlésén gróf Andrássy 
Gyula fölött mondott tartalmas emlékbeszédet 
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remek politikai jellemrajzot, klasszikus képét 
adva e nagy miniszter s államférfi ónak. Az 
Akadémiának a király jelenlétében megtartott 
millenáris díszülésén Kállay Béni értekezése 
volt a főtárgy. Az Árpádház klasszikus jellem-
zését nyújtotta ebben a tanulmányban, amely-
nek minden sora tanúságot tesz arról a magas-~ o 
röptű fölfogásról, amelyet Kállay Magyar-
ország hivatásáról táplált. Egyéb irodalmi 
munkássága a következő : Mill Stuart híres 
műdének fordítása a Szabadságról (Budapest 
1878); a Szerbek története 1870-től 1815-ig 
(első kötet, u. o. 1878) ; Galathea (Vasiliades 
új-görög drámájának fordítása) u. o. (1879). 

— Az Eötvös-alap köréből. Arad vár-
megye érdemes kir. tanfelügyelője : Varjassy 
Árpád kir. tanácsos értesítette az alap elnök-
ségét. hogy fölszólítására megyéjéből 35 tanító 
lépett be országos segélyegyesületünkbe. — 
A Nyitramegyei Ált. Tanítóegyesület elnöke 
értesítette az Eötvös-alap elnökségét, hogy az 
egyesület f. hó 7-i közgyűlése az alapszabá-
lyokat akként módosította, hogy minden egye-
sületi tag az Eötvös-alapnak is rendes tagja 
s e címen évi 2 koronát fizet, föltéve, hogy 
az Eötvös-alap a rendes tagsági díjat 3 K-ról 
2 K-ra leszállítja. Erre az Eötvös-alap elnök-
sége ismételten kijelenti, hogy a leszállítást a 
közgyűlésnek csak akkor javasaihatja, ha 
5 — 6000 taggal még vagy 40—50 tanító-
egyesület mond ki a nyitramegyeihez hasonló 
határozatot. Orsz. tanítói segélyegyesületünknek 
ez idő szerint körülbelül 7000 tagja van s 
12 —13.000 taggal már az alap veszélyeztetése 
nélkül lehetne a tagsági díj leszállítására gon-
dolni. Előbb nem. — A gyarapodás a követ-
kező: F. év január elejétől f. é. július 19-ig 
2,008 új tag lépett be, kik összesen 10.916 
koronát fizettek be az alap pénztárába. 

— Köszönet. Mindazoknak, akik francia 
rendjellel való kitüntetésem alkalmából levél-
ben voltak szívesek üdvözletükkel fölkeresni, 
ez úton mondok hálás köszönetet. Rajec-fürdő, 
1903 július 21.-én. Újvár y Béla, a Néptanítók 
Lapja felelős szerkesztője. 

— A Tanítók Tanácsadója című gyakor-
lati útmutató könyvet, melyet már két ízben 
is ajánlott, a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr tanító- és tanítónőképző-intézetek 
számára az iskolai szervezettanhoz segédkönyvül 
általánosan engedélyezte 2733. ein. sz. a. (A 

Tanítók Tanácsadója c. útmutató könyv lapunk 
szerkesztőségében rendelhető meg, még pedig 
fűzött példány 2 K 60 f, kötött. példány 
3 koronáért.) 

— A kalotaszegi varrottas albnm második 
kiadása. Kalotaszegi varrottas album cím 
alatt mintegy 15 évvel ezelőtt a régi magyar 
himzésmintáknak száz lapból álló gyűjteménye 
jelent meg, melyet az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület és Gyarmathy Zsigmondné 
erkölcsi támogatása mellett Pentsv József és 
Szentgyörgyi Lajos szerkesztettek. Ezt a minta-
gyűjteményt az iskolák és a hölgyközönség 
megjelenésekor oly rokonszenvvel fogadták, 
hogy az első kiadás már megjelenés közben 
teljesen elfogyott s azért az Athenaeum e 
munkának most 2-ik kiadását bocsájtja sajtó 
alá és ez az új bővített kiadás több mint 100 
lapon mintegy 600 drb varrottast és ezenkívül 
mintegy 200 drb Erdély aranykorából való 
mű-himzésmintát fog tartalmazni az eredetinek 
megfelelő színezéssel. A műhöz szöveg is fog 
járulni, mely a varrottasok leírását, a minták 
rövid jellemzését és magyarázó ábrák kísére-
tében a minták lehímzési módját fogja tartal-
mazni. Ezen 2. kiadás szerkesztését újból Pentsy 
József tanítóképezdei tanár és Szentgyörgyi 
Lajos állami elemi iskolai igazgató urak vál-
lalták magukra. A Kalotaszegi Varrottas Album 
2-ik kiadása 4 részben fog megjelenni, melyek 
bolti ára egyenként 6 korona. Az egész mű 
bolti ára tehát 24 korona lesz. Minthogy a 
kiadó tájékozódni kiván arra nézve, hogy a 
Kalotaszegi Varrottas Albumnak ezen ú j 
kiadása mily fokú érdeklődésre számíthat, elő-
zetes megrendelésre hívja föl az érdeklődő 
köröket és azok részére, kik az egész munkára 
vonatkozó megrendelésüket a mellékelt meg-
rendelő lapon folyó év szeptember hó 30-ig 
az Athenaeumhoz (VII., Kerepesi-út 54. sz.) 
eljuttatják, a teljes mű árát 24 korona helyett 
20 korona kedvezményes árban szabja meg.Mint-
hogy a munka négy részletben jelenik meg, ter-
mészetes, hogy ára is négy részletben törleszthető. 
Érdeklődők prospektusért — levelező lapon — 
forduljanak az Athenaeum kiadóhivatalához. 

— Az állami méhészeti vándortanítók 
f. évi augusztus hónap folyamán a következő 
sorrendben tartják meg előadásaikat. 1. Valló 
Árpád székhelye Gödöllőn az állami méhészeti 
gazdaságban tesz szolgálatot. 2. Abaffy József 
második kerületi, székhelye Pápa, 3-án Döbrö-
közön, 4-én Dombováron, 5-én Atallán, 6-án 
Szalatnakon, 7-én Ráckozáron, 8-án Mágocson, 
9-én Magyarszéken, 10-én Abaligeten. 11-én 
Helyesfán, 12-én Villányon és Harsányon, 
13-án Beremendén, 14-én Magyarbolyban, 
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15-én Baranyaváron, 16-án Csúzán, 17-én 
Vörösmarton, 18-án Darázson és Izsépen, 
19-én Dályokon és Udvardon, 20-án Mohácson. 
3. Valló János harmadik kerületi székhelye 
Pozsony-Ligetfalu. 1 — 15-ig Zsolnán, 17-én 
Kis-Csalomián, 18-án Lukanényén, 19-én Tom-
pán, 21-én Egegen, 22-én Paláston, 24-én 
Udvarnokon, 25-én Szebellében, 26-án Varsány-
ban, 27-én Füzes-Gyarmaton, 28 án Tenger-
nyén, 29-én Kis-Kosználon. 4. Rózsa János 
negyedik kerületi, székhelye Sárospatak, 2-án 
Nagyszőllősön, 3-án Szőllős-Végardón, 4-én 
Fancsikán, 5-én Mátyfalván, 6-án Verbőcön, 
7-én Feketepatakon, 8-án Salánkon, 9-én 
Tiszakereszturon, 10-én Tiszaujhelyen, 13-án 
Abos, 14-én Radácson, 15-én Berzenkén, 16-án 
Berkin, 17-én Luzsánkán, 18-án Kajátán, 19-én 
Szinyén, 20-án Lászkán, 21-én Jernyén, 22-én 
Hermányon. 5. Forgách Lajos ötödik kerületi, 
székhelye Arad. 5-én Kábán, 6-án Nádudvaron, 
7-én Szoboszlón, 8-án Debrecenben, 9-én 
Alsó-Józsán, 10-én H.-Szentgyörgyön, 11 én 
iL-Böszörményben, 12-én Hajdúnánáson, 13-án 
Tiszalökön, 14 — 15 én Tiszaeszláron, 16-án 
Nyírbátorban, 17-én Mátészalkán, 19 —20-án 
Karászon, 21-én Pátrobán 23 - 24-én Sarma-
ságon. 6. Abend András hatodik kerületi, szék-
helye Nagyenyed, 8-án Maroscsapón, 9-én 
Kerellőszentpálon, 11-én Nagyteremin, 12-én 
Nagycsergeden, 13-án Szászbonyhán, 14-én 
Vámosgálfalván, ló-én Dicsőszentmártonban, 
16 — 17-én Adámoson, 18-án Borzáson, 
19-én Balázstelken, 20-án Felsőbajomban, 
21-én Küküllőváron, 22-én Szépmezőn, 23-án 
Karácsonfalván. 7. Nagy János hetedik kerü-
leti, székhelye Kolozsvár. 3-án délelőtt Yécsen, 
délután Dédén, 4-én délelőtt Ratosnyán, dél-
után Palotaiiván, 5-én délelőtt Gödemester-
házán, délután Oláhtoplicán, 6-án Felsőbor-
széken, 7-én Gyergyóditrón. 8-án délelőtt 
Gyergyósz árhegyen, délután Gyergyóalfaluban, 
9-én Gyergyószentmiklóson, 10-én Balán-
bányán, 11-én Csikkarcfalván, 12-én Csik-
rákoson, 13-án Gyímesbükkön. 8. Kiszély Ede 
székhelye Temesvár (őszre foglalja el, ez idő 
szerint Kiskunfélegyházán lakik) 8-án Hód-
mezővásárhelyen, 9-én Bácsalmáson, 10-én 
Bikityen, 11-én Bácsmadarason, 12-én Katy-
máron, 13-án Sztanisicsen, 14-én Nemesmileti-
csen, 15 — 16-án Kemyáján, 18-án Kisteleken, 
19—20-án Tiszaalpáron, 21—22-én Tószegen 
24-én Kunmadarason. 

— Rövid hírek. A budapesti áll. tanító-
képző nyári tanfolyamának 31 tanító hallga-
tója dr. Baló József képezdei igazgató veze-
tésével f. hó 16-án megtekintette a Magyar 
Földrajzi Intézet részvénytársaság müintézetét, 
ahol behatóan tanulmányozták a kartográfiai 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. 

tervezés, sokszorosítás és az ez intézetnek 
hazánkban egyedül álló földgömb készítésének 
összes munkálatait. A hallgatóknak Kogutowicz 
igazgató szolgált szakszerű magyarázatokka1, 
kit fáradozásáért többször lelkesen megéljenez-
tek. A nyári látogatások sorát ezen intézetnél 
a Ludovika Akadémia 83 hallgatója Györgypál 
főhadnagy vezetésével f. hó 15 én nyitotta 
meg. — Internátusi helyek. A miskolci állami 
polgári és felsőkereskedelmi iskolánál kap-
csolatos internátusban ingyenes lakás, fűtés és 
világítás jótéteményére két polgári vagy felső-
kereskedelmi iskolai tanuló fölvétetik, kiknek 
ahyjok a Borsodmegyei Általános Tanítóegylet-
nek rendes tagja, illetve életben volt. írásbeli 
jelentkezés augusztus 16-áig az egylet elnöké-
hez nyújtandó be. Hídvégi Benő, egyl. elnök. — 
Gyűlés. A „Délmagyarországi tanítóegyesület" 
augusztus hó 3., 4. és 5. napjain Nagybecs-
kereken tartja XXXVII. nagy- és közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Kunder József, Nyírcsaholy (t. d.) 
3 K ; Egri Károly, Sárd (t. d.) 3 K ; Thaisz 
Lajos, Losonc (részesjegyére) 50 K ; Oszolu 
Jolán, Sopron-Ujlak 1 K. — 2. Tanítók 
Házára: Barcsay Albert (Nagyenyed) 6 K. 
Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozás. Varga Lajos gércei kántor-
tanító, életének 53-ik, tanítóskodásának 36-ik 
évében, hosszas szenvedés után elhunyt. — 
Búja György nyug. igazgató-tanító, 1848/46 iki 
honvéd-üteg parancsnok, a „Csanádmegyei 
tanítóegylet" tiszteletbeli tagja, a es.- palotai 
tak. pénzt, részvénytársaság alelnöke munkás 
életének 79-ik, boldog házasságának 48 ik 
évében végelgyengülésben f. évi július hó 15-ik 
napján elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
csütörtökön délután fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : Schmidt 
Béla lakik VII. ker., Hársfa - utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII.,Rottenbiller-u. 66. sz. a. -
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker.. Városmajor-utca. 3Í. szám ;. 
pénztárosa : Dallos István, lakása : I., Gellérthegy-
utca 27. szám. 

Tartalom : A hazai ipar pártolása. Szentgyörgyi 
Lajos. — A gimnáziumi tantervhez kiadott Utasítás-
nak a népiskolai tanítókat érdeklő része. Borhely 
József. — Miképpen volna áthidalható a népiskola 
negyedik és a középiskolák első osztálya V Mészáros 
Sándor. — Egy évig falun. Nóvák Mihály. — Falusi 
iskolások szorgalomideje. Bodiss Géza. - - Külföldi 
szemle. — Szünóra: XIII. Leo pápa. G. J. dr. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék 

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

kir. tud.-egyetemi könvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A förév i (Pozsony) evang. népiskolánál egy tanítói 

állás betöltendő. Jövedelem: 800 korona készpénz, — 
kétszobás lakás mellékhelyiségekkel, szabad tüzelőfa, 
nagy konyhakert, 2'/2 hold szántóföld 120 korona 
értékben. Kötelesség : alsó három osztály tanítása a 
magyar és német nyelvbeni tökéletes jártasság szük-
séges. Az állás szeptember l-én elfoglalandó. Pályá-
zatok július 26-ig Nagyt. Fürst alesperes úrhoz 
P o z s o n y b a címzendők. Trsztyénszky Ferenc, fő-
esperes. Ebner Gusztáv, iskolaszéki elnök. 

(660—III—8) 
A t i s za -keresz tur i (Ugocsa) államilag segélyezett 

községi elemi vegyes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Kötelessége 6 osztályt tanítani. Fizetése 800 
korona 100 korona korpótlék. Két szobás lakás 
277 f~]"öl zöldséges kert. Az ev. ref. templomban az 
éneklésért s a gyermekek ének- s vallástanításáért 16 
köblös föld használata, melynek adóját a tanító fizeti. 
Csak ev. ref vallású tanítók pályázhatnak augusztus 
10-ig. A folyamodványok Tisza-Kereszt úrba, utolsó 
pósta Tisza-Űjlak, Deák Mihály, ev. ref. lelkész iskola-
széki elnökhöz intézendők. (661—III—3) 

T e m e s v á r i józsefvárosban 27 év óta fennálló nyil-
vános mag. elemi fiúiskolámban segédtanítói állás 
betöltendő. Évi fizetés 700 korona. Okleveles vagy 
gyakorlott izraelita nőtlen tanítók okmányaik máso-
lataival felszerelt kérvényei július hó végéig hozzám 
küldendők. Lőwinger Miksa, iskolatulaidonos. 

(693—III—3) 
A s za tmárnémet i t aut. orth. izr. hitközség a 

f. év szeptember hó 1-sején betöltendő 2 elemi tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalmazás 1000 
korona törzsfizetés és 200 korona lakáspénz (esetleg 
természetbeni lakás). Pályázók fölszerelt kérvényeiket, 
melyben kor, családi állapotok és eddigi működésük 
kitüntetve f. hó 20-ikáig alantírthoz beküldjék. A 
héber oktatásban is képesítettek előnyben részesülnek. 
Szatmár, 1903 július 2. Wollner Márton. 

(706—11—2) 
A c s á v o s i német-magyar tannyelvű népiskolánál 

f. évi szeptember hó l-jével az I—II. osztályú tanítói 
állomás betöltendő. Evi fizetés : 800 korona, mesze-
lési átalány 8 korona ; a tanterem fűtésére 80 korona, 
átalány a tanítógyűlések látogatására 44 korona ; két 
szoba, konyha és éléskamrából álló szabad lakás, 
udvar és házikert. A megválasztott köteles a fönt 
említett osztályokat önállóan vezetni, a téli hóna-
pokban heti három órában az ismétlő-iskolában tanítani 
és a kántori teendőkbe n kisegíteni. A kellően föl-
szerelt kérvények augusztus hó 10-éig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők be. ( 7 1 5 - I I - 2 ) 

Puchói evang. egyház pályázatot hirdet a dohnani 
államilag segélyezett iskol.itanítói állomásra. Jelentkez-
hetnek magyarul és tótul beszélő evangelika vallású 
tanítók vagy tanítónék az alulírott iskolaszéki elnök-
nél. Fizetés: 800 koronán fölül, lakás és II öl tűzifa. 
Puchó, 1903 23/6. Trencsén megye. Zsámbokréthy 
Lajos, ev. lelkész. (623-111-2) 

Gebe i (Szatmár m.) reform. Il-od tanítóságra, 
melynek javadalma : egy szoba 800 koronára állami-
lag kiegészített pénzfizetés ; terhe az I. és II. osztá-
lyok vezetése, — okleveles tanítók, tanítónők, végső 
esetben tanítójelöltek is jelentkezhetnek augusztus 
15-ig. Szigethjr Gyula, lelkész. (722-11—2) 

Pályázat ké t tornyulaki , Veszprém megyei ev. 
ref. tanítói állásra. Fizetés : államsegéllyel 800 kor. 
készpénz. Ismétlőiskolásoktól fejenként 1. fapénzben 
24 korona. 3 szobás lakás kerttel. 2 szoba konyhával, 
kerttel havi 12 koronáért értékesíthető. Kérvények 
augusztus l-ig alulírotthoz küldendők Kéttornyulakra. 
Kőszeghy József, lelkész. (736—II—2) 

A b e r e g s u r á n y i reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : földhaszon, termény 
és államsegélyből 800 korona ; lakás és kert. Az állo-
más szeptember 1. elfoglalandó. Kérvények augusztus 
10-ig Róthe Lajos felügyelő lelkészhez Asztély, u. p. 
Beregszász küldendők. (743 —III—2) 

A g a r a m s z e g h i ághev. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénzben 340 
korona, tandíjakból 390 korona, terményekben 270 
korona, stóla, réthaszonélvezete s oífertoriumokból 
102 korona, összesen: 1102 korona. Ez állással eddig 
állami anyakönyvvezetői állás is volt egybekötve 200 
korona fizetéssel. Ez minden valószínűség szerint a 
jövőben is úgy marad. A pályázók kellően fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi augusztus hó 20-ig küldjék 
be a garamszeghi ághev. lelkészi hivatalhoz. U. p. 
Badin, Zólyom várm. Paulinyi Dániel, ev. lelkész. 

(745—III—2) 
A pta m i z s e i tanyai népiskolához tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazása : készpénz 600 
korona, I búza 600 lit., II búza 1200 lit., árpa 600 lit., 
szalona 28 kg, só 32 kg, tűzifa 4 öl, tengeri föld 
1200 Q-öl, egy tehéntartás télen nyáron és két 
sertés legeltetése ; természetbeni kétszobás lakás 
konyhakerttel. Kötelessége: az 1—VI osztatlan vegyes 
népiskolai osztályokban előírt tanterv szerinti oktat is 
és vallástan. Okleveles r. kath. tanítók képességüket 
igazoló okmányaik másolataival fölszerelt és családi 
körülményeiket is föltüntetendő kérvényeik — melyek 
vissza nem küldetnek — a Pta-Mizsei uradalmi tiszt-
tartósághoz címezve (posta Jásztelek) küldendők. Az 
állás szeptember 15-ig elfoglalandó. Személyes be-
mutatás előnyös, de az ebből fölmerülő költség csak 
a megválasztottnak téríttetik meg. A véglegesítés egy 
sikeres próbaév után történik. (707—II—2) 

A S a l g ó t a r j á n b a n folyó év szeptember l-én 
újonnan fölállítandó községi polgári fiú- és leányiskolá-
hoz 3 rendes tanári és 1 segédtanítónői állásra pá-
lyázat nyittatik és pedig két állásra a mennyiség-
természettaui, kettőre a nyelv- és történettudományi 
szakcsoportból. Egyik rendes tanár évi fizetése 1600 
korona, az igazgatói teendőkért 3U0 korona és ter-
mészetbeni lakás vagy 600 korona lakbér. Másik 
rendes tanári fizetés évenként 1600 korona és 500 
korona lakbér. A segédtanítSnő évi fizetése 1000 kor. 
és 400 korona lakbér. A rendes tanári állás elnye-
résénél előnyben részesül az, aki latin nyelvet is 
tanítja. Az állomás 1903. év szeptember l-én elfog-
lalandó. Pályázati kérvények fölszerelve s a salgó-
tarjáni községi iskolaszékhez címezve augusztus 2-ig 
alulirotthoz küldendők. Koháry János. (764—II—2) 

A f e l sősze l i ág. hitv. ev. egyház a harmadik 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 800 korona, 
12 korona kertilleték és egy szobából álló lakás. 
Kötelessége az I. osztály tanítása. Csakis okleveles 
férfitanítók pályázhatnak július 31-ig. Endreff'y János, 
ev. lelkész. Felső-Szelin. (727—II—2) 

A dombrádi ref. egyház egy' tanítónői állásra 
július 31-iki lejárattal pályázatot birdet. Javadalom : 
800 korona, egy szobából és konyhából álló lakás és 
kert. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt osz-
tályok, ez idő szerint a 111—VI. leányosztály taní-
tása, a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint 
Gazdasági ismétlő-iskola vezetésére képesített előnyben 
részesül. Oklevéllel ellátott kérvények a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (717—II—2) 

A k l sorosz i - i ev. ref. egyház kántor-tanítói állásra 
hirdet pályázatot. Fizetése 800 korona az egyház 
pénztárából. Ismétlősökért 36 korona, 4 hold föld, 
faizási jog és temetési stóla. Kötelessége hat osztályú 
iskola tanítása tanterv szerint. Isteni tiszteleteknél 
temetéseknél éneklés vezetése. Pályázatok augusztus 
hó 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. U. p. Duna-
Bogdány. ( 7 2 1 - I I - 2 ) 
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Gégényben (Szabolcs megye) a református egyház 
kántortanítói állomása szeptember elsején betöltendő. 
Javadalma : lakáson és kerten kívül, 24 köböl rozs, 
150 korona készpénz, harmadfél öl kemény tűzifa. 
20 hold tagosbirtok haszonbére 500 korona. Két vékás 
szőlő, gyümölcsös. Tandíj, legkevesebb 60 gyermek 
után, fejenként 1 véka rozs és egy korona. Stóladíj 
30 korona. Tanítandó a III—VI. osztály. Oklevéllel 
fölszerelt pályázatok augusztus 8-ig, Vas Mihály lel-
készhez küldendők. (710—II—2) 

Lófalu anyaegyház Klyussó fiókegyház (Sáros 
m., u. p. Bártfa) róm. kath. kántortanítói állásokra 
pályázat hirdettetik augusztus 6-ára. Tisztességes 
lakáson kívül elsőnek jövedelme különféle címen 
államsegéllyel 800 korona a másodiknak államsegély 
nélkül 850 korona. Személyes megjelenés előny, 
tannyelv magyar, tót. Galyavszky György, plébános. 

(756—11—2) 
A nagyzer indi orgonista kántori fitanítóságra 

július 31-ig pályázhatnak okleveles ev. ref. férfi-
tanítók. Javadalma pénzben 438 korona 70 fillér, 
gyűlt búza 1312 liter, ugyannyi zab, 10 öl fa, mely-
nek megváltási díja 100 koronában terveztetik. 
1/t telek föld, legelői járandóság, kaszáló, adóját az 
egyház fizeti. Stóla az egyházkerület rendelete szerint, 
kényelmes lakás kerttel. Kötelessége a II—VI osztály-
beli növendékek vezetése az egyház kerület által 
megállapított C tanterv szerint, isteni tisztelet alkal-
mával az éneklés orgonávali vezetése és temetés. A 
gazdasági ismétlő iskola vezetéséért az államtól 100 
korona tiszteletdíjban részesül. A pályázati kérvény, 
oklevél szolgálati bizonyítvány ez évi ,úlius 31-ig a 
nagyzerindi lelkészi hivatalhoz küldendők be, a 
választás augusztus 2-án lesz, melyre a pályázók 
orgonálás és éneklésre megjelenni tartoznak. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (759—II—2) 

A máréfalvi (Udvarhely m.) róm. kath. s. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 kor. 
és 6 kor. kertilletmény (414 korona államsegély, a 
többi a hitközség pénztárából fizettetik) ; 3 szoba, 
kamra és pincével ellátott lakás s melléképületek. 
Kötelessége az I. és II. osztály vezetésén kívül, csak 
szükség esetén a kántori teendők végzése u. p. Székely-
Udvarhely. György Lázár, isk.-széki elnök. 

(726—II—2) 
Látka fiók-hitközségi róm. kath. iskolánál meg-

üresedett magyar-tót tannyelvű tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem : 830 korona, amely 
552 korona államsegélyből, 60 mindennapi és 20 
ismétlő-iskolás tandíjából ered. Kétszobás új lakás, 
konyha, éléskamra, elegendő tűzifa. Okleveles óvó-
nők is pályázhatnak. Választás augusztus 2-án. 
Kugyelka Antal, iskolaszéki elnök, Zólyom-Miklós-
falva. (723—II—2) 

Tót-szent -györgy i (Somogy m.) evang. reform, 
kántortanítóságra pál vázat hirdettetik. Javadalom : 
föld, termények, pénzben értékelve : 740 korona és 
tisztességes lakás. Választás esetén államsegéllyel] 
javadalomkiegészítés kéretik. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Okleveles pályázók fölszerelt 
kérvényeiket 1903 augusztus 9-ig nagyt. Kovács 
Bertalan tanügyi elnök úrhoz Kaposmérőbe (Somogy 
megye, póstahely) küldjék. Pázmány Vince, h.-lelkész. 

(786-III—2) 
A Szt.-Keresztről c. irgalmas nővérek Jesuleum-

intézetében Zsombolyán (Torontál vármegye) a 
polg. leányiskolához egy okleveles tanítónő kerestetik, 
aki a mennyiségtan és természettudományokra képe-
sítve van. Állását szeptember elsején köteles elfog-
lalni. Fizetése : 500 korona s az intézetben való 
lakás és teljes ellátás. A folyamodvány az eredeti 
oklevelek hiteles másolatával a főnöknőhöz küldendő. 
Címe : T. Wasinka M. Ágnes főnöknő Zsombolya 
(Jesuleum). (738 - II—2) 

A rábahldvégi róm. ka,th. iskolához Il-od tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Évi fizetés 800 K, bútoro-
zott szoba fűtéssel. Kötelesség az I. II. osztályt — 
úgy az ismétlőket tanítani s a kántoriakban segéd-
kezni. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. A kér-
vények augusztus 14-ig főtiszt. Soós János plébános 
úrhoz küldendők. Az állás szeptember 1-én betöltendő. 
Tóth József, főtanító. (757—II—-2) 

A hodrusbányai ág. hitv. ev. egyház kántor-
tanítói állomásra pályázatot hirdet. Biztos jövedelem 
készpénzben és egyebekben 800 korona, természet-
beni lakás, 20 ürköbméter kemény tűzifa házhoz 
szállítva, 2 zöldséges kert haszonélvezete. Tannyelv : 
tót-magyar. Pályázati kérvények az egyház lelkészi 
hivatalához címezve folyó évi augusztus 15-ig nyúj-
tandók be. (782-11—2) 

A t emesgyarmathai róm. kath. iskolánál a 
párhuzamos III-ik osztálytanítói állásra 860 korona 
készpénzfizetéssel, 120 korona lakbérrel, 20 korona 
kert- és 12 korona irodai átalánnyal augusztus l-ig 
pályázat hirdetik; állás szeptember 1. elfoglalandó. 
Gözsy Mátyás, iskolaszéki elnök. (776-11—2) 

Pályázat. Betöltendő az újpesti állami polgári 
fiúiskolánál egy évi 1000 korona fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon állami polgári vagy felső népiskolai 
tanítók, kik szaktárgyaikon kívül az ének és torna 
tanítására is képesítve vannak, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszterhez címezve, legkésőbb 1903. évi augusztus 
10-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól. Budapest, 1903 július 17. A miniszter 
meghagyásából : dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(34 h—I—1) 
Nagykörös város hangácsi és alsó-járási tanyai 

községi elemi vegyes népiskoláinál egy-egy rendes 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás mindegyiknél : 
1. Évi rendes fizetés 800 korona készpénz, évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva a községi iskolai 
pénztárból. 2. Két szobából, konyhából, kamrából és 
gazdasági épületből álló lakás az iskola helyiségében. 
3. Mintegy két katasztrális hold területű iskolakert 
használata. 4. A törvényes ötízbeni ötödéves szolgálati 
korpótlék. 5. A tanterem tisztogatására, fűtésére, 
fűtő-anyagra évi átalány 80 korona. Kötelesség : az 
osztatlan négyosztályú elemi- és az ismétlő-iskolának 
a miniszteri tanterv szerint vezetése s a fűttetés, 
tisztogattatás. Ez állomásokra csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. A megválasztandók állásukat leg-
később ez évi okt. 1-én tartoznak elfoglalni s csak 
egy sikeres próbaév után fognak véglegesíttetni. Az 
iskolaszék fönntartja magának a jogot, hogy a meg-
választottakat esetleg más tanyai iskolához bármikor 
beoszthassa. A születési-, iskolai-, szolgálati bizonyít-
ványokkal, oklevéllel fölszerelt kérvények folyó évi 
aug. 20-ik napjáig alulírt elnökhöz nyújtandók he. 
Kelt Nagykőrösön, 1903. évi junius 24-én, a községi 
iskolaszék üléséből. Ny. Szabó Ferenc, közs. isk.-
széki elnök. ^ (753-11—1) 

A magyar-almási ev. ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénzben, ter-
ményekben, föld 18 hold (1200 Q-öles) kataszt. tiszta 
jövedelmében, szolgálmányok értékében, tandíjban 
nyugdíj-alap értékelésekor, - 3 szobás lakás és gazda-
sági épületeken kívül — 1082 kor. 78 fillérben állapít-
tatott meg. Pályázati határidő f. évi aug. 15. Ok-
leveles pályázók, pályázati kérvényöket okmányokkal 
nt. Medgyaszay Vince esperes úrhoz, Balatonfő-Kajár 
(Veszprém megye) adják be. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó. (812—1—1) 



2 7 SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19 

A györváros l róm. katli. elemi iskolai önkor-
mányzat iskolaszéke egy újonnan szervezett igazgató-
tanítói állásra pályázatot hirdet. A megválasztott 
kötelessége a város négy kerületéhen levő hat elemi 
iskola 27 osztályában az igazgatói teendőket a szol-
gálati szabályzat értelmében végezni, egy külön osz-
tályt vezetni, s az önkormányzat irodai teendőit in-
tézni. Javadalma : 1600 kor. törzsfizetés, 600 kor. 
személyi pótlék és 600 kor. lakásbér. Nyugdíját, 
amennyiben az országos tanítói nyugdíjintézet tagja 
nem lehetne, az iskolai önkormányzat biztosítja. A 
szervezeti szabályok értelmében állásában három évig 
ideiglenes minőségben működik és csak sikeres szol-
gálat után lesz megerősítve. Az állásra csak olyanok 
folyamodhatnak, kiknek tíz évi sikeres gyakorlati 
működésük van. A folyamodók lehetőleg személyesen 
is jelentkezzenek. Pályázók kérvényeiket az iskola-
székhez címezve, f. é. augusztus 15-ig az iskolai ön-
kormányzat irodájába (Győr, Megyeház-utca 6. szám) 
szabályszerűen fölszerelve küldjék be. Az elemi iskolai 
oklevélnél magasabb képzettséggel rendelkezők előny-
ben részesülnek. (830—I—1) 

A magyar-mecske i (Baranya) ref. kántortanító-
ságra pályázati okmányok küldhetők a lelkészséghez 
augusztus elsőig. Javadalom hivatalos becsléssel : 
pénzben jelenleg 157 pártól, alappal együtt, 30 kor. 
84 fillér, terményekben 768 kor., stóla 20 kor., 16 
katast. hold jó föld, adója az egyházé 2 hold búzá-
jának, rétje első füvének munkájával. Gyermekektől 
(35) pénzben, terményben : 80 fillér, '/a mérő kuko-
rica, 1 csibe, ismétlőkért 42 korona, 3 padlós szoba, 
jó kert, melléképületek, őrlés elegendő. Szept. elsején 
elfoglalandó. (813--I—1) 

Marcaliban (Somogy m.) róm. kath. osztálytanító 
kerestetik. Fizetése 880 korona és 120 korona lak-
pénz. Teendői : az egyik tantei-emben tanítani, a 
gyermekeket templomba vezetni, reájuk felügyelni ; 
továbbá szükség esetén a kántorságban segédkezni. 
Előnyben részesül, aki a zenében jártassággal bír. 
Kérvény oklevéllel jul. 31-ig nagyságos Ádám János 
apátplébános elnök úrhoz Marcaliba küldendők. Kováts 
Sándor, iskolaszéki jegyző. (814 I—1) 

Alsónyárasdon (Pozsony megye) a római kath. 
osztálytanítói állás betöltendő. Javadalma : egy 
szoba, a legszükségesebb bútorzattal (ágynemű 
nélkül), ennek téli fűtésére 20 korona ; továbbá 
800 korona, havi előleges részletben, pontosan 
kiadva, melyben a második szoba, konyha, kamra 
és '/« hold házikert pótlása is benfoglaltatik. Teen-
dője : az első vegyesosztályt és az ismétlőket 
— felváltva — tanítani. Okleveles, nőtlen férfi-
tanítók a róm. kath. iskolaszékhez intézett, kellően 
felszerelt kérvényeiket július végéig alulírotthoz 
küldjék. Választás augusztus 2-án. Az illető egy 
évre ideiglenesen alkalmaztatik, s ennek sikeres 
betöltése után lesz véglegesítve. Állomását szep-
tember elején foglalja el, és — tanév közben — 
hasonlóval fel nem cserélheti. Mokossényi Mihály, 
főtanító. (815—1—1) 

A cúni ev. ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : Természetbeni lakás konyha-
kerttel. Minden pártól egynyolcada (16 liter) búza, 
egynyolcada csöves kukorica. Három öl tölgyfa. 
160 korona készpénz, 48 korona legelőilletőség, 
110 korona államsegély, ez utóbbi azonban csak 
okleveles egyéneknek folyósíttatik. Vasárnapi iskolá-
ért 40 korona. Tandíj minden gyermektől két 
korona, kétnyolcada csöves kukorica, egy jókora 
csirke, egy cirok seprű. Temetési stóla évenként 
15—20 korona. Fizető párszám: 110. Gyermekek 
száma : 30. Okmányokkal felszerelt pályázati kér-
vények augusztus 10-ig a cúni (Baranya megye, u. p. 
Kémes) ev. ref. lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(821—1 -1) 

Az ipacsfai ev. ref. egyház kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalom : tisztességes 
lakás, két szoba, konyha, kamra, '/< hold kert, 
1 kataszt. hold és 978 öl szántóföld, melynek adóját 
a tanító űzeti. Két öl tűzifa. Készpénz az államtól 
500 korona, egyházpénztárból 80 korona, ismétlők 
oktatásaért községpénztárból 40 kor. Temetési stóla. 
Tandíj minden gyermektől 14 lit. bor, 14 liternyi 
esős kukorica, egy csirke, egy söprű. Van jelenleg 
25 tanköteles gyermek. Az állomás szept. elsején 
elfoglalandó. Pályázati kérvények a lelkészi hivatal-
hoz küldendők. Pósta Kovácshida, Baranya m. 

(826-1—1) 
A nagy-kéri rkath. felekezeti iskolához egy 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítónők 
is pályázhatnak. Járandóság: 700 korona és egy 
bútorozott szoba fűtéssel. Kérvények augusztus 10-ig 
főt. Vargha János esperes-plebános, iskolaszéki elnök 
úrhoz, Nagy-Kérre, Nyitra megye, címzendők. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 
Pályázat a szomolnokhutta i (Szepes megye, 

vasúti állomás), róm. kath. kántortanítói állomásra 
f. évi augusztus hó 15-ére hirdettetik. A kérvény a 
kir. soóvári erdőhivatalhoz intézendő, de a szomol-
nokhuttai plébániai hivatalnál nyújtandó be. Jöve-
delme : erdőkincstártól 284 kor., 54 ürm3 bükkfa 
természetben házhoz szállítva, 36 ürm3 dorongfa 
tanterem fűtésére, községtől 127 kor. Rendkívüli 
segély 100 kor. Egyebek 37 kor. és lakás. Kívánta-
tik : orgonálás, magyar, német nyelv. Tornára, 
ismétlő oktatásra köteles. Tanítónő is pályázhatik, 
de férfitanító előnyben részesül. (828—1—1) 

A makói görög kath. egyházközség kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Jövedelem : lakás mel-
léképületekkel, iskola külön épületben ; 25 katasztr. 
hold szántóföld, jelenlegi haszonbére 1250 korona, 
adóját kántortanító fizeti ; hitközségtől 168 korona, 
stóla 180 korona, tehénjárás 32 korona, ötödéves 
korpótlék; Makó városától 210 korona, 4 öl puhafa 
hazaszállítva. Kötelessége : kijelölt osztályt tanítani, 
fiú- ós leányiskolái tanulókat egyházi énekekre 
oktatni, műénekeket vezetni. Tannyelv és éneklés 
magyar. Kérvények okmányokkal egyházközséghez 
címezve kerületi esperesi hivatalhoz augusztus 15-ig 
Nagylakra (Csanád m.) küldendők. Választás napja 
augusztus 23. isteni szolgálaton ténykedés céljából 
feltétlen megjelenés kivántatik, megnemjelenők kér-
vénye visszavontnak tekintetik, költözködési költséget 
megválasztott viseli. Az iskolaszék. (830—II—1) 

Betöltendő a s zapáryfa lva i állami elemi iskolánál 
évi 800 korona fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állás. Az 
ezen állás elnyerését óhajtó okleveles tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, evang. reform, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló okiratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, 
legkésőbb' 1903. évi augusztus hó 1-éig Krassó-
Szörény vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 

(33 h—I—1) 
Az a v a s - ú j v á r o s i ev. református leánytanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : lakosság-
tól mintegy 11 köböl búza, községtől 300 korona, 
vízi malomvám mintegy 8—10 köböl élet, 8 öl tűzifa, 
meszelés 8 korona, tandíj mintegy 200 korona, lak-
hely, — kert — némi gyümölcsös. 8 hold szántó tag-
ban ; összesen 948 korona. Gazdasági ismétlő-iskolától 
100 korona. Kötelesség : VI osztályú leányiskola 
tanítása. Jövőre 3-ik iskola felállítása esetén III—Vi 
osztály vezetése. Lelkész akadályoztatása esetén isteni 
tisztelet, hóra kanonikák végzése, egyházgyűlési 
jegyzőkönyv vezetése. Fölszerelt kérvények Széli 
György lelkésznél augusztus 8-ig benyújtandók. 

( 8 0 7 I I 1 ) 



20 29. SZÁM. 

A komlódtótfalui ev. ref. egyház kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetése államsegéllyel 
800 korona. Okleveles tanítónők is pályázhatnak, de 
mivel ez állás kántorsággal összeköttetett férfi taní-
tóknak előny adatik. Az állomás szeptember 1 én 
elfoglalandó. Pályázati határidő augusztus 20. Föl-
szerelt kérvények Lossonczy Gusztáv iskolaszéki 
elnökhöz címzendők. (805—III—1) 

Kiszácsra (Báes m.) keresek okleveles ág. hitv. 
ev. segédtanítót 1903/904. tanév nyolc hónapjára, ki 
minden második héten a tót nyelvű kántori tenndőket 
is köteles végezni. Fizetése 320 korona havi részle-
tekben teljes ellátással, ágynemű és mosáson kíviil. 
Pályázók augusztus 10-ig jelentkezzenek Urbán László 
tanítónál. (806—II—1) 

Bács-Bodrog vármegye Kula község róm. kath. 
hitfelekezeti iskolájánál üresedésbe jött magyar-német 
tannyelvű elemi iskolai tanítói állásra folyó évi aug. 
hó 20-ig pályázat hirdettetik. Állomás javadalma : 
aj 971 korona készpénz; hj 200 korona lakbérillet-
mény ; cj törvény által biztosított ötödéves korpótlék 
negyedévi előleges részletekben. A megválasztandó 
tanítónak kötelessége leend az iskolaszék által kije-
lölendő osztály és ismétlő-iskola vezetése. Továbbá a 
kántor akadályoztatása avagy betegsége esetén a 
kántori teendők díjtalan végzése, miért is ezen állásra 
az orgonálás és énekben teljesen jártasak pályázhat-
nak. A szükséges okmányokkal fölszerelt folyamod-
ványok a már fönnebb jelzett időig ntisztelenclő Bach 
János ker. esperes tanfelügyelő úrhoz Bresztovácra 
küldendő. Bács-Kula, 1903. évi július hó 13-án. 
Mladoniczky Vince érd. esperes-plebános, iskolaszéki 
elnök. (809-1—1) 

A szamoaszegi ref. egyház tanító-orgonista állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma : földekben búzában és 
szénában mintegy 1500 K. Szép lakás kerttel. Föld-
adóját az egyház fizeti. Kötelesség : templomi orgo-
názás, temetés. 111-tól Vl-ik fiosztály tanítása. Főfeltétel 
kitűnő tanítási képesség, erős bariton hang és kotta 
szerinti orgonázás. Személyes jelentkező előnyben 
részesül. Állás elfoglalandó szeptember 15. Okmányok 
augusztus l-ig Szabó' Gusztáv ref. lelkészhez kül-
dendők u. p. Nagydobos. (810 II — 1) 

A temesrékas i róm. kath. népiskola III. osztá-
lyára július hó 26-ig pályázhatnak tanítók és tanító-
nők. Fizetése : 800, lakpénz 2o0, irodaátalány 24 K, 
20 '/a méter tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő. 
Férfitanító köteles a kántori teendőkben ingyen 
helyettesíteni, tanítónő pedig kézimunkát tanítani. 
Német vagy szláv nyelv bírása, valamint gazdasági 
tanfolyam végzettsége előny. Koleszár János, elnök. 
Schmidt Gyula, iskolaszéki jegyző. (790—II—1) 

Rásztocsnóra róm. kath. tanító kerestetik. Java-
dalma: 600 korona a községtől, 98 korona állam-
segély, lakás, házikert, 2700 Q-öl szántó, melynek 
haszonélvezete után azonban 60 korona fizetendő, 
6 öl kemény tűzifa, 4 öl külön az iskolának, beira-
tási díj 135 tanköteles után fejenként 20 fillér. A 
község nyelve tót. A fát fölapríttatja a község. 
Kötelességei : a mindennapi és ismétlő-iskolások taní-
tása. Pályázatok Pszotka Ferenc plébánoshoz Chrenócra 
(Nyitra megye) küldendők. (792—I—1) 

Kàlnlc ev. leányegyház 800 kor. fizetéssel okle-
veles tanítót, illetve tanítónőt keres. Tanítási 
nyelv tót-magyar. Augusztus 15-iki határidővel a 
pályázatok a beckói (Trencsén megye) ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Bálent István, ev. lelkész. 

(864—II—1) 
A zalkodl róm. kath. anyaegyház kántortanítói 

állomására a 26. számban közölt pályázati hirdetés 
ezennel megújíttatik, s a választás idejéül augusztus 
11-ének délelőtti 9 órája kitüzetik. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. Hortolányi Antal, lelkész. U. p. Viss, 
Szabolcs megye. (835—I—1) 

A mártonfalvai ref. egyház pályázatot hirdet 
tanítói állásra. Fizetés: újonnan épített jó lakáson 
kívül 800 kor. havi előleges részletekben. Kötelesség : 
6 osztályú mindennapi cs ismétlő iskola vezetése. 
Pályázati kérvény az okleveles ref. tanítók vagy tanító-
nők részéről augusztus 15-ig a lelkészi hivatalnak 
adandó be. Útiköltség családosoknak 20, magánosok-
nak 10 kor. Mártonfalva (Szabolcs megye) 190 ! július 
17. Bessenyei Imre, lelkész. (843 1 -1) 

Tarnaörs róm. kath. népiskolájánál önálló tanítói 
állomásra pályázat. Kötelesség haladók és ismétlők 
fiosztályának vezetése s a faiskola kezelés. Javada-
lom : lakáson kívül tanítói fizetés 680 kor., ismétlők 
oktatásáért 52 kor., kertváltság 68 kor., államsegély 
68 kor. összesen 868 kor. Az állomás szept. 15-én 
elfoglalandó. Kérvények, okmányok aug. 10-ig Dr. 
Zudar Sándor lelkészhez Erkre (Heves megye) kül-
dendők. (844—1—1) 

Gasztony (Vasmegye) községben újonnan rend-
szeresített osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme 800 korona ; ebből 400 korona állam-
segély, 400 a község pénztárából ; bútorozott szoba, 
a téli fűtéshez szükséges fa Kötelessége az iskola-
szék által reábízandó iskolát vezetni, ismétlősöket is 
részben oktatni, kántoriakban segédkezni. IIa esetleg 
tanítónő választatnék, úgy köteles a kézimunkát is 
tanítani. Csak oklevelesek pályázhatnak. Folyamodá-
sok augusztus 2-ig Szakáll József plébános, iskola-
széki elnökhöz (Rábaszentmihály, u. p. Vasrátót.) 
intézendők. Az állomás szeptember 1-én foglalandó 
el, a melytől fogva fizetése esedékes. (846—1—1) 

A pándorfi róm. kath. horvát-magyar tannyelvű 
népiskolánál egy tanítói állás betöltendő. Javadalma : 
800 kor., egy bútorozott szoba fűtéssel. Mellékjöve-
delemre számíthat. A megválasztott kántoriakban 
segédkezik ; az ismétlőben a többi tanítókkal fölváltva 
tanít. Határidő július 31. Az állás szept. 1-én fogla-
landó el. Pándorf, az iskolaszék. (847—I -1) 

A res ica i (Krassószörény megye) ág. hitv. evang. 
egyház tanítói állására pályázat hirdettetik. Az iskola 
osztatlan, vegyes. Tannyelv : német-magyar. Fizetés : 
kérelmezendő államsegélylyel 800 korona. Szabad 
lakás, egy szoba és konyha. A tanító a kántori teen-
dőket is köteles végezni, miért külön 100 koronával 
díjaztatik. A lelkészi állás betöltéséig végezendő 
levitái teendőkért havi 30 koronát kap. Áz állás 
szeptember 1-én foglalandó el. A tanító próbaév 
mellett és csak ideiglenes minőségben választatik 
meg. Kérvények Soltész Gyula, ev. lelkészhez inté-
zendők Birdára (Temes megye). (838—I—1) 

Egyik súlyosan megbetegedett tanítónk helyette-
sítésére az 1903,904-ki tanévre ideiglenes helyettes 
tanítót keresünk. Javadalmazása : 900 kor. évi fize-
tés és 120 kor. évi lakbérátalány és kertilletmény. 
Aki középiskolai tornatanításra képesítve van, az 
itteni izr. reáliskola négy osztályában tanítandó 
tornáért és énekért külön 400 koronát kap. A meg-
választandó tanító az állást szeptember 1-én elfog-
lalni tartozik és lia működésében kellő eredménye-
ket fölmutatni képes lesz, minden valószínűség szerint 
véglegesíttetni fog. Kellőleg fölszerelt folyamodvá-
nyok f. é. aug. hó 10-ig alulírott elnökhez bekülden-
dők. Vág-Újhely , 1903 júl. 15. Dr. Bortstieber Lajos, 
iskolaszéki elnök. Friedmann Illés, jegyző. 

(831—II—1) 
A Nyitra megyében fekvő bajmócapati i róm. 

kath. iskolaszék az üresedésben levő tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Osztatlan iskola. Fizetés az állam-
segéllyel s tandíjakkal együtt 800 korona, lakás és 
díjlevél szerint i tüzelő. A tót nyelv ismerete ajánlatos. 
Pályázati kérvények kellő okmányokkal fölszerelve, 
folyó évi július 29-ig Rudnay Alajos prépost-plébános 
címére küldendők. Bajmóc, Nyitra megye. 

( 6 6 2 - T I - 1 ) 



2 7 SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 1 

Kiskunfé legyháza város iskolaszéke a r. k. köz-
ponti elemi fiúiskolánál elhalálozás folytán megüre-
sedett egyik osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állás javadalma 800 K törzsfizetés ; az 1893. évi 
XXVI. t.-c. 2. §-ba,n biztosított 100 K ötödéves kor-
pótlék ; 400 K lakbér, 100 K kertilletmény. A város 
tanyai iskoláinál huzamosabb idő óta kifogástalanul 
működő tanítók előnyben részesülnek. Az állás f. évi 
szeptember 1-én foglalandó ol. Kellően fölszerelt 
folyamodványok az iskolaszékhez címezve f. évi 
július 31-ig alulirottnál nyújtandók be. Később érkező 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. Kelt Kis-
kunfélegyházán, 1903 július hó 15-én. Kolossváry 
Mihály, plébános, iskolaszéki elnök. (832—1 — 1) 

Veszprémmegyei ajkarendeki plébániához tar-
tozó Gyepes fiókegyházban a kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése, mindent készpénzre 
számítva, 330 korona. Van remény, hogy állam-
segéllyel 800 koronára kiegészíttetik. Tanképesitő 
okmány szükséges. Választási idő: augusztus 31-re 
délelőtt 10 óra. Személyes megjelenés szükséges. 

(833-11-1) 
Oroszlányra (Komárom m.) evang. másodtanító 

kerestetik. Fizetése államsegéllyel 800 korona. Szoba 
legszükségesebb bútorral; konyha, padlás, télen tűzifa. 
Tanítja a kisebbeket másik másodtanítóval magyarul. 
Iskolaszéki elnök. (833—III—1) 

Pályázat a t iszakóródi ev. ref. egyház kántor-
tanítói állására. Fizetés : fix 20 köböl búza ; 10 hold 
föld ; 6 ölfa : lakás 2 vékás kerttel, egyelőre mellék-
épület nélkül ; 200 kor. kántordíj ; 70 kor. minden-
napi iskolai tandíj ; közmunka 25 kor. értékben. 
Gazdasági ismétlő iskola beállítása küszöbön, melyért 
100 kor. remélhető. Kötelessége : tanítás, éneklés, 
kanonikus órákon templomi szolgálat. Nőtlenek 
előnyben részesülnek a melléképületek hiánya miatt. 
Pályázatok július 31-ig Ory Tamás lelkészhez külden-
dők. ( - 6 5 - 1 - 1 ) 

A suúri róm. kath. iskolánál osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma egy polgári évre : 
800 korona készpénzben ; ezenfölül bútorozott lakás, 
fűtés, világítás. Az állás f. évi október 1-én fogla-
landó el. Csupán képesítő oklevéllel lehet pályázni 
Megválasztott a kántori teendőkben segédkezni tar-
tozik. Folyamodványok folyó évi július hó 25-éig 
Fülöp Antal esp.-plébános, ker. tanfelügyelőhöz, Suúr 
Veszprém megye küldendő. 

A suúri plébániához tartozó csatkai róni. kath. 
iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma egy polgári évre : 800 korona készpénzben : 
ezenfölül bútorozott lakás, fűtés, világítás. Az állás 
f. évi október 1-én foglalandó el. Csupán képesítő 
oklevéllel lehet pályázni. Megválasztott a kántori 
teendőkben segédkezni tartozik. Folyamodványok 
folyó évi július hó 25-éig, Fülöp Antal esp.-plébános, 
ker. tanfelügyelőhöz, Suúr, Veszprém megye küldendő. 

( 752 -1 -1 ) 
Az ál l losi (Temes várm.) községi osztitlan elemi 

népiskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Javadalom: 1000 korona készpénzfizetés 
'/< évenként előre, 4 öl kemény hasábfa beszállítva és 
természetbeni lakás kerttel. Pályázók kérvényeiket 
magyar honosságukat igazoló okmánnyal is fölsze-
relve folyó évi augusztus 8-ig nyújtsák be alulírottnál. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Ktrschek 
Imre, községi iskolaszéki elnök. (758—I—1) 

A tamásdai ev. ref. kántor tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 17 hold föld, 240 kor. pénz, 35 
köböl párbér és tandíj búza, 250 j^'-öl szőlőföld. 
Stóla, tisztességes lakás kerttel. Kötelessége I—VI. 
osztály vezetése, kántori teendők, s lelkész akadályoz-
tatása esetén istentisztelet végzése. Orgonázásban 
jártasoknak előny. Kérvények aug. 2-ig lelkészi hiva-
talba adandók be. (819—1—1) 

Józanéletű, tenorhanggal, szerény igényekkel, bár-
mily templomban és bármely kórusban segédkántor-
nak. Esetleg segédtanítónak ajánlkozom. Kitűnő 
okmányokkal rendelkezem. Zemplén megye Sza lók 
község utolsó posta Butka. Szőke Sámuel. 

( 845 -1 -1 ) 
Okleveles magyar állandó gyermekmenedékház-

vezetőnő keresztény magánzó vagyok ajánlkozom áll. 
v. nyári menedékházak vezetésére elfogadnék magán-
intézetet is. Cím : Teleky Róza, Kir l ing grüntal. 
8. sz. b. Wien. Vien. (774—II-1) 

A hajduhadházi ev. ref. egyház pályázatot hirdet: 
1. Egy káplántanítói állásra. Fizetés : 1. 1100 korona. 
2. 100 korona lakbér. 3. 8 köbméter kemény tűzifa 
a lakáshoz szállítva. 4. Két osztály vezetése esetén 
100 korona pótlék. 5. Lelkész melletti segédkezésért 
200 korona. Kötelesség : Ez idő szerint a 11-dik fiú-
osztály, de az iskolaszék által kijelölt bármelyik osz-
tály, vagy osztályok vezetése. Lelkész mellett úrvacsora 
osztáskor segédkezés, lelkész akadályoztatása esetén 
a lelkészi teendők végezése. II. Két tanítói állásra, 
melyekre nők is pályázhatnak. Fizetés : 1000 koronn, 
2. 100 korona lakbér. 3. Két osztály vezetése esetéa 
100 korona pótlék. Jó eredményű működés helyürese-
déskor 1260 korona értékű jobb fizetésre előlépési* 
biztosít. Kötelesség : Az iskolaszék által kijelölt osz-
tály vagy osztályok vezetése. A végleges állandósítás 
mindhárom állásnál egy évi sikeres működés feltételé-
hez van kötve. Kellően fölszerelt kérvények Szabó 
Lajos ev. ref. lelkészhez küldendők augusztus 10-ig. 

( 788 -1 -1 ) 
Balaton-Udvariba (Zala megye u. p. Aszófő) ev. 

ref. kántortanító kerestetik, fizetése : évenkénti állam-
segély 404 korona.. Egyháztól 100 korona készpénz 
8 kat. hold föld s rét illetőség, 10 kat. hold legelői 
illetőség a közösbe 2 veteményes kert. Tandíj 
tanulók száma szerint 2—2 korona, tanulók száma 
8—10. Az állami adót a haszonélvező fizeti. 6 
méter dorongfa s ha halott van törvényszabta 
díjazás. Kötelessége : tanításon kívül templomban 
énekvezetés, vasárnap délutánonként ima olvasás. 
Okleveles tanítók előnyben részesülnek. Pályázatok 
augusztus 15-ig elfogadtatnak. Balaton-Udvari. 1903 
július 5. Ev. ref. lelkészi hivatal. ( 789 -1 -1 ) 

A rajkai (Moson m.) evang. elemi iskolánál egy 
kántor-tanítói állás betöltendő. Jövedelem : 660 kor. 
fixum, alapítvány kamatja 100 kor., 20 pozsonyi mérő 
árpa, ugyanannyi rozs, ugyanannyi búza, harmadfél 
öl kemény, ugyanannyi lágy tüzelő fa, felvágva, 3 hold 
szántóföld, stóla körülbelül 80 kor., 3 szobás lakás 
mellékhelyiségekkel. Kötelesség : alsó 3 osztály és 
gazdasági ismétlősök tanítása, kántori teendők fele-
részben ellátása. Magyar és német nyelvben jártasság 
szükséges. Pályázatok aug. 15-ig Ringbauer Gusztáv 
főespereshez címzendők Rajká-ra. (858-1—1) 

A görbedi tanítói pályázat batárideje július 31-re 
változ tattat ik. ( 818 -1 -1 ) 

A t isza-inokai ev. reform, vegyes, hat osztályú, 
kántortanítóságra e lap 24-ik és 25-ik számában hir-
detett pályázat határideje augusztus 15-ig meghosz-
szabbíttatik. Énekpróba a közbeeső vasárnapokon és 
augusztus 16-án. Útiköltség nem adatik. Papp Károly, 
lelkész. ' (791 11—1) 

Bereznai (Zólyom) fiók-hitközségi rkath. iskolánál 
üresedésbe jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 796 korona 40 fillér sokféle címen. Paraszt-
házi egyszobás lakás melléképülettel. Kötelessége : 
mindennapi és ismétlő-iskolásokat hittanban és az 
összes előírt tantárgyakban oktatni. Tót nyelv bírása 
szükséges. Pályázni szándékozó férfi- és nőtanítók, 
valamint óvónők fölszerelt kérvényeiket a dobrónyai 
iskolaszékre címezve alulírotthoz augusztus 10-ig nyújt-
sák be. Korpona, 1903. jul. 17. Machovich Izidor, ker. 

t anfelügyelő. (854 —I—1 ) 
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S o m o g y n a g y b a j o m l ev. ref. IT-od tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : 800 korona kész-
pénz, melyből 160 korona államsegély. Lakás az új 
iskola-épületben egy padlós bútorozott szoba téli 
fűtéssel. Kötelesség : a mindennapi és ismétlő leány-
iskola vezetése. Okmányokkal fölszerelt pályázati kér-
vények augusztus 10- ig alulirotthoz küldendők. 
Kaposmérő (Somogy, postahely). Kovács Bertalan, 
tanügyi elnök. " (770—1—1) 

N e m e s k e i ev, ref. kántoatanítóságra pályázatot 
hirdetek. Javadalom egy szoba, konyha és kama-
rából álló lakás ; elegendő kert ; 800 korona készpénz 
havonként előre fizetve ; 2 öl tűzifa. Okmányokkal 
fölszerelt pályázati kérvények augusztus 10-ig alul-
irotthoz küldendők. Kaposmérő (postahely Somogy). 
Kovács Bertalan, tanügyi elnök. (771—I—1) 

K i s t a m á s i i ev. ref. kántortanítóságra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : rendes lakosztály kerttel ; a 
földből, szolgálmányokból, természetbeli járandósá-
gokból, készpénzből és államsegélyből álló fizetés 
értéke 800 korona. Okmányokkal fölszerelt pályázati 
kérvények augusztus 10-ig alulirotthoz küldendők. 
Kaposmérő (Somogy póstahely). Kovács Bertalan, 
tanügyi elnök. (772—1—1) 

P e t t e n d i ev. ref. kántortanítóságra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : 192 korona készpénz az egy-
háztól ; 50 korona államsegély ; fold fél telek, mely-
nek bére 260 korona ; 3 p. mérő búza, 3 p. mérő rozs ; 
2 p. mérő tengeri ; 15 kocsi fa ; tandíj minden tanköte-
lestől 2 korona; '/* p. mérő szemes tengeri és egy csirke 
(tankötelesek száma 181 ; ismétlőktől 1 korona (circa 
8 korona). Törvényszerű lakás, kerttel és gazdasági 
épületekkel. Okmányokkal fölszerelt pályázati kér-
vények augusztus 10-ig alulirotthoz küldendők. Kapos-
mérő (Somogy). Kovács Bertalan, tanügyi elnök. 

(773-1—1) 
S z e b e d é n y (Zólyom m.) elemi tanítói állására, 

mely lakás és kerten kívül államsegéllyel 830 korona 
javadalmú, folyamodhatni Bakay Péter ev. lelkészhez 
Ocsován. (775-11—1) 

A pa tas i evang. reformált kántortanítói állásra 
a „Néptanítók Lapja" 25-ik számában meghirdetett 
pályázat határideje meghosszabbíttatott augusztus 
hó 15-ikéig. Farkasdy Béla, isk.-széki elnök. 

(857-1—1) 
A k a v e c s á n y i (Kassa mellett) kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Javadalmazása 1250 K 
korpótlék és lakáson kívül. A választás auguszlus 
4-kén. Személyes megjelenés szükséges. Rk. iskola-
szék. (861—1—1) 

Pályázat az osztrói rk. tanítói állásra. Fizetése 
díjlevél szerint 801 kor. 96 fill. Folyamodványok 
f. évi augusztus 20-ig Tiba, pósta : Szobránc (Ung 
m.) Esperesi hivatalnak küldendők. (862—I I) 

Pályázat. A fornosi ref. orgonista kántor tanítói 
állásra. Fizetés 1000 kor. havi előleges részletekben. 
Három szobás jó lakás, melléképület. Belső, külső 
kert. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Kérvények 
a legutóbbi működési bizonyítvánnyal a lelkészi hiva-
talhoz küldendők Fornosra posta Munkács augusztus 
5-ig. Abaházi Lajos, lelkész. (816 — I - i) 

Pályázat a berente i ev. ref. kántortanítóságra. 
Fizetése állami segéllyel 800 korona. Kérvények aug. 
9-ig a lelkészi hivatallioz küldendők. U. p. Sajó-Szent-
Péter. (817-1—1) 

A d e v e c s e r i (Veszprém m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik augusztus 15-ig. 
Jövedelem : 9 és 3 J khold föld, tiszta jövedelme 
72 korona ; párbér után 800 korona ; stóla 200 korona, 
tanításért 600 korona, hitközségi számadások veze-
téséért 200 korona, 8 öl fa, értéke 160 korona, 
lakásbér 400 korona. A választás aug. 17-én délelőtt 
lesz. Devecser, 1903. július 20. Derdák Lőrinc, iskola-
széki elnök. (863 — 1—1) 

A t a b a j d i (Fejér megye) réf. II. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 korona. Ebből 
500 korona államsegély. A legátusi teendők végzé-
séért külön 81 korona. Lakásul egy kis bútorozott 
szoba téli fűtéssel az iskolaépületben. Az államsegély 
megnyerése esetén a megválasztott véglegesen, — ha. 
azonban az egész 800 koronát az egyházi pénztárnak 
kellene fizetnie, csak szept. 1-től számítandó, egy 
évre alkalmaztatik. — Kellőleg fölszerelt kérvények 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

( 8 5 9 - 1 - 1 ) 
A b a j s a i ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona az egyház pénztárából havi részletekben 
fizetve, '/s telek föld élvezete, évi haszonbére 280 
korona ; lakás házikerttel ; oífertórium és a stóla évi 
jövedelmének a fele. Tannyelv : magyar-tót. Pályá-
zati határidő augusztus 15. Fölszerelt kérvények 
alulirotthoz küldendők. Bajsa (Bács m.), 1903 július 
20. Kmety Mátyás, ev. lelkész. (860—II —1) 

Pályázat a sa jókeresz tur i ref. egyháznál orgo-
nista kántortanítói állásra. Fizetése: 38i)korona kész-
pénz, 38 köböl gabona, 4 öl fa, 24 hold szántóföld. 
Tanítja a rendes és ismétlő iskolásokat s végzi a 
kántori teendőket. Pályázatok augusztus 6-ig Makláry 
Károly lelkészhez küldendők. Sajókeresztur. Posta -
Sajó-Ecseg. (750—11—1) 

A c s a r o d a i reform, egyház kántor tanítói állomá-
sára pályázatot hirdet. Fizetés : 24 köböl buza a 
gondnoktól átvéve ; 7 mtöl fa, 18 hold szántóföld, 
adóját egyház fizeti ; szabad legeltetés saját jószágaira. 
Tandíj 60—70 írt és a stóla. Kényelmes lakás, mellék-
épületekkel és szép kerttel. Kötelessége I—VI. osztály-
vezetése , ismétlők taní tása, kanonikus órákon 
katedrai szolgálat. Zenében jártasok előnyben része-
sülnek. A megválasztott egy próba év után állandó-
síttatik. Oklevéllel nem bírók egy év alatt oklevelet 
szerezni tartoznak. Állása szept. 1-én elfoglalandó. 
Pályázati kérvények aug. 15-ig lelkészi hivatalhoz 
intézendők. (Posta helyben Beregmegye.) (822—I—1) 

R á c k e r e s z t ú r i államilag segélyzett községi 
népiskolánál egy tanítói állás üresedésbe jöt t . Évi 
fizetése 762 korona, egy öl keményfa, egy bútorozott 
szoba. Kötelme a 4 tanteremből álló népiskola egyik 
osztályában tanítani és a gazdasági ismétlő-iskolaban 
a reálisinereteket előadni. Magyar honossága igazo-
landó. Folyamodványok az iskolaszék címére aug. 
12-ig beküldendők. Rác-Iteresztúr, (Fejér vm.) kócsi 
Mayer Gyula, igazgató-tanító. (823—11—1) 

Ä v a c o k - i (Zólyom m.) r. k. magyar-tót tannyelvű 
kántortanítói állomásra pályázat nyittatik. Jövedelme : 
í szobából álló lakáson és gazdasági épületeken kívül 
készpénzben 750 korona ; tandíj 160 iskolás után à 
1 korona 16 fill.; stóla jövedelem 1300 lélek után; 
3905 • - ö l földilletmény ; 60 ürköbméter tűzifa, A 
nagytekintetű m. kir. Erdőigazgatósághoz Beszterce-
bányán címzett bélyeges és kellően fölszerelt folya-
modványok alulirotthoz f. é. augusztus 15-éig küldendők 
be. Végleges kinevezésre csak oly pályázó számíthat, 
aki eddig rendes tanítói minőségben működött és 
orgonálásban jártás ; személyes megjelenés Vacokon 
kéretik. Garam-Szt.-Miklós (posta Zólyom-Szt.-András) 
július 10. Gáspár Ferenc egyházkerületi tanfelügyelő. 

( 8 2 5 - 1 - 1 ) 
A z s e l i z i (Bars m.) magyar tannyelvű róm. kath. 

iskolánál tanítónői állásra augusztus 9-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme 800 korona, bitorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége a 2. és 3. oszt. vegyes minden-
napi tanulókat oktatni és heti 2 órában a 8—12 
éves leányokat kézimunkára tanítani. Osztályának 
növendékeit templomba kisérni, ott rájuk felügyelni. 
Állását tanév közben el nem hagyhatja. Fölszerelt 
kérvények Varga József esperes úrhoz Nagy-Sallóba 
küldendők. Pleb. hivatal. ( 8 0 4 - 1 V 
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A tornai ev. ref. egyházmegyébe kebelezett kánói 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
lakáson kívül földben, szemesélet-, tűzifa- és tandíjban 
az 1893. évi szolgabírói felvétel szerint 544 korona. 
Állami kiegészítés • 00 koronáig 256 korona. Köteles-
ségei : a gyermekek tanításán kívül a kántori teendők 
és minden második vasárnap délelőttjét kivéve, az 
istenitisztelet végzése alkalmával a lelkészi teendők 
végzése is. A pályázók közül csakis az oklevéllel 
birók vétetnek figyelembe. Pályázók kérvényeiket 
folyó év aug. 10-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
Egerszög, u. p. Jósafő, nyújtsák be. Kapossy Gyí'rgy, 
ev. ref. lelkész. (831—1—1) 

A n a g y k á t a l (Pestmegye) róm. kath. iskolaszék 
egy újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazása: 1. természetbeni lakás, mely 
áll : két padlózott szoba, konyha és éléskamrából. 
Melléképület : sertésólból és 300 QJ-ôl konyhakertből. 
2. 800 korona rendes fizetés évnegyedi részletekben 
előre fizetve. Az ezen állomás elnyerését óhajtó ok-
leveles róm. kath. tanítók felhivatnak, hogy eddigi 
szolgálataikat és esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket az iskolaszék-
hez címezve f. évi augusztus 20-ig főtisztelendő 
dr. Kazaly Imre esperes plébános úrhoz nyújtsák be. 
A megválasztott tanító állását f. évi október hó 1-én 
tartozik elfoglalni. A fizetés is e naptól tétetik 
folyóvá. Erdős András, igazgató-tanító. (848—I- 1) 

Grömörni egyében Trizs ref. leány-egyházban az 
előkönyörgő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 348 korona, kiegészítéssel 800 korona. Csak 
oklevéllel bíró pályázhat. Pályázati kérvények aug. 
10-ig a ragályi lelkészi hivatalhoz intézendők. Po t a : 
Ragályon. Megválasztott állását 1903 szeptember 1-én 
köteles elfoglalni. (849—1—1) 

A bökönyl evang. ref. előkönyörgő tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma : szép lakás 
kerttel, melléképületekkel és 480 korona államsegéllyel 
kiegészített 800 korona. Pályázati kérvények augusz-
tus 15-ig az iskolaszékhez Geszteréclre, u. p. Bököny, 
intézendők. (850-1—1) 

Az ó-tural (Nyitram.) ev. egyház okleveles tanítót, 
esetleg tanítónőt keres a „Paprad" irtványi iskolába, 
alsóbb osztályokhoz. Tannyelv tót. Fizetése 800 kor., 
lakás, két öl fa fuvarral, vágással. Kérvények augusz-
tus 12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(852-11—1) 
A bodrog-sáral újonnan szervezett ev. ref iskolához 

oki. református előkönyörgő tanító kerestetik. Fizetés 
államsegéllyel 800 korona kőt szobás lakás, két szép 
gyümölcsös kert használata. Kérvények július 28-ig 
a vámosújfalui ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Ó-Liszka, Zemplén m. (820—1—1) 

Kiskovács i reform, kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : föld, termény, pénz, szolgál-
mányok és 140 korona államsegéllyel — lakás és 
kerten kívül — 800 korona. Pályázatok augusztus 
5-ig az esperesi hivatalhoz küldendők BfőKajárra. 

(803-11—1) 
A nyomári (Borsód m.) ref. társegybáz tanítói 

állására pályázat hirdettetik. Fizetés : 15 kat. hold 
690 [ i - ö l földnek (1906 szeptember l-ig árendába 
adva) haszonbére 400 korona. Az egyháztól 24 kor. 
párbér címén körülbelül 15 köböl rozs. Tandíj : 64 
korona. Egyéb : 28 korona. Legeltetési jog értéke : 
16 korona. 3 öl fa beszállítva. Államsegély 322 korona. 
Rendes iskolások száma 20—22. Kötelessége : tanítás 
és éneklésen kívül minden vasárnap egy prédikáció — 
köznapokon kedd és péntek kivételével könyörgés 
fölolvasása a templomban. A tanító jelenleg 10 kor. 
áll. adót fizet. Pályázatok augusztus 15-ig Nyomárra 
(u. p. Hangács) Petys István, egyházgondnokhoz 
küldendők. Dávid József, isk.-sz. elnök. 

(802—II-1) 

P e r b á l (Pest m.) róm. kath. iskolájának tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : évi 800 
kor. fizetés, egy szoba bútorzattal. Stóla : nagyteme-
tés után 1 korona, kis temetésért 50 fillér. Egy öl 
kemény hasábfa vagy 24 korona. Kötelesség : egy 
vegyes osztály vezetése, a gazdasági ismétlőben föl-
váltva tanítani, a gyermekeket vasár-, ünnep- és hét-
köznap templomba vezetni és ott reájuk fölügyelni, 
valamint a kántori teendőkben segédkezni. Csak ok-
leveles magyarul és németül beszélő tanítók pályáz-
hatnak, kik közül az orgonálni tudók előnyben része-
sülnek. Pályázati határidő 1903 évi július 31. Herbszt 
József, plébános és iskolaszéki elnök. Ringler József, 
isk8z. jegyző. (8ol—I—1) 

A temesmegyei Kis fa lud róm. kath. iskola I. 
osztályára pályázhat minden okleveles róm. kath. 
tanító. Javadalma 800 korona készpénz, 14 Q|-méter 
kem ny tűzifa, 10 korona szobatisztítási — és 12 korona 
irodai általány. Új lakás, mely áll 2 szoba, konyha, 
éléskamra, pince és padlásból ; továbbá egy istálló 
és fáskamra. Feltételek : A rendes tanításon kívül 
fölváltva két tanítótár.sával az ismétlősöket tanítani, 
szükség esetén a kántortanítónak segédkezni, esetleg 
őt helyettesíteni. Pályázók folyamodványukat — 
melyhez melléklendők : oklevél, keresztlevél és műkö-
dési bizonyítvány azon iskolaszék, illetve lelkész ré-
széről, ahol működtek — f. é. íúlius 30-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. A megválasztott 
szeptember l-én foglalja el állását, de véglegesítését 
a csanádi püspöki hatóságtól csak egy évi sikeres 
működés utáa kapja meg. Brevis Vilmos, plébános, 
isksz. elnök. (793—1—1) 

Baranya-Bikal evangélikus leányegyház pályá-
zatot hirdet másodtanítói állására. Kötelesség : három 
osztályt tanítani, kántoriakban segíteni. Javadalom : 
ezer korona — államsegéllyel. Pályázók fölszerelt 
folyamodványaikat augusztus 1-ég nyújthatják be 
Wagner Ádám ráckozári ev. lelkésznél. 

(794—III —1) 
A barancsi (Zemplén m.,u. p. Velejte) róm. kath. 

kántortanítói állásra augusztus 13-ára pályázat hir-
dettetik. Jövedelme a korpótlékon kívül 1100 kor. 
Kényelmes úri lakás, házi kerttel és melléképületek-
kel. Tanítási nyelv : magyar. Orgonálásban való 
jártassá,g és személyes megjelenés kivántatik. Czifrák 
Valér, plébános. (797—1—1) 

Az ipolyfödémesl (Hont megye) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik augusztus 
l-ig. Lakása: Cseréppel fedett teljesen új épületben 
2 tágas, padlózott szoba, zárt konyha, kamra, 
istálló. V« hold házikert. Földbérletből 8S korona 
20 fillér. 34 ürméter fa beszállítva. 15 hektoliter 
búza ; 12 hekt. rozs. Borpénz 36 korona. Munka-
váltság 28 korona. Tandíj 130 korona. Ismétlősök 
oktatásáért 20 korona. Tanterem fűtésére 65 korona. 
Stóla 40 korona. Államsegély 178 korona. Janovits, 
elnök. (799-1—1) 

A t a tabánya i elemi magániskolánál egy ürese-
désben levő és egy szervezendő osztálytanítói állásra 
ezennel pályádat hirdettetik. Javadalmazásuk egyen-
ként 1000 korona kezdő fizetés, szabad lakás, fűtés 
és világítás. A véglegesített tanító tagja az országos 
tanítói nyugdíjalapnak. Kötelességük egy-egy osztály-
önállóan vezetni s magukat mindenben a társiádat 
választmány rendelkezésének alávetni. Pályázhatnak 
okleveles, nőtlen róm. kath. tanítók, kik egy évi 
sikeres működés után véglegesíttetnek. Kik a francia 
nyelvben magán oktatást nyújthatnak előnyben 
részesülnek és tetemes mellékjövedelemre számít-
hatnak. Az állások szeptember hó l-én elfoglalandók. 
A kellően fölszerelt kérvények, előtanulmányok meg-
jelölésével a társláda elnökségére címezve f. évi 
augusztus hó l-ig Tatabányá-ra (Komárom megye) 
intézendők. (798-1—11 
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A s z o l n o k i polg. isk. egyesület, által fönntartott, és 
kormányilag állandóan nyilvánossági joggal enge-
délyezett szolnoki társulati polgári fiúiskolánál 2 
rendes tanári állás töltendő be : az egyik a mennyi-
ség- és természettudományból, a másik a nyelv- és 
történeti tudománycsoportból képesített okleveles, 
polg. isk. tanárral. Heti tanórák száma 24. Javadalma : 
mindegyik rendes tanárnak : 1000 korona fizetés, 
400 korona lakpénz és a különbözeti, valamint a 
magánvizsgálatok díjaiból az igazgatói díj levonása 
után egyenlő arány szerint jutó rész. Ha a meg-
választott tanárok egyike ideiglenesen vagy végle-
gesen az igazgatással is megbízatnék, e megbízatás 
idejére az igazgató heti 24 óra helyett 22 óra taní-
tására van kötelezve és az igazgatásért külön díjai : 
a tandíjak 4° o-a s a különbözeti és magánvizsgálatok 
díjaiból az őt, mint tanárt megillető részen kívül 
egy igazgatói rész. Az igazgatói teendőkkel meg-
bízandó tanár 1903 augusztus 15-én, a rendes tanár 
szeptember 1-éa köteles állását elfoglalni. Pályázók 
életkorukat, végzetttanulmányaikat, képesítettségüket, 
esetleg eddigi szolgálatukat igazoló s a polg. iskola 
iskolaszéki elnökségére címzett folyamodványukhoz 
csatolt okmányaikat 1903 augusztus hó 5-ig nyújtsák 
be. Kelt Szolnokon, a társ, polg. fiuisk. iskolaszéké-
nek 1903 július 17-én tartott üléséből. Jeszenszky 
Gyula, jegyző. Kaiser Márton, iskolaszéki elnök. 

( 8 1 1 - 1 - 1 ) 
Pályázat felsőbb leányiskolái tanítónői állásra. A 

s z a t m á r n é m e t i ev. ref. felsőbb leányiskola igazgató-
tanácsa pályázatot hirdet egy benlakó tanítónői 
állásra. A tanítónő főtárgya a német nyelv ; akik 
az éneket és zongorát tanítani képesek, előnyben 
részesülnek. Pályázhatnak okleveles polgári iskolai 
tanítónők, nyelvmesternők, gouvernante-képzőt vég-
zett, esetleg elemi képzőt végzett tanítónők is. A 
tanítónő díjazása : teljes ellátás az intézetben és 
1060 korona évi fizetés. Kötelessége heti 22 24 órán 
tanítani s a benlakó növendékekre a másik tanítónő-
vel fölügyelni. Az okmányokkal ellátott folyamod-
ványok a felsőbb leányiskola igazgatóságához 
Szatmárraküldendők. Pályázati határidő augusztus 15, 

(800 - 1 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

Egyetemes Földirat. 
Az elemi népiskolák IV., V., Vl-ik osztálya számára 
Irta: H a j d ú Lász ló , tan. kép. gyakorló isk. tanító. 
XXVII-ik kiadás átdolgozott Ára 48 fillér. Kapható 
N a g y k ö r ö s ö n a szerzőnél. Bevezetés céljából tiszt. 

péld. szolgál. (796-11—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, YL, Teréz-körút 8/k. 

Képes á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
(1717—40— 37) 

M J f f i M 
Az amer ika i cottage-orgonâk 

köuiggrätzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
H3* B U D A P E S T , m-

VIII., Józse f -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmo-

niumai t is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarazsol, önma-
gának zeug dicséretet. 

Ar» 12» koroiuilől föl-jebb. 8 koi-omiH régie-tekben i». 
Képes á r j egyzék ingyen és 
bermentve . 6 évi jótá l lás . 

(476— K2-47) 

<rt>= <»>, ,<»>• m , .<•>. Jfe j&b á»is M é'is 
V ¥ w w «>' «y m w t e w <ty w w w ? w 

S T O W A S S E R J . 
Magyarország l e g n a g y o b b rez- , fa-, fuvó- é s 

v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
XI. kerület , Lánch id-utoa 5. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 írttól felfelé. 

'Árjegyzék: összes hangszerekről, 
Harmoniumokról külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. (959- 52-45) 

mmmmmmmm 
l ' i i r a l l a i i n ö i 

i t i : z I h I \ l i i k 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2t»00 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

Bérez i I>. Sándor 
kézimunka-nagy iparos 

BUDAPEST, Király-it. I. 
VIKTÓRIA 

elsőrendű liimzőgép 6 korona. 
„KOH-I-NOOR" 

elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ö s e l y e m 
Singer, Wheeler <fc Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 

(1028 -52 -41 ) 

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde t é sek á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal kiszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenlcetted részét 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak '.s 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTBOM-ÜTCA. 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR S. 

I r t éss i ra , t o l t a - 1 n e m a d - u n . l t v i s s z a , . 

Hivatásunk az iskolán kívül. 
A tanító nemes munkájának gyü-

mölcsei a társadalomban érezhetők. A 
megelégedés, tiszta erkölcs, mely úgy 
az egyesek, mint a nemzet fönnmara-
dásának létalapja : a jó nevelés ered-
ménye; így nyilván mondhatjuk, hogy 
nemzetünk jövője első sorban a mi 

•kezeinkbe van letéve. Az teszi főleg 
pályánkat magasztossá, hogy egyesek 

/ nevelése, boldogulásának előmozdítá-
sával a haza, a nemzet boldogulását 
mozdítjuk elő. S ha ezt átérezni is 
tudjuk, a kötelességérzet nemes ösztöne 
arra késztet bennünket, hogy fárad-
hatatlan buzgalommal törekedjünk a 
kitűzött cél felé, önmagunkat képezve, 
környezetünknek jó példát mutatva 
irtsuk a gyomokat, nyesegessük a vad 
hajtásokat, megalapítsuk önmagunk, 
környezetünk, ezzel együtt drága magyar 
hazánk biztos jövőjét. 

Az a tanító, aki az iskolában köte-
lességét teljesíti ugyan, de ezzel mun-
káját befejezettnek tekinti, csak fele 
munkát végzett. Még nem nyugtathatja 
meg lelkiismeretét, még nem töltöt te 
be hivatását, még nem vált méltóvá 
a néptanító névre. Hiszen az iskolá-
ban elvetett mag igen gyakran sziklás 
talajba kerül, alig kél ki, a család és 
társadalmi bűnök megsemmisítik. Igen 
gyakran az útfélen vagy gyom és tövis 

közé hull, a gyenge hajtásokat letépi 
az élet vihara s mielőtt terebélyes 
fává növekedhetnék, elsatnyul, meg-
semmisül. A tanító munkája, a szülő 
legszebb reménye romba dől. 

I t t a hitetlenség, erkölcstelenség — 
amott az alkoholizmus terjedésével 
megy a nép lefele a bűnnek lejtőjén; 
a boldogságra teremtet t ember elé-
gedetlen, nyomorult s boldogtalan. A 
szerencsétlen az iskola, a szülei ház s 
a társadalommal szemben vádlókánt 
lép föl és feledve azt a szent köte-
lességet, amely őt e földhöz 03 szeret-
teihez kapcsolja, itt hagyja övéit, más 
világrészben, más országokban igyekszik 
megtalálni boldogulásának alapját. 

Nagy munka vár a magyar taní-
tóságra ha hivatását méltó módon 
akarja betölteni. Nagy, de nemes munka! 
Az igazi „néptanító" nem tarthat mun-
kájában szünetet; a hivatásszeretet 
érzete kell, hogy erőt adjon neki az 
újrahódítás nagy munkájához. 

Ha künn járunk a mezőn s látjuk, 
az isteni Gondviselés miként jutalmazza 
a munkás nemes buzgalmát, az arany-
kalászok mint dűlnek rendre az arató 
kaszája nyomán: ébresszük föl e nép-
ben az Istenben való hitet, bizodalmat, 
ki az igaz ember munkáját jutal-
mazatlan nem hagyja. Ha az ölő méreg, 
a pálinkaivás következtében az erkölcs-
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telenség és elégedetlenség ádáz harca 
dúl, hivatásszeretetünk, buzgalmunk ne 
lankadjon mindaddig, míg az elté-
vedteket vissza nem térítettük az 
egyenes útra. Es ha a nép — hallgatva 
a csábító szavára — itt hagyni készül 
az édes anyaföldet : szívünk, lelke-
sedésünk egész melegével törekedjünk 
a hazaszeretet érzetét felkölteni s meg-
győzni őket arról, hogy „a nagy világon 
e kívül nincsen számunkra hely." 

Számtalan alkalom kínálkozik arra, 
hogy a tanító hivatását, kötelességét 
az iskolán kívül is lelkiismeretesen 
teljesíthesse. Az iskolából kikerült 
gyermekek továbbképzése, ifjúsági, más 
hasonló célú egyesületek létesítése, 
általában a nép nevelése, boldogságá-
nak előmozdítása oly széles munkakör, 
melyben ha eredményt óhajtunk, nyu-
godnunk nem lehet. S példa lévén a 
nevelés legfontosabb eszköze, példánkkal 
neveljük a népet a munkaszeretetre, 
példánkkal emeljük ki a hitetlenség, 
erkölcstelenség örvényéből s megvetve 
a nép boldogulásának biztos alapját, 
elérjük azt, hogy hazáját, mint leg-
drágább kincsét, elhagyni nem fogja. 

Ez kötelességünk. De másrészről így 
remélhetjük, hogy a tanítói állás tekin-
télyt ad, anyagi, de különösen méltó 
erkölcsi jutalmazásban részesíti tulaj-
donosát. 

(Győr.) Vaskó László. 

Pályaválasztás. 
Alig zajlanak le az elemi népiskolákban az 

évzáró vizsgálatok, a családban megkezdődik a 
gond és tanácskozás afölött, milyen iskolába, mi-
lyen pályára adják az elemi iskolát végzett fiukat? 

Mi, a nemzet napszámosai, kik a haza 
jövendő reménységének, ifjúságának nevelése 
és oktatása ügyének szenteltük életünket, 
lelkünk mélyéig át vagyunk hatva azon tudattól, 
hogy a gvermekügy a nemzet jövendője : 
szaporodásának szám- és lélekbeli gyarapodá-
sának, anyagi és szellemi erősödésének sark-
pontja. A gyermek foglalatja egész sor olyan 
anyagi és erkölcsi problémának, amelyek meg-
oldásától az ország boldogulása, tisztessége, 

kulturális emelkedése függ. A gyermek vé-
delme, a nemzet védelme, egyrangú és előbbre-
való a fegyveres védelemnél is, mely nélküle 
látszatossá és tehetetlenné válik. S így azt 
hiszem, nem végzek hiábavaló munkát, midőn 
így az iskolai év befejeztével a pályaválasztás 
nagy kérdéséről elmélkedem. 

Aki jelenlegi iskolai állapotunkat elfogulat-
lanul szemléli, kétségtelenül tapasztalhatja, 
hogy ifjaink évről-évre nagyobb s nagyobb 
tömegben tódulnak a tudományos pályákra 
előkészítő középiskolákba, különösen pedig a 
gimnáziumokba ; annak dacára, hogy közismert 
tény, hogy az úgynevezett diplomás pályák 
már rengeteg módon el vannak árasztva. 

A pálya- és iskolaválasztás tekintetében 
társadalmunkban a gyakori szomorú tapaszta-
latok dacára, fájdalom, még mindig nagy bal-
ítélet s tévhit uralkodik s bizony óriási azon 
jobb sorsra érdemes boldoglalmok száma, 
kiknek a családi büszkeség és elkapatottság 
nagy s gyógyíthatatlan sebet okozott. 

Sehol a világon, még a nyugati kultúrálla-
mokban sem tapasztalható a középiskolákban 
oly túlzsúfoltság, mint éppen nálunk, hol 
minden apának legfőbb vágya fiában az „urat" 
biztosítani. Ámde, hogy a diploma- és doktor-
lázzal csak a proletárok légiója növekedik 
ijesztő módon, azzal, úgy látszik, a társadalom 
nem törődik. 

Közoktatási kormányunk figyelmét azonban 
az igen veszélyesnek Ígérkező jelenségek nem 
kerülték ki s már jó ideje bölcs előrelátással 
foglalkozik azoknak orvoslásával. Jóindulatú 
szigorral törekszik a hivatatlanoknak a közép-
iskolákba való özönlésének útját állani s a 
nagy diploma-lázat lelohasztani. Fölhasznál 
minden kedvező alkalmat, hogy az ifjúságot a 
mindegyre jobban föllendülő és virágzásnak 
induló kereskedelmünknek, iparunknak s gazda-
ságunknak megnyerje, hogy hazánk, és nem-
zetünk a világversenyben ezeken a téreken is 
elismerést, hírnevet s dicsőséget arasson. 

Hogy a szülők részéről igazságtalansággal 
ne vádoltassunk, nem hallgathatjuk el azt a 
jogos körülményt, mely a középiskolák elvé-
geztetésével az ő érdekük mellett szól s ez az 
egy-éves önkéntességi jog. Igazán nagyon sok 
esetben éppen az erre való igény készteti a 
szülőket arra, hogy fiaikkal végig járatják a 
középiskolát. S míg az egy-éves önkéntességi 
kedvezmény a középiskolák, a felső kereske-
delmi- s hansonrangú fő- és szakiskolák elvégzé-
sétől tétetik függővé, a jelzett tanintézetek, 
melyek ilyen esetben nem annyira a műveltség, 
mint inkább a jog terjesztőinek tekintetnek, a 
tehetségtelen tanulók terhétől nem fognak egy-
könnyen megszabadulni. 
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Közoktatási kormányunk azon nemes inten-
ciótól kiindulva, hogy a nemzet ifjúsága oly 
életpálya választására sarkaltassék, melyhez 
hivatottságot, tehetséget s hajlamot érez, már 
1895-ben intézett rendeletet a középiskolai fő-
igazgatókhoz, hogy a III. és IY. osztálybeli 
tanulók előmenetele főleg úgy Ítéltessék meg, 
hogy megvan-e bennük a képesség, hogy a 
tudományos képzés egyre fokozódó igényeinek 
megfelelhetnek. 

A közoktatásügyi minisztérium néhány 
hónap előtt ismét oly értelmű rendeletet bo-
csátott ki, .hogy azok az ifjak, kik fizikai 
vagy szellemi tekintetből a tudományos pályára 
nem valók a középiskola felső osztályaitól 
visszatartandók. 

Ha csak futtában nézzük is át a 
középiskolák évi értesítőit, okvetetlenül sze-
münkbe ötlik, hogy mily nagy a tanulók lét-
száma s mily sokan vannak azok, kik a 
támasztott igényeknek nem képesek megfelelni, 
vagy pedig csak a legnagyobb megerőltetéssel 
s kimondhatatlan fáradsággal küzdik magukat 
föl egyik osztályból a másikba. 

Nem kevésbé elszomorító az a körülmény 
is, hogy a minden téren való túlprodukció 
következtében a tudományos pályák ma már 
alig képesek művelőiket eltartani. Orvosok, 
ügyvédek, mérnökök, művészek egyre hango-
sabban adnak annak az igen keserű tapasz-
talatuknak kifejezést, hogy jövedelmük sehogy-
sem áll arányban a tanulmányaikra fordított 
költséggel és i lő vei. 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy a 
középiskolákba való tódulás, különösen a tehet-
ségtelen gyermekeknek mindenáron való beerő-
szakolása nem észszerű dolog s úgy társadalmi, 
mint állami életünkre n igyon hátrányos. 

Az új miniszteri rendeletben kifejtett el-
vektől az érdekelt körök méltán remélik az 
ügyek jobbrafordultát, mert aki ismeri köz ik-
tatásügyi kormányunk lelkületét, nemzeti kul-
túránk iránti lelkesedéséi; és gondosságát, 
mindenesetre tisztában van azzal, hogy a 
középiskolák megszorítását célzó rendelet nem 
egyes társadalmi rendek vagy osztályok ellen 
irányul. A minisztérium azt kivánja, hogy a 
középiskolai oktatótestület az igazgatóval s 
tankerületi főigazgatóval egyetemben arra 
ügyeljen, hogy csak tehetséges, igazolt remé-
nyekre jogosító, fizikailag s szellemileg erőteljes 
tanulók bocsáttassanak felsőbb osztályokba s 
azokra a pályákra, melyek magasabb tudo-
mányos képzettséget követelnek. Másrészt pedig 
hivatása magaslatán álló, derék középiskolai 
tanári karunkról föl sem tehető, hogy a ren-
delet végrehajtásánál tán mellékérdekeket fog 
érvényre juttatni, vagy hogy nyíltan szóljunk : 

a tanulók tehetségét a szülők vagyoni álla-
pota szerint itéli meg. 

A minisztérium által ajánlott módszer tehát 
valóban alkalmasnak Ígérkezik a szóbanforgó 
állapotok megjavítására; annál is inkább, 
mivel a megszorítás a tanulmányi idő legalkal-
masabb korszakára esik. 

A rendelet a tanári testületnek föladatává 
teszi, hogy a tanulók tehetségét a tudományos 
tanulmányok folytatása szempontjából a III. 
és IV. osztályban alaposan vizsgálja. Korábban 
ezt természetesen nem is volna lehetséges, 
mert a tanulók hajlamai a középiskoia L és II. 
osztályában még nincsenek annyira kifejlődve, 
hogy határozott Ítéletet lehetne felőlük alkotni. 
Viszont nagyon elhibázott és veszélyes dolog 
lenne e vizsgálódást későbbi időre halasztani, 
amidőn a tanulók már oly kort értek el, 
amikor más irányú oktatásba fogni és más 
pályát választani nemcsak hogy nagyon 
kockáztatott dolog volna, de roppant költséget 
is vonna maga után. Ha a fiú túl van a gim-
názium, vagy a reáliskola IV. vagy V. osz-
tályán, csak a legritkább esetben hagyja el azt 
az iskolát. S a szülők az osztályvizsgálatokon 
sőt az érettségin is majdnem mindig azzal 
tudnak a tanárok szívére hatni : hogy ha fiukat 
elbuktatják, egész jövőjük tönkre van téve s 
csak azért járatták velők végig a középiskolát, 
mert az alsó osztályban tűrhető bizonyítványt 
kaptak. 

Hogy a tanulmányi megszorításnak tehát az 
összes érdekeltekre nézve meg legyen az 
üdvös eredménye, éppen a minisztérium által 
kijelölt osztályokban kell annak érvényt sze-
rezni, A tanulók akkor még abban a korban 
vannak, amikor megerőltetés, idő és pénzbeli 
veszteség nélkül lehet őket arra a pályára 
adni, melyre legalkalmasabbaknak látszanak, 
melyek iránt kedvet, hajlamot és lehetséget 
tanúsítanak. S ha lehetséges lesz a szülőket is 
fölvilágosítani s meggyőzni arról, hogy saját 
énjük és gyermekük érdekében cselekszenek 
leghelyesebben, ha gyermeküket a tudományos 
pálya helyett gyakorlati pályára nevelik, 
akkor jogosnak fog bizonyulni azon remény-
ségünk, hogy rövid idő múlva az összes pá-
lyákon létrejön az egyensúly. De míg ez 
megtörténik, a társadalomban nagyon sok bal-
hiedelmet, balitéletet s elfogultságot kell le-
győznünk, melyek ottan szinte kiirthatatlannak 
látszó gyökeret vertek. 

Az ismertetett miniszteri rendelet ellen 
sokszor halljuk e kifakadást: Magyarországon 
nincsen ipar és kereskedelem ! Angolországban 
és Németországban ezrével tódul a fiatalság 
az üzleti pályákra, de ennek a két országnak 
világkereskedelme van ; az ipar mindkettőben 
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a tökély fokán áll, hova a mi földmívelésre 
utalt hazánk aligha is juthat valamikor ! 

De vajmi igaztalanok ezek a kifogások! Habár 
kereskedelmünk és iparunk rövid idő óta stagnál 
is, nem tagadható, hogy az utóbbi évtizedek-
ben ezen a téren is óriási haladást tettünk. 

Ha hazánk utolsó 50 évi történetén végig 
lipozunk s annak elejét a mai állapotunkkal 
összehasonlítjuk, oly változások tárulnak sze-
meink elé, melyek szinte határosak a csodával. 
S tagadhatatlan, hogy ezen változás előidézé-
sének leghathatósabb tényezője a magyar 
kereskedelem volt; rajta kezdődött az az ala-
ku'ás, mely lassan-lassan más térre is kiterjesz-
kedve, a régi Magyarországot a modern álla-
mok sorába emelte. 

A magyar kereskedelem és ipar bár minden-
esetre önmagáért harcol, a hazáért is küzd s 
első sorban az ő elvitathatatlan érdeme, ha 
ma már az egész művelt kontinensnek nem-
csak, hogy tudomást kell szereznie Magyar-
ország létezéséről, hanem önmagához hason-
íangú hatalomnak is kell tekintenie. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Az évi vizsgálatok után. 
Nem szándékom ez alkalommal a nyilvános 

vizsgálatok kérdésével elvi szempontból foglal-
kozni. E tárgyban az idők folyamában sokat 
érveltek már pro és kontra, úgy hogy ma már 
alig lehet célja valakinek az, hogy kartársát, 
kinek megállapodott nézete van, nézetének 
helytelenségéről meggyőzze. Ilyesmi a legritkább 
esetben szokott csak sikerülni. 

Számoljunk azonban a tényekkel. A nyilvános 
vizsgálatok intézménye minden jellegű iskolánk-
ban fenmaradt először mint ősi szokás, az 
állami és községi jellegű iskolákban továbbá 
azéit is, mert az utasítás elrendeli. 

Ezen utasítások a vizsgálatok menetére vonat-
kozólag oly szép, minden szakférfiút kielégítő 
részleteket tartalmaznak, hogy ennek következ-
tében, nem kételkedem benne, hogy az évi 
záróvizsgálatok ellenzőinek száma tetemesen 
megcsappant. 

Az utasítás legszebb részének tekintem a 
90. bt és e) pontját, melyek szerint a laikusok 
kérdezése és hivatlan bíráskodása teljesen meg-
van szüntetve. Nincs tanító széles e hazában, kit 
az ezelőtti években, még az intelligens laikusok 
kérdései vagy szánakozást kifejező mosolyra, 
vagy méltó bosszankodásra nem késztettek. Szóljak 
ama híres „szakvéleményekről", melyeket itt-ott 
hallgatni és sokszor, lénye'ni szerencsések 
voltunk? Egy-egy vizsgálati jelentés alkalmas 
volt arra, hogy a tanító reputációját örök 
időkre tönkre silányítsa. „Ha én akarom" — 

így szólt egyszer egy befolyásos iskolaszéki 
tag — „ha ön egész éven át még oly szorgal-
masan dolgoz k is, az eredmény mégis rossz 
lesz". A tanító ellen elkövetett becsületsértés 
miatt elitélt honpolgár e szavakkal helyezte 
kilátásba az újabb harcot: „Majd meglátjuk, 
milyen lesz a vizsgálat!" Az ilyenek, hála 
Istennek ! a jövőben ki lesznek zárva. Szóval, a 
a záró vizsgálatok megtartása és vezetése szak-O O 
szerű alapra van fektetve. 

Mitévők legyünk már most, hogy a jövőben 
a vizsgálatok tényleg minden tekintetben a 
szakszerűség követelményeinek megfeleljenek 
és hogy a szülék a tanító munkásságát, nevelési 
eredményét lássák, az iskolát, a tanítót meg-
becsüljék ? 

Fölvetem e kérdést most a vizsgálatok le-
folyása után, mert minden egyes tanítónak 
élénk emlékezetében lesznek a hiányok, a fél-
szegségek, melyek itt-ott tapasztalni lehetett 
és melyek a pedagógusban ép úgy, mint a 
laikusban az elégedetlenség bizonyos nemét 
keltik föl. A tárgyra vonatkozó nézeteimet 
a következő pontokban foglaltam össze: 

1. Tartsuk szigorúan szem előtt az utasítást 
és vezessük a vizsgálatot e g é s z e n annak szellemé-o o 
ben. Ügyeljünk különösen arra, hogy a vizs-
gálaton minden tanuló feleljen, habár nem 
minden tantárgyból is. Az olvasás pl. olyan 
tantárgy, melyből minden tanuló felelhet, lévén 
ez minden 'műveltségnek az alapja. Ebből kell 
is, hogy minden tanuló feleljen. 

2. A vizsgálat alkalmával is a tanító ne 
egyes gyermekekkel, hanem az egész osztállyal 
foglalkozzék. Nem helyeselhető semmiképen 
sem az, ha egy-egy számtani példa kidol-
gozásával 2 vagy 3 gyermek foglalkozik, a 
többinek pedig esetleg nyugtalankodásra, f'ész-
kelődésre alkalom nyílik. Még a felsőbb osz-
tályokban nagyobb példák kidolgozásánál is, 
mellékkérdésekkel az egész osztály figyelmét 
ébren kell tartani. 

3. A vizsgálatot ne tévesszük össze a tani-O , 
tással. A közönség előtt a tanító ne bocsát-
kozzék fejtegetésekbe, tanításba. Erre elég idő 
volt egész éven át. Mert az ilyen egyes tanulók 
feleltetéséből, a tanítónak a vizsgálat alkalmá-
val tartott magyarázatokból rendesen rossz 
vizsgálat, a szülők zúgolódása keletkezik. Az ö <

 7 O # . 
idő múlik és a tulajdonképi vizsgálat céljanak 
meg nem felelt. 

4. Valamint egész éven át, úgy a vizsgálaton 
is a tanító előbb adja meg a kérdést, csak 
azután szólítsa föl az illető tanulót. Ezt a 
szabályt, mely különösen fegyelmi, de didak-
tikai szempontból nagyon fontos, minden tanító-
nak ismernie kell és mégis a túlnyomó többség 
vét ellene. 
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5. tanító tanítványai előtt foglaljon helyet. 
A padok közt való járkálás, vizsgaközben, — 
mikor mindenki egy helyen ül — épen a taní-
tónak keze zsebben tartása és folytonos sétál-
gatása nemcsak eszthetikai szempontból hely-
telenítendő, de didaktikai szempontból is kívá • 
natos, hogy a tanító és tanuló mint egy-
mással folyvást szellemileg közlekedők egymá 
szeme közé nézzenek. 

6. Keriiljiinlc mindent, amiből egyes gyer-
mekek betanítására lehetne következtetni, ami 
a vizsgálat jellegének komolyságát kérdésessé 
teszi. Az előre leírt és használt kérdéseket 
határozottan elítélem. Vannak tanítók, kiknek 
határozott számú kérdéseik vannak, azokra 
aztán a gyermekek a feleleteket remekül el-
darálják, a laikusokat ki is elégítik gyakran, 
de a komoly pedagógusnak ilyent megengednie 
nem szabad. Az igazgató-tanító, ki egész éven o o o 
kötelességét lelkiismeretesen teljesítette, az 
ilyesminek egyszersmindenkorra elejét veheti. 
A pedagógiai szemfényvesztést tűrni nem szabad. 
Aki egész éven át iskolájában szorgalmasan 
dolgozott, az ilyen komédiára nem szorul. 

7. A vizsgádat alkalmával bemutatandó raj-
zok, írások olyanok legyenek, hogy a gyerme-
kek egész évi munkásságának eredményét hűen 
visszatükröztessék. A szokásos vizsgalapok be-
mutatása helyett némelyek az egész éven át 
használt irkák bemutatását tart ják helyesebb-
nek. Ez izlés dolga A próbalap eredmény-
kimutatás és igénytelen nézetem szerint az 
esetben, ha az arra való Íratást az illető tanítók 
valami nagy mumussá föl nem fújják, a célnak 
jobban megfelel, mint az ákombákumos, piszkos 
zsíros irka. Mert bármily ügyet vet is a tanító 
arra, hogy a gyermekek irkái tiszták és csi-
nosak maradjanak, az egész éven át használt 
irkáknak az év végén a laikusok előtt való 
bemutatása nem alkalmas arra, hogy a tanítói 
tekintélyt emelje. A nagyközönség az irkákat, 
melyeket kézről-kézre adnak, nem a pedagógus 
szemüvegén át nézi, és így az akaratlanul be-
következő bírálat nem lesz előnyös a tanítóra 
nézve. A vizsgálat félig-meddig ünnepnap, 
legyen tehát minden, amit bemutatunk, az 
ünnephez külsőleg is méltó. 

8. Végre az éneklés alkalmával különösen a 
felsőbb osztályokban a Szózat és Himnus 
éneklése egyetlenegy iskolából se maradjon el. 
Tanulja meg a nép, különösen az idegen ajkú, 
hogy a Himnus a magyar nemzet imája, 
melyet áhítattal kell énekelni, úgyszinte áhí-
tat tal és fölállva hallgatni. 

Évtizedeken keresztül szerzett tapasztalataim 
alapján röviden összefoglaltam mindazt, amit 
most a vizsgálatok lefolyása után elmondani 
szükségesnek tartottam. Gondolkodjunk a 

mondottak fölött. Talán sikerült hozzájárulnom 
ahhoz, hogy kartársaim a mondottak figyelembe 
vétele mellett a jövőben úgy fognak eljárni, 
hogy az évi záróvizsgálatok a szakszerűség 
elvének, de a nagyközönség igényeinek is 
megfelelve, az iskola és tanító tekintélyét 
emelni, a szülők érdeklődését az iskola iránt 
fokozni fogják. 

(Nagybecskerek.) Bányai Jakab. 

A gimnáziumi tantervhez kiadott 
Utasításnak a népiskolai tanítókat 

érdeklő része. 
Számtan. Az Utasítás az általános — be-

vezető-részben is, — azután a tantárgyak 
sorozatában is elég terjedelmesen foglalkozik 
a „mathematikai tanítás" céljával és mód-
szerével. Eszerint az alsó három osztályban 
a gyakorlati életben előforduló szám viszonyok 
fölfogása és begyakorlása a főcél s csak 
azután megy át a magasabb számtani müvele-
tekre s az ezzel kapcsolatos föladatok meg-
oldására és begyakorlására. Másik főcél, amely 
átvonul az egész tanítási rendszeren : a szem-
léltetés, megértés és fokozatos haladás. De 
lássuk, mit mond az Utasítás. 

„A számolásbeli biztosság első kelléke, 
hogy a tanulót értelmes számításra szoktassuk. 
A fődolog, hogy minden egyes lépésének okát 
tudja adni, de emellett a műveletek mechanikus 
elvégzésében, a számolásbeli sémákban is 
meg legyen a kellő ügyessége. Ne törekedjünk 
gyors számolók nevelésére ; erre megtanítja 
az élet azt, akinek szüksége lesz rá. Értelmes 
és biztos számolásra szoktassuk a tanulókat." 

„Az alapvetésben igen óvatosnak kell len-
nünk. Itt követhetjük el a legnagyobb és 
sokszor a tanítás egész ideje alatt helyre-
pótolhatatlan hibát, ha kelleténél gyorsabban 
haladunk és az új fogalmakat halmozzuk, 
mielőtt azok az alkalmazásban szereplő külön-
féle tulajdonságaik alapos megismerése ú t ján 
a tanulók vérévé váltak volna. Lassű haladás 
a methódus főkelléke. Minden problémát közö-
sen kell elemezni s csak azután foglaljuk a 
megoldásnak végleg megállapított módját a 
szokásos alakba, mint tételt és bizonyítást. 
Minden lépés külön világos megokolást és 
minden eredmény sokszoros alkalmazást köve-
tel. A növendékek folytonos munkássága kisérje 
a tanítást. Az egész osztály foglalkoztatásával 
a tanár könnyen biztosíthatja, bogv mindegyik 
tanuló már az iskolában világosan megértse 
a tárgyat. A házi munkásságot csupán a szer-
zett ismeretek ébrentartására vagy szerkesztés-
beli ügyesség fokozására lehet igénybe venni. 
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Óráról órára adhatunk föl kidolgozásra néhány 
oly gyakorlati példát, melyek az iskolában 
megoldottaknak jóformán csak ismétlésére 
kényszerítik a tanulót. A mathematikai taní-
tásban nem nehéz az iskolai föladatok közös 
javítását a tanítás céljaira fordítani." 

Kell-e ezek megértéséhez magyarázat? Nem. 
Sőt bátran kimondhatjuk, hogy a népiskolai 
számtan tanításhoz kiadandó Utasítás is csekély 
eltéréssel csak ezt mondhatja. 

De gondolkozzunk csak egy kissé az idé-
zetben foglaltak felől és hasonlítsuk össze a 
mai állapotokkal. Azt hiszem, hogy az elemi 
iskolai számtantanításánál egyik lényeges téve-
dés az egyoldalúság, vagyis, némelyek mindent 
szemléltetnek s emiatt az elvont részre kevés 
gondot fordítanak, mások ellenkezőleg járnak 
el. Másik, szintén általános tévedés, hogy az 
Utasításban kitűzött célt, nem tekintve, semmi 
mellékkörülményre, okvetlen és minél előbb 
el akarjuk érni. Pl. az I-ső osztályban az 
1 —30-as kört és így tovább. 

Nem kell hosszasabban bizonyítani azt sem, 
hogy az idézetben foglalt s a házi föladatok 
és a dolgozatok vizsgálására vonatkozó részt 
is mi másként alkalmaztuk s ezek tekintetében 
a középiskolai irány nekünk is jó lenne. 

Nem ide tartozik most a hiányok részletes 
fölsorolásával s azok mikénti pótlásával foglal-
kozni ; elég most, ha tudjuk, mit követel 
tőlünk a felsőbb iskola. Emellé, ha ismerjük 
és tudjuk, hogy az iskolából kikerült növen-
déknek foglalkozási körében minő számtani 
ismeretre van szüksége, akkor könnyű lesz 
redukálni a terjedelmet és javítva eljárási mód-
szerünkön is, biztosabb siker kecsegtethet a 
számtanítás terén s nem ér majd az a vád, 
hogy az elemi iskola négy, sőt több osztályát 
végzett növendéke nem tudja a négy alap-
műveletet se. De nem fordul elő az az eset 
se, hogy minden osztályban elől kezdjük a 
méter-mértékek ismertetését s minden osztály-
ban kínozzuk az egyszer- egyet s még se 
tudják. 

Lássuk azonban tovább a tananyag és tan-
menetre vonatkozó részt. 

„Az elemi iskolában már megismerték a 
tanulók a négy alapműveletet; de a számsorban 
való eligazodásuk még nem biztos, a művele-
tek elvégzésében sokbzor inkább mechanikusan 
járnak el, mint értelmesen. Ezért, meg azután 
a különböző iskolákból egybekerülő tanuló-
sereg egységes előkészítése végeit is, célszerű 
a számtani anyagnak egészen élőiről való kez-
dése, de nem oly merev rendszerességgel, 
mintha a tanulók sohasem tanultak volna 
számolni." 

„Tanításunkat a számlálással kezdjük, mert 

tapasztalás szerint még a természetes szám-
sorban sem elég otthonosak a tanulók. Akár-
hányszor megesik, hogy 1099 után azt ipond-
ják 2000 stb. A számsorozatok alkotása a 
számokkal való megismerkedést, az egy meg 
egyet és egyszer-egyet, általában a számtani 
műveleteket legjobban előkészíti. Ezt kövesse 
az egész számok írása és olvasása, hogy a 
nagyobb számok írását, a helypótló-jegy 
használatát és a tizes számrendszer berende-
zését jól megtanulják a növendékek. Ezzel 
együtt megtanítjuk a római számírást is." 

„A négy alapművélet egész számokkal, a) 
Összeadás. A fejbeli összeadás begyakorlása 
végett különös súlyt helyezünk az első 10 
számnak az első 10 "számmal való összeadá-
sára, valamint a 10 és 100 többszörösének 
összeadására . . . 

b) Kivonás. A kivonás tanításában is be-
vezető gyakorlatai a visszafelé számlálás, 
továbbá az első 20 számból való kivonások 
és a 10 meg a 100 többszörösének kivonása 
szolgál. Ezen fejbeli gyakorlatoknál ajánlatos, 
hogy mindig tényleges elvonást végeztessünk. 
Az írásbeli kivonásban célszerűbb a 10-zel 
való kipótlást tanítani, semmint a kölcsön-
kérést, mely sokkal nehézkesebbé teszi a 
műveletet . . . 

c) Sokszorozás. A sokszorozás tanításában 
első dolgunk annak megértetése, hogy ezt a 
műveletet az összeadás egyik esetének tekint-
jük. A kellő menetű fokozatos és következetes 
tanítással elérhetjük, hogy kétjegyű számot 
kétjegyűvel, háromjegyűt egyjegyűvel min-
den tanuló tudjon fejből szorozni . . . 

d) Osztás. Az osztás tanításában el kell 
érnünk, hogy háromjegyű számot egyjegyűvel 
minden tanuló tudjon fejből osztani. Fejbeli 
osztáskor célszerűbb a részekre osztás, mint a 
benfoglalás (mérés) alkalmazása . . . 

„A négy alapműveletet ezzel átismételtük. 
Eljárásunk nem különbözik attól, amelyet a 
tanulók a jobb népiskolákban megszoktak. 
Legföljebb abban térünk el a számolásban, 
ho^y az osztásnál a részletsorozatot egyszerre 
levonjuk az osztandóból." 

A négy alapművelet után az Utasítás szerint 
a közönséges törtek általános ismertetése, értel-
mezése és írása következik s azután tér át a 
tizedes törtekre, de a műveletek rendszeres 
elvégzésében a tizedes törtek műveletei meg-
előzik a közönséges törtekét. Ügy az észre-
vételeket, mint az idézetet még lehetne foly-
tatni, de tekintettel kellett lenni a lap más 
irányú közleményeire és más körülményekre 
is. Befejeznem azonban a közlést még egy 
pár egyéni nézet elősorolása nélkül nem lehet. 
Ezek egyike az, hogy az Utasításnak mathe-
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matikai részét kidolgozó szerző bár nagyon 
részletesen foglalkozik a tárggyal, emiatt a 
rendszert és megértést nehézkesebbé tette. 
Nem ad annyi szabad tért és mozgást a 
tanárnak, mint a többi tárgynál. Másik néze-
tem — illetőleg aggodalmam — az, hogy a 
mathézis tanára nem tartja- e kicsinyességnek. 
lényegtelennek oly aprólékos — elemi — 
dolgokkal foglalkozni, mint ahogy az Utasítás 
követeli ? 

E kérdésre azonban mi elemi iskolai taní-
tók is adhatunk megnyugtató feleletet. Mert 
hiszen legyen akármilyen a módszer, mégis 
annyit csak megtudunk tanítani, hogy azt 
ismételtetve, bármily könnyen siklik is át a 
tanár az ismétlésen, a tanuló ne csak meg-
értse, de tudja is. 

(Tordaszentlászló.) Borbély József. 

Falusi iskolák szorgalomideje. 
(Hozzászólás.) 

Azt mondja kartársnőnk, hogy a falusi föld-
mívelő-nép iskolájában nem lehet a szorgalomidő 
hosszabb 8 hónapnál, mert a háziak érzé-
kenyen megsínylik, ha tavasszal vagy ősszel a 
gyermekek nem kicsinyelhető segítségét az 
iskola tőlük elvonja. 

Nagyon helyesen és ismételten mondja, 
hogy tavasszal meg ősszel, mert tényleg ezen 
évszakokban, de főleg ősszel igen gyakran nagy 
hasznát veszi a gazda a gyermekmunkának és 
ő mégis azt kivánja, hogy a nyár derekán 
legyen a 4 havi szünidő. Június elején szorgos 
mezei munka nincs, végén meg az aratás 
kezdetével már túl vagyunk a vizsgálatokon, 
így vagyunk a szeptember hónappal is. Az 
indítvány értelmében október 1-én kezdődjék 
az iskola, amikor a szüret, kukoricatörés, 
burgonyaszedés stb. ideje van, amely munkák 
éppen azok, ahol a gyermekek segítsége 
számbavehető. Népünk joggal mondhatná: 
Adtál uram esőt, de nincs köszönet benne. 

Ha a mezei munkára különösen és komolyan 
akarnánk tekintettel lenni, azt kellene indítvá-
nyozni, hogy április derekától május 20-káig 
és szeptember 20-kától október közepéig 
szintén legyen szünidő — amint az például a 
felsővasi esperesség ev. iskoláiban 10—15 év 
előtt tényleg szokásban is volt, ahol a nyári 
szünidő akkor csak július 15-étől augusztus 
20-áig tartott és amint nekünk gimnázista-
koromban kijárt a 10 napi szüreti vakáció — 
de ezt sem volna szabad rendeletileg meg-
állapítani, mert a szorgos munka ideje mindig 
az időjárástól függ, hanem a helyi hatóságra 
kellene bízni. Nálunk például most az aratás 

idejének dacára, minden akadály nélkül lehetne 
tanítani. 

Ilyen rendelkezést azonban nem tartok sem 
célszerűnek sem szükségesnek, legföljebb azt 
engedném meg, hogy a legszorgosabb munka-
időben néhány napig szüneteljen az oktatás. 

Mellettem érvel indítványozónő maga is, 
amidőn ezt mondja: „A gazdasági teendőket 
halogatni nem lehet. Ott minden magnak, 
sokszor a szeszélyes időjárás szerint kilesett 
percnek is megvan a halaszthatatlan teendője." 

Azon határozott állításra, hogy nekünk a 
10 havi szorgalomidőre nincs is föltétlen szük-
ségünk, mert a tananyag szépen elvégezhető 
4 — 5 hónap alatt, azt jegyzem meg, hogy mi 
nemcsak tananyagot dolgozunk föl, hanem 
nevelünk is — hiszen az erkölcsi pusztulást 
is fájlalja a cikk írónője — és így, ha egy-
általában nem is haladhatnánk a sok mulasztó 
miatt, a feljött növendékeket azért nemesen 
foglalkoztathatnók és mégis csak előnyösebb 
rájuk nézve, ha felügyeletünk alatt vannak, 
mintha az utcán kószálnak, rakoncátlankodnak. 

De nem is fog a t. kartársnő sok tanítót 
találni, aki vállalkoznék arra, hogy 4 és V2 
avagy 5 hónap alatt a teljes évi anyagot 
földolgozza és akinek van bátorsága, az bizo-
nyosan hebehurgya módra szokott dolgozni, 
amiben pedig nincs köszönet. Ez pedig legke-
vésbé mondhatná komolyan, hogy ő a nemzet 
erősítésén fáradozik. Vegyük csak figyelembe, 
hogy nemcsak a tanítók szaklapjaikban, hanem a 
szülők a napilapokban is folyton panaszkodnak 
a túlterhelés miatt és köretelik az anyag 
redukálását. Kérdem már most, hogy hall-
hattunk volna e tekintetben valaha panaszt, 
ha az előírt anyag 4 hó alatt lelkiismeretesen 
földolgozható volna? 

T. kartársnőnk azt hiszi, hogy ha betart juk 
a 9 —10 hónapos szorgalmi időt, a sok mizéria 
miatt a tanítói tekintély csorl át szenve J, 
népszerűségünket, az irántunk való bizalmat 
és ragaszkodást szétforgácsoljuk. En meg 
megvagyok győződve, hogyha egy 4 hónap 
alatt végezhető munkán 8 hónapig elpisz-
mognánk, akkor tartanának — és joggal — 
valódi naplopóknak, eltekintve attól, hogy 
gyermekeinket is ilyenekké neveinők. Akkor 
már sokkal helyesebb volna, ha a szorgalomidő 
csak 5—6 hónapos volna. 

Ama fölhívásra, hogy: „álljon elő az a falusi 
tanító, aki azt mondja, hogy nála szeptember 
elejétől pontosan, nyugodtan folytatható a 
tanítás", — ezennel vagyok bátor jelentkezni és 
velem együtt előáll helybeli 9 kartársam is. 
De hogy rólunk ne essék szó, itt van — hogy 
hamarosan messzebb ne menjek — Lajos-
falván 5, Antalfalván 6, Dolován 11, Tor.-
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Almáson 6 tanító, illetve tanítónő, akik mind 
előállanak, mert itt a rendes oktatás szeptember 
első hetében kezdődik és pontosan folytatható. 

Igaz ugyan, hogy szeptember végén és 
október elején jelentkeznek mulasztani kívánók 
is, de ez nagyobb zavart nem okoz, mert 
élünk az utasításadta jogunkkal és adunk 
egyes esetekben egy-egy fél- vagy egésznapi 
ssabadságot, elfogadható okok mellett az igaz-
gató* tanító 3 napra is ad engedélyt és nincs 
szükségünk arra, hogy nyakra-főre bírságol-
tassunk, tűzzel-vassal fölkényszerítsük a gyer-
meket az iskolába. 

Népünk ugyanis annyira beleélte már magát 
a rendbe, hogy csak a legnagyobb szükségben 
kéri ki gyermekét az iskolából és ugyancsak 
ziígolódnék, ha hosszabb szünidőt adnánk. 
Azok az idők, amikor a szülők még malacokat 
és bárányokat cipeltek a tanítónak, hogy 
gyermeküket 1 — 2 hónapra hagyja otthon, ügy-
buzgó elődeink lelkes küzdelme folytán immár 
elmultak. Es határozottan merjük állítani, 
hogy ez sem gazdasági hanyatlást és még 
kevésbé erkölcsi s így faji pusztulást nem 
vont maga után. Ezeknek gyökere nem a 10 
hónapos szorgalomidőben keresendő. 

Maradjunk meg tehát a 10 hónapos szor-
galomidő mellett és ha azt nem terjeszthetjük 
ki, legalább ne nyirbáljuk meg, ha valóban ko-
molyan akarunk a nemzet erősítésén fáradozni. 

Ha pedig a Székely-földön még sok a mizéria, 
a vesződség, amit szívesen elhiszek, ne riad-
janak vissza a kartársak a küzdelemtől, hiszen 
nem kell nyakra-főre, tűzzel-vassal, csak lanka-
datlan ügybuzgósággal, jóakaratú, kitartó 
következetességgel küzdeni és az utódok áldani oO 
fogják őket. 

(Franzfeld.) Lemle Itezsö. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. Lipót. A közigazgatási bizottsághoz kell 

kérvényét benyújtani ki nem fizetett járan-
dósága ügyében. Természetesen igazolnia kell, 
hogy az iskolaszék tudtával és beleegyezésével 
helyettesítette június végéig az illető tanítót. 
Ez azért szükséges, mert a tanító nincs föl-
jogosítva önhatalmúlag maga helyett helyettes 
tanítót alkalmazni. — Sz* Márton. A tanítói 
özvegyek ellátására vonatkozó tudnivalókat a 
„Tanítók Tanácsadója" című könyvünk 185 — 
188. lapjain találja meg. — 8. J . Abauj . A 
kiállítás idején kellett volna az 50 krajcáros 
bélyeget rátenni. Esetleg hivatalos használat 
alkalmával ragasszon rá egy 1 koronás bélyeget 
vagy szabályszerűen bélyegeztesse fölül. így 
talán el fogja kerülni a „megleletezést." — 

I P. P . Az ev. hitközség tanítója gyermekeinek 
külön vagyona után ha a hitközség adót vetett 
ki, nem tartjuk egészen méltánytalannak. Mert 
különbséget kell tenni tanítói fizetés és tanító 
családja magánbirtoka között. — V. M. Ha 
az iskolaszéki elnök önnek a másik tanító tan-
folyamra menetele ideje alatt külön díjat utal-
ványozott ki, mi nem tartjuk méltánytalannak. 
De ennek nem volt szabad az illető tanító 
fizetéséből levonatni. Kivált akkor nem, ha 
rövid ideig tartó helyettesítésről volt szó. — 
Y. E. Tanítói és óvó állás közül bármelyikre 
való átmenetelnél az utolsó fizetés szerint 
alakul a nyugdíjigény. Ha tehát önnek a 
mostani álláson 100 írttal van több jövedelme, 
folyamodjék annak nyugdíjigénybe való beszá-
mításáért illetve nyugdíjigénye fölemeléseért. — 
K. F . A honvédelmi minisztériumhoz próbáljon 
folyamodni segélyért ; de valami bizonyít-
vánnyal igazolni kellene, hogy a komáromi 
tüzérek közé tartozott. — Kis-Zombor. Kér-
jék meg a kir. tanfelügyelőséget, tegyen föl-
terjesztést ügyükben a közoktatásügyi minisz-
tériumhoz. — Szabadka P . Jenő. Az engedély 
(34 049/1903. sz.) a királyi tanfelügyelőségnél 
van. — 0. K. Sutor . 1. Működési éve, mint 
rendes tanítóé számíttatik. 2. Ismételje kérését 
és pályázzék. — M. Pé ter . Ügye még itt van 
döntés alatt. — Balla I . Az együttes számí-
tás a kántortanítói állásnál csak arra vonat-
kozik ; vájjon a tanítói fizetés megüti-e a tör-
vényes minimumot? Nyugdíjigény alapjául a 
szét nem választható kántortanítói fizetést felé-
ben számítják be — Kántor Gy. A tanítói 
fizetések kiszámítása az 1893. évi XXVI. 
törvény cikkre vonatkozó utasítások értelmé-
ben történik. A módozatokra nézve meg 
lehet állapodnia az iskolaföntartóval. A kész-
pénzfizetést havonként vagy negyedévenként 
élőlegesen kell kiszolgáltatni. — Vadvirág 
Szombathely. Okvetlen terjessze be kérvényét 
a nyugdíjalapba való fölvétel végett, hogy 
rendes álláson van ; a kir. tanfelügyelő föl fogja 
terjeszteni. Végtére is az éveket egymásután 
nem lehet elvesztenie. — B, T. Megszakítás-
nak a tanítói szolgálat folytonosságából egy 
napnak sem szabad lenni. Ha mindamellett 
mégis folytonosnak tekintenéka szolgálatot, az 
csak különös méltányosságból történik. — 
L. F r . Gödöllő. Nem a „vallás" (!) az aka-
dály, hanem az, hogy sok a tanítónő. Az 
audienciális kérvények is százával hevernek a 
minisztériumban, üresedés meg alig akad. 
Pályázatot ennélfogva alig-alig hirdetnek. 
A Hivatalos Közlöny kiadóhivatala egyébiránt 
VI. ker., Andrássy-út 21. sz. a. van. 

s O ^ O — 
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Egy kis történet a gyermek-
világból. 

Színhelye az iskolaterem, fehérre meszelt 
falaimi, melyeket királyunk s szeretett elhunyt 
Erzsébet királynénk arcképei díszítenek. Az 
epizód hősei leánykák. Egy szőke és egy barna 
baba. — Tényleg babáknak nevezhetők, oly 
tiszta s ártatlan szemmel tekintenek a világba, 
mint azok. Fehér sima homlokukat az egyik-
nél szőke, a másiknál barna fürtök környezik, 
hasonlóan a szentek dicsfényéhez. 

Valóban kis szentek még ők, mitsem tudnak 
a világ gonoszságairól, hajlítható viasz a 
lelkük a tanító kezében. 

A véletlen egymásmellé hozta őket a padba. 
Megindító barátság fejlődött ki köztük. Még 
a tízórait is közösen fogyasztották el, előbb 
az egyikét, azután a másikét; s ez ilyen kor-
ban a barátság legbiztosabb próbaköve. Amit 
az egyik tudott, azt biztosan a másik is tudta, 
de amit az egyik nem tudott, azt a másik 
sem akarta tudni. S mivel az egyik eszesebb 
volt a másiknál, igyekezett emezt óra előtt 
tanítgatni s ezt oly türelemmel tette s oly 
eredményt ért el, hogy bármely tanítónak is 
dicséretére vált volna. De csak az iskolában 
találkozhattak, mert az életben útjaik szét-
váltak. A szőke kis leány egy szegény özvegy 
asszony egyetlen kincse ; a barna, eszesebb 
leány egy gazdag család kényeztetett sarja volt. 

Egy napon az osztályba lépve, szemem kis 
barna kedveltemre tévedt, aki igen izgatottnak 
látszott és sehogy sem lelte helyét a padban. 
Mi baj, kis leányom ? — kérdém. — Erzsike 
még nincs itt, volt a szepegve adoti válasz. — 
Azért ne b ísulj lelkem, alkalmasint eltévedt. 

De biz az én kis Piroskám csak tovább 
sirdogált, s az, aki máskor maga a figyelem 
volt, most alig hallgatott szavamra. A szünórá-
ban magamhoz szólítottam s igyekeztem jobb 
kedvre deríteni, — de mikor nagy, könnybe 
lábadt szemeivel reám tekintett s panaszos 
hangon mondá: „Erzsike bizonyosan beteg, 
mert lyukas cipőben, könnyű ruhácskában 
járt" — az én szívem is elszorult egy kicsit. 
— „Miért nem mondtad azt nekem? — kér-
dém — hisz segítettünk volna rajta, csak 
szereztünk volna neki meleg rahát és cipőt!" 

— 0 is takargatta mindig, volt a sírva adott 
válasz, — még a mamája előtt is, hogy ne 

vegyen neki új cipőt, mert kevés a pénze. Azt 
se mondta meg, hogy szúrása van s hogy 
fázik, nehogy a mamája megijedjen, — s most, 
most bizonyosan beteg! Ekkor már hangosan 
fölzokogott. 

— Majd elmegyek én s megnézem Erzsikét, 
nem lesz komoly baja, ne félj Piroskám, — 
így biztattam kis kedveltemet. Erre azután 
mégis egy kicsit megnyugodott. 

Tanítás után fol is kerestem kis szőke 
tanítványomat. Egy tiszta, szép kis padlás-
szobában akadtam reá, s tényleg beteg volt 
szegényke. Valamiféle tüdőbaj gyötörte szegényt 
s már a végét járta. Édesanyja, egy jóravaló 
derék asszony, ki fehérnemű varrással tartotta 
fönn magát s gyermekét, sírva mesélte, hogy 
vigyázott ő mindig a kis leányra s hogy annak 
mégis sikerült elő'.te cipőjének hiányosságát el-
takarni, s bizonyosan azért is hűlt meg annyira. 
0 nem kivánta, hogy őt kimélje, szívesen 
tenné az éjjelt is nappallá, csak gyógyulna 
meg az ő szemefénye, aki sohasem keserítette 
meg az életét egy engedetlenséggel sem. 

S mily megindító volt a gyermek igyekezete, 
hogy anyja előtt állapotának súlyos voltát el-
titkolja ! Kérlelve nézett reám, mintha azt 
mondta volna: vigasztaljam anyját. 

Gyenge, elhaló hangon vizet kért. Anyja 
kisietett a szobából, kívánságának eleget tenni, 
ekkor Erzsike megfogta kezemet s könyörgött 
nekem, hívjam hozzá Piroskát, — s pirulva 
kérdé tőlem, vájjon Piroska fogja-e szeretni 
édesanyját, ha ő már nem lesz ? 

Hiába biztattam, hogy egészséges lesz, szo-
morúan, tagadólag rázta kis fejét. „Megyek a 
jó Istenkéhez" — mondá. 

Egy másik föladat állt most előttem : a kis 
Piroskát hozzá vezetni, — ez volt a haldokló 
utolsó kívánsága. 

Elmentem oda is, a fényesen berendezett 
nagy lakásba. Derék jó mamát találtam ott is, ki 
megértve kérésemet, csakhamar fölkészült Piros-
kával a kis beteg látogatására. Útközben meg-
tudtam azt is, hogy Piroska mindaddig zaklatta 
mamáját,míg az ruhát,kabátot s cipőt nemrendelt 
a kis Erzsi számára, s hogy karácsony napján, 
mint a Jézuska ajándékát elküldték volna neki. 

A kapuban elváltunk egymástól. 
Másnap megtudtam, hogy Erzsike kiszen-

vedett s hogy Piroska annyira szívére vette 
az esetet, hogy szintén beteg lett. 
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Hetek multak s valahányszor az elbő pad két 
üres helyére tévedt szemem, mindig könnybe 
lábadt. 

Végre c-ak megérkezett Piroska is. Arca 
megnyúlt, egy kicsit sápadtabb is volt a ren-
desnél, de elég derült. „Nos édes lelkem már 
jól vagy egészen?" — kérdem. „Igen, tanító-
néni, s tudja már, hogy most két mamám 
van?" — „Hogy, hogy?" 

— Hát úgy, hogy az Erzsike mamája is 
nálunk van, hi-z akad ott elég dolga s leg-
alább nem szomorkodik annyit magában, mert 
ha látom, hogy sírni akar, addig mókázok 
előtte, míg csak nem mosolyog. 

Megöleltem kis kedveltemet s csak annyit 
mondtam neki: „az Istsn áldja meg jó szívedet!" 

(Kispest.) Vörösváry Béláné. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1903. évi 41 8 4 6 . számú körrendelete az i f júsági 

egyesületek alakítása tárgyában. 

"Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfeliigyelőségi 
kirendeltségnek. 

A mult évi 21.015. szám alatt kelt (lásd 
„Hivatalos Közlöny" 1303. éú 7. számában) 
körrendelet értelmében alakuló ifjúsági egye-
sületek szervezése és alapszabályainak szerkesz-
tése körül fölmerült hiányok megszüntetése és 
az alapszabálytervezet célszerűnek látszó módo-
sítására nézve elrendelem a következőket: 

a) A megalakult ifjúsági egyesület fölter-
jesztett alapszabályainak címében gyakran bent 
marad a „tervezet" szó. Ez kerülendő. 

b) Az új alapszabálytervezet 2. §-ában az 
egyesület céljai közé fölveendő : az ifjúságnak 
mértékletes életmódra való szoktatása, azoknak 
a kocsmák és írás ehhez hasonló helyiségek 
látogatásától való visszatartása. 

c) A 21.015/902. szám alatt kell körrende-
lettel kiadott alapszabálytervezet 7. §-ában 
leírási hibából keletkezet többesszám. Az 
„igazgatók" helyett „igazgató" értendő. 

d) A 7. §. második bekezdését módosítom 
a következőképen : „Az egyleti atyák fel-
ügyelnek a rendre és tisztességre ; de sem 
vezető, sem pedig működő szerepet az egye-
sületben nem vihetnek. 

Kivételnek oly esetekben van helye, midőn 
valami egyleti atyát vagy egyleti anyát az egylet 
által rendezett fölolvass sokon vagy mulatságokon 
közreműködésre az igazgató külön fölkér." 

e) Az egyesületekbe a jó magaviseletű 15-ik 
életévüket betöltött írni és olvasni tudó leányok 
is beléphetnek s tagok lehetnek férjhezmene-
telükig. 

Ahol azonban az egyesületnek leánytagjai 
is vannak, ott az egyleti atyák mellé egyleti 
avyálí is választandók, az alapító és pártoló 
tagok közül, akiknek föladata ugyanaz, mint 
az egyleti atyáké, számuk szintén 5 és a 
választmánynak tagjai. 

Ahol az egyesületnek leány tagjai is vannak, 
azok amennyiben lehetséges, összejöveteleiket 
a férfiaktól külön tartják, ha pedig ez nem 
lehetséges, az ugyanazon időben és helyen 
tartott összejövetelek alkalmával a férfiaknak 
és nőknek teljesen elkülönített hely jelölendő ki. 

Ahol férfiak és nők vegyesen tagjai az 
ifjúsági egyesületnek, ott összejövetel csak az 
esetben tartható meg, ha az egyleti atyák és 
egyleti anyák közül legalább egy egy jelen van. 

Külön ifjúsági leányegyesület szintén szer-
vezhető. 

f ) A tűzoltás tanulása az ifjúsági egyesületek 
férfitagjaira nézve kiváló hatással van arra, 
hogy a testvéries együttérzés és a közügyek 
iránt áldozatkész buzgólkodás kifejlesztessék. 

Evégből az ifjúsági egyesületek célja közé 
azt is fölvettem, hogy a tavaszi, nyári és 
őszi hónapokban, ahol alkalma van reá, a 
férfitagokat a helybeli tűzoltó-egyesület kere-
tében, ahol az nincs, valamehik ahhoz értő 
tisztviselője vagy egyleti atya által a községi 
tűzoltószerek igénybevételével a tűzoltásban 
gyakorolja anélkül azonban, hogy az ifjúsági 
egyesület keretében tűzoltó-egyesület alakulna. 

g) Az alapszabályokat az elnök, a jegyző 
és választmányi tag írja mindig alá, úgyszintén 
az alakulásról szóló jegyzőkönyvet is. 

h) Az összes állami elemi iskolákkal kap-
csolatosan szervezendő ifjúsági egyesületek 
alapszabályai jóváhagyás végett hozzám ter-
jesztendők föl, a nem állami népiskolákkal 
kapcsolatosan, avagy különállóan szervezett 
egyesületeké ellenben a m. kir. belügyminiszter 
úrhoz. 

i) Felhívom Címedet, hasson oda, hogy az 
ifjúsági egyesületek az alapszabályokban ki-
tűzött céljainak munkálásától el ne térjenek s 
arra szigorúan az alapszabályokban meghatá-
rozott eszközökkel törekedjenek. 

Végül fölhívom Címedet, hogy a tankerü-
letében eddig megalakult ifjúsági egyesületek-
ről, föltüntetve azt, hogy mily intézettel kap-
csolatosan szerveztetett, mily egylet (férfi, 
leány, vagy vegyes) és az alapszabályt jóvá-
hagyó belügyminiszteri vagy vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri számot folyó év november 
hó l - i g táblás kimutatást terjesszen föl. 

A föntiek értelmében módosított alapszabály-
tervezetet egyidejűleg közzéteszem. 

Budapest, 1903 június hó 30-án. 
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Melléklet a 41.816-1903. sz. körrendelethez. 

Alapszabálytervezet . . . . i f júsági egyesületek 
számára. 

1. §• 
Az egylet címe -i ifjúsági egyesület. 

Pecsétjén ezen címmel egyező köriratot hasz-
nálja. 

2. §• 
Az egyesület célja : tanköteles kort túl-

haladott ifjúságnál a hazafias érzületnek, a 
vallás-erkölcsös életnek ápolása ; a hasznos 
ismereteknek terjesztése : az ifjúságnak illem 
és tisztességre, mértékletes életmódra való szok-
tatása, a kocsmák és más ehhez hasonló helyi-
ségek látogatásától való visszatartása. 

Evégből fölolvasásokat, előadásokat rendez, 
ifjúsági könyvtárt alakít; nemesen szórakoztató 
mulatságokat rendez, daloskört szervez. A 
tavaszi, nyári és őszi hónapokban, ahol alkalma 
van reá, a férfitagokat a helybeli tűzoltó-egye-
sület keretében, ahol az nincs, valamelyik ahhoz 
értő tisztviselője vagy egyleti atya által a 
községi tűzoltószerek igénybevételével a tűzoltás-
ban gyakorolja, anélkül azonban, hogy az 
ifjúsági egyesület keretében tűzoltó - egyesület 
alakulna.* 

Az ifjúsági egyesület működési köréből 
minden felekezeti avagy politikai kérdés szi-
gorúan kizárandó. 

3. §• 
Az egyesületnek vannak rendes, pártoló és 

alapító tapjai. 
a) Rendes tag lehet minden 15-ik életévet 

betöltött, írni és olvasni tudd tisztességes ifjú 
vagv jó magaviseletű leány, aki belépési szán-
dékát az egyesület elnökénél bejelenti s az 
egyesület szabályainak megtartására magát 
kötelezi. 

Rendes tag marad az illető 21-ik életévének 
betöltéséig, illetve férhezmeneteléig. 

b) Pártoló tag lehet minden tisztességes 
egyén, aki az egyesület javára 3 éven át évi 
két korona fizetésre magát kötelezi. 

c) Alapító tag lehet azon magyar hon-
polgár, ki az egyesület javára egyszersmin-
denkorra 20 koronát befizet. 

A pártoló tagok tagsági díja, valamint az 
alapító tagok alapítványának kamata, úgy-
szintén az egyesület rendkívüli jövedelmei az 
egyesület folyó kiadásának fedezésére fordít-
hatók. 

* Az ifjúsági egyesület azonban akár a tűzoitó-
egyesületek, akár pedig a községek tűzoltó-szereit 
csakis a tűzoltó-egylet vezetőségének, illetőleg a köz-
ségi elöljáróságnak beleegyezése mellett használhatja. 

4. §. 
A egyesület összejöveteleit és szórakozásait 

rendszerint az állami iskola helyiségeiben, a 
tanítási időn kívül tartja és pedig téli időben, 
tehát november hó 1-től március hó l - ig 
hetenként kétszer, ezenkívül június— szeptember 
hónapokat kivéve, vasárnaponként mindig az 
erre meghatározott időben. 

Az egyesü'et köréből mindennemű szerencse-
játék, valamint a szeszes italok élvezete szigo-
rúan ki van zárva. 

5. §• 
Az egyesület ügyeit, az egyleti atyákkal 

egyetemben, a rendes tagok közül választott 
választmány intézi. A választmány a tisztvi-
selőkkel együtt 10, legföljebb 15 tagból áll. 
Az egyleti atyák száma 5. Amely egyesületnek 
nútagjai is vannak, abban 5 egyleti anya vá-
lasztandó, a női pártoló vagy alapító tagok 
közül. 

Az egyesület tisztviselői a következők : 
igazgató, elnök, alelnök, jegyző, pénztáros és 
könyvtáros. 

6. §. 
A választmány tagjait és a tisztviselőket 

evégből az év elején tartandó közgyűlés egy 
évre választja, kivéve az igazgatót kit 3 évre 
választ. 

Ugyanezen közgyűlés vizsgálja meg a szám-
adásokat és állapítja meg a költségvetést. 

7. §• 
Az igazgató az állami iskolai tanítótestületek 

tagjai közül választandó. A többi tisztviselő, 
valamint a választmány tagjai a rendes tagok 
sorából választatnak, kivéve az egyleti atyákat 
és egyleti anyákat, kik viszont mindenkor 
csakis az alapító és pártoló tagok közül vá-
laszthatók. 

Az egyleti atyák és anyák felügyelnek a 
rendre és tisztességre, de sem vezető, sem 
pedig működő szerepet az egyesületben nem 
vihetnek. Kivételnek oly esetben van helye, 
midőn valamely egyleti atyát vagy egyleti 
anyát az egylet által rendezett fölolvasásokon 
vagy mulatságokon közreműködésre az igazgató 
külön fölkér. 

8. §• 
Az összejöveteleket, valamint a választmányt 

és az évi közgyűlést az igazgató hívja össze, 
azokon maga akadályoztatása esetén az általa 
megbízott helyettese elnököl és vezeti a tanács-
kozásokat, tartja fönn a rendet, mondja ki a 
határozatokat és ügyel föl azok foganatosí-
tására, fölolvasásokat, illetőleg előadásokat 
vagy maga tart, vagy arra más, esetleg az 
egyesületen kívül álló alkalmas egyént is föl-
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kérhet ; ő ügyel föl arra is, hogy az egyesület 
céljának minél jobban megfeleljen. A ható-
ságok irányában s általában kifelé ő képviseli 
az egyesületet. 

Amely egyesületnek nőtagjai is vannak, ások, 
amennyiben lehetséges, összejöveteleiket a férfi-
aktól külön tartják, ha pedig es nem lehetséges, 
as ugyanazon helyen és időben tartandó össze-
jövetelek alkalmával, a mulatságokat és szóra-
kosásokat kivéve, a férfiaknak és nőknek teljesen 
elkülönített hely jelölendő ki. 

Ahol férfiak és nők vegyesen tagjai as 
egyesületnek, egy helyen összejövetel csak akkor 
tartható meg, ha as egyleti atyák és egyleti 
anyák kösül legalább egy-egy jelen van. 

9- §• 
Az elnökök tiszte abban áll, hogy a tagok 

tisztességes és erkölcsös magaviseletére minden 
nyilvános helyen, különösen pedig mulatságokon 
felügyeljenek, az az ellen vétőket megintsék, 
^ a súlyosabb eseteket a választmánynak be-
jelentsék. 

10. §. 
A jegyző a választmány és közgyűlés hatá-

rozatait, esetleges más iratokat szerkeszti. A 
hitelesítést az igazgató és két választmányi 
tag végzi. o o 

11. §. 
A pénztáros az egyesület pénzét felelősség 

mellett kezeli. 0 teljesíti az igazgató utal-
ványozására a fizetéseket s ő helyezi el az 
egyesület által megjelölt pénzintézetekbe a 
befolyt pénzt. 

Az év végén okmányolt számadást terjeszt 
a közgyűlés elé. 

12 . §. 

A könyvtáros az egyesület könyvtárát kezeli, 
a megállapított ügyviteli szabályzat szerint. 

13. §. 
A választmány az alelnökök által bejelentett 

panaszos ügyeket a panaszlott meghallgatása 
után bírálat alá veszi, s ha a vétséget be-
bizonyítottnak találja, az illetőre bírságot szab, 
de az egyleti atyák, illetve egyleti anyák közül 
háromnak a jelenléte szükséges. 

A választmány kiszabhat: megintést. dor-
gálást, az egyesületből rövidebb vagy hosszabb 
időre való kizárást. 

A kizárás egy évnél hosszabb időre nem 
terjedhet, de aki egy egész évre záratott ki, az 
csak újabb jelentkezés és választás útján lehet 
ismét t î g j i az egyesületnek. 

As új tagok fölvétele, a tisztviselők műkö-
désének felügyelete, a pénztár kezelésének 
ellenőrzése a választmány hatáskörébe tartozik. 

A választmány, mely üléseit minden két 

hónapban, szükség esetén azonban egyébkor is 
tartja, fegyelmi esetekben zárt ülésben határoz, 
más ügyek tárgyalása alatt azonban minden 
tag jelen lehet, de a tanácskozásban és szava-
zásban részt nem vesznek. 

A választmány összes határozatai, a közvet-
lenül hozzáutalt ügyekben azonban halasztó 
hatály nélkül, a közgyűléshez felebbezhetők. 

14. §. 
Az egyesület körében működésük által kitűnt 

rendes tagokat a közgyűlés jutalomban, vagy 
más kitüntetésben részesítheti. 

15- §. 
A közgyűlés határozatképességéhez a tagok 

egynegyedének jelenléte szükséges, kivévén, 
ha a közgyűlés az alapszabályok megváltoz-
tatása, vagy az egyesület föloszlatása tárgyában 
határoz, amikor is az összes tagok legalább 
felének jelen kell lenni. Ha a tagok a kivánt 
számban a közgyűlésen nincsenek jelen, a 
közgyűlés két hétre elhalasztatik, s akkor a 
jelenlevők — tekintet nélkül a számra — 
érvényesen határozhatnak. 

16. §. 
A közgyűlésen a határozatokat szótöbb-

séggel hozzák, de ha valamely tag kizárása, 
vagy az egyesület föloszlatása fölött határoz-
nak, a határozat érvényességére a jelenlevők 
szavazatának háromnegyed része szükséges. 
Egyenlő szavazat esetén, az igazgató szavazata 
dönt. 

17. g. 
Azon esetre, ha az ifjúsági egyesü'et tartós 

részvétlenség miatt tovább fönn nem állhatna, 
annak ideiglenes föloszlatása egy. evégre sze-
mélyre szóló meghívók útján külön hirdetett 
közgyűlésen általános szótöbbséggel kimond-
ható, de ezen közgyűlésen az összes tagok 
háromnegyedének jelenléte szükséges. 

Ha a tagok háromnegyedrésze meg nem 
jelennék, egy hónap Jn belül új közgyűlést kell 
összehívni, mely tekintet nélkül a tagok szá-
mára, a föloszlás ügyében egyszerű szótöbb-
séggel határozhat. 

Az egyesület r.etáni pénze, azonban az állami 
iskolai gondnokság felügyelete alatt biztos 
helyen gyümölcsöztetendő míg új egyesület 
nem alakul, mi ha 10 év alatt sem sikerülne, 
a pénz és egyéb vagyon iskolai jótékony 
célra fordítandó. 

18. §. 
Az egyesület föloszlását s ez esetben vagyo-

nának hovafordítását, valami it az alapszabályok 
megváltoztatását kimondó közgyűlési hatá-
rozatok végrehajtás előtt a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz leendő föl-
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terjesztés végett a kir. tan felügyelőséghez be-
mutatandók. 

19. §. 
Az alapszabályok jóváhagyás végett három 

példányban a megyei kir. tanfelügyelőség útján, 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez terjesztetnek föl. Az egyesület aláveti 
magát annak, hogy azon esetben, ha az alap-
szabályokban meghatározott célt és eljárást 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. 
kormány által, amennyiben további működése 
által az állam vagy az egyleti tagok érdeke 
veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggesztessék, 
s a fölfüggesztés után elrendelt szabályos vizs-
gálat eredményéhez képest végleg föl is osz-
lattassék, vagy pedig az alapszabályok legpon-
tosabb megtartására föloszlatás terhe alatt 
köteleztessék. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kinevezte: Krausz Alajos, Horváth Lajos, 

Juscsák Sándor és Juscsákné-Nirnsee Paula 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a felső-stubnyai 
all. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; 
Bujszl Rudolf oki. tanítót a kalacsnai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Tekantz Adolfné, szül. 
Jancsó Ilona oki. óvónőt a dunabogdányi áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Berger Gizella 
oki. kisdedóvónőt a fiumei áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Szalay Erzsébet oki. tanítónőt 
a kisvárdai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Brenner Antal, Görög János, Andracsek Mária, 
Papp Mária és Szilvásy Anna Etel oki. taní-
tókat, illetve tanítónőket a mezőkovácsházai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve tanító-
nőkké ; Haberl Róbert, Szarvas Ede és Szupkay 
Irén oki. tanítókat, illetve tanítór.őt a buda-
kalászi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve 
tmítónővé; Zsigmond József és Orbók Gizella 
oki tanítót, ill. tanítónőt a balavásáii áll. el. 
népisk.-hoz r.tanítóvá,ill. tanítónővé; Schovichné-
Joób Ervin alsókubini áll. polg. isk. h.-tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt. s.-tanítónővé ; 
Szakáts Irén kismartoni állami po'g. iskolai 
h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
s.-tanítónővé; Schmidt Julia alsókubini állami 
polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. 
fiz. oszt. s.-tanítónővé; Kardos Pál német-
palánkai áll. p'-lg. isk. h.-tanítót ugyanezen 
isk.-hoz a XL fiz. oszt. s.-tanítóvá; Majoros 
Ferenc, Márton Bálint, Tóth Ilona, Huber 
Ferenc, Antal János, Szabó Aladár, Kristóf 
János, Kovács György, Nagy Ferenc, Nagy 
Pá), Gerhardt Adolf Ágost, Proschka Gusztáv, 
Katona Sándor, Balogh Izrael, Nyéki József, 
bipos Andor és Káinoki Domonkos okleveles 
tanítókat, ill. tanítónőt a makói áll. el. nép-

isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé, Majoros 
Ferencet és huber Ferencet a külterületi 
iskolák igazgatói teendőinek ellátásával meg-
bízta; Straehon Mária oki. tanítónőt aberzevici 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Petenykó 
István oki. tanítót a tuija-polenai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Alexay Anna oki. tanító-
nőt a nagyszelmenci áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Juhász Nándor oki. tanítót a 
porosztói áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Stichné-Mózes Ida oki. kisdedóvónőt a solymári 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Timkovits 
László oki. tanítót a nevickei áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá ; Pataki Lajos oki. tanítót a 
sztavnai állami elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szerdahelyi Lenke dengelegi áll. elemi iskolai 
h.-tanítónőt ugyanezen áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Szabó Albert és Kolumbán Eszter 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a záhonyi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Tegze 
Mihály oki. tanítót a voloszánkai állami elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Sztoklász Anna oki. 
tanítónőt a zborói áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé; Oláh Emil oki. tanítót a dombói 
állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Schwanner 
Rezső oki. tanítót a kiszalacskai áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá ; Dobej Mihály és Erdei 
Margit oki. tanítót, ill. tanítónőt a gerényi áll. 
el. népisk.-hoz rendes tanítóvá, ill. tanítónővé ; 
Gulyássy Győző oki. tanítót a csornoholovai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Koncsag Anna 
oki. tanítónőt a szolágyperecseni állami el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Ikrényi Ferenc és 
Ikrényiné• Z?ew£o Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt 
a bélapataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé ; Zechmeister József oki. tanítót a 
dombháti áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Kiss István, Szőke Kornélia, Bíró Gizella oki. 
tanítót, ill. tanítónőket a nagyecsedi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké. 

Áthelyezte : Gruber János briesztyai és 
Medzihradszky János lipótbenedekfalvi áll. el. 
tanítókat a mezőkovácsházai áll. el. isk.-hoz ; 
Pap Berta kisvárdai áll. el. isk. tanítónőt a 
budakalászi áll. el. isk.-hoz ; Boldizsár Béla és 
Boldizsámé-Háry Gizella bálványosváraljai és 
és Halmágyiné-Evva Julia szilágysomlyói áll. 
el. isk. tanítót, illetve tanítónőket a pilis-csabai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben és Boldizsár 
Bélát megbízta az igazgatói teendők ellátásá-o ö O 
val ; Knauer József zsófiafalvi áll. el. iskolai 
tanítót a szolyvai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Ilajduné-Ungváry Berta tököli és 
özv. Dolezsál Józsefné orsovai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Kaszonyi István 
dombói áll. el. isk. tanítót a máramarosszigeti 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; Tókos Izsák 
héderfáji, Lakatos Sándor érmindszenti és Antal 
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Margit szolyvai áll. el. isk. tanítókat, illetve 
tanítónőt a makói áíl. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
illetve tanítónővé és Tokos Izsákot a belterü-
leti isk. igazgatói teendők ellátásával megbízta ; 
Téglás Lajos és Téglámé-Egyed Gizella zborói 
és Ny éh/ György kiskundorosmai áll. el. isk. 
tanítókat, ill. tanítónőt a nagyecsedi áll. el isk.-hoz 
r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Bánfi János turóc-
szent-mártoniáll. polg. isk. r. tanítótjelen minősé-
gében a zay-ugróci áll. polg. isk.-hoz és egyszer-
smind az igazgatói teendőkkel is megbízta; Dittler 
Ida Regina munkácsi áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a belényesi áll. polg. 
leányisk.-hoz s egyszersmind az igazgatói teen-
dőkkel is megbízta ; Lázárné-Lapusteán Mária 
szilágyperecseni áll. el. isk. tanítónőt a szilágy-
somlyói áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Jóváhagyta : a Csongrádvármegyei tanító-
egyesület alapszabályait; az Aradvidéki tanító-
egyesület módosított alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Molnár János 
nagylétai gör. kath. tanítónak évi 640 ko-
ronát; Beősze Antal reszkényi r. kath. tanító-
nakévi 620 koronát; Stephány Lajos krompacbi 
munkaképtelen közs. isk. tanítónak évi 1120 
koronát; Zbavitél József hannusfalvi munka-
képtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 580 koronát; 
Varga József nemesládonyi r. kath. tanítónak 
évi 520 koronát; Weinhandl Endre moson-
szentpéteri r. kath. tanítónak évi 720 koronát; 
Hegedűs Sándorné, szül. Eekete Gizella eszter-
gomi közs. el. isk. tanítónőnek évi 740 ko-
ronát ; Klofeszki Sándor sosonyi közs. tanítónak 
évi 1040 koronát ; Jámbor István mihálygergei 
munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 520 
koronát; Tapp László szentesi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 1040 koronát; Bussnyák 
Dávid zalatbéri izr. el. isk. munkaképtelen 
tanító részére évi 1060 koronát, 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Nagy János babonyi nyug. ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Kis Karolina részére évi 
370 korona és 2 kiskorú árvája részére pedig 
együtt 123 korona 32 fillért; néhii Papp Péter 
brédi g. kath. el. isk. tanító özv., szül. Kádár 
Karolina és kiskorú árvái részére 500 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
X A nógrád megyei tanítóegyesület 

Losoncon tartotta XXX-ik, három napra terjedő 
rendes közgyűlését Koháry János elnök, majd 
Porázik György szakavatott vezetése alatt, fényes 
sikerrel. Jelen volt mintegy 160 egyesületi rendes 
tag és 50 vendég, köztük Vágper Sándor, 
Losonc r. t. város polgármestere, dr. Yalihora 
János losonci apát-plebános. Koháry János 
elnök lelkes hangú megnyitó beszédében üdvözli 

a megjelenteket, hivatkozik a népnevelés terén 
tapasztalható nagyszabású mozgalomra és tevé-
kenységre, melyből látható, hogy mindegyre 
közelebb jutunk a magyar nemzeti irányú nép-
nevelés kívánatos magas színvonalához. Utal 
arra, hogy a néptanító ma már nem teljesen 
magára hagyatott, mostoha gyermeke a hazának, 
mely mindjobban becsüli hivatását, munkáját. 
Buzdít ezek kapcsán, hogy bizalommal tekint-
sünk a jövőbe, mert láthatjuk, hogy a tanító 
lépésről-lépésre tért hódít, hogy befolyása, 
tekintélye emelkedik. Figyelmeztet, hogy ezen 
örvendetes jelenséget önképzés, példás életmód, 
hazafias munkálkodás, idealisztikus világnézet, 
munkakedv, hivatásszeretet és testületi egvütt-
munkálkodás előmozdíthatja. Ezek az erkölcsi 
fegyverek azok, melyek megnyerik a társadalmat 
ügyünknek s melyek biztosítják a győzelmet. 
1. Göőz József dr. az egyesület fölkérése folytán 
ismerteti új olvasástanítási módszerét. A köz-
gyűlés úgy ez új módszer irányelveit, mint alkal-
mazásának bemutatott módjait mindvégig le-
kötött érdeklődéssel hallgatta. Afölött a sok időt 
és türelmet igénylő tanulmányozás fölött pedig, 
melyeken ez az új módszer fölépült és afölött a 
határtalan szeretet fölött, mellyel a kis gyerme-
keket dr. Göőz tanítása közben tekinti, a köz-
gyűlés zajos éljenzésekben adott elismerésének 
kifejezést. Azért a szivességeértpedig,hogy szemé-
lyesen ismertette tanítása módját, hálásan érzett 
köszönetét jegyzőkönyvben fejezte ki az egyesület. 
2. Magyar Béla titkár tartalmas évi jelentése 
szerint tagok száma : 1 alapító, 9 dísz, 43 tisztelet-
beli, 90 pártoló, 303 rendes, (mintegy 130 tanító 
nem tag még), összesen 446 tag. Az Eötvös-alap-
nak 104 tagja van a megyétől. A könyvtár 496 
műből áll. 3. A számadás szerint : I. Egyesületi 
tőke 1136 korona 56 f. II. Tápintézeti tőke 
7649 K 46 fillér. 4. Magyar Béla az alkohol 
elleni védekezésről tartott gyönyörű értekezésé-
ben részletesen és szinte megindító adatokkal 
bizonyította azt, hogy mily nagy mértékben 
forrása az alkoholizmus a testi, szellemi, erkölcsi, 
és anyagi romlásnak. Az életből vett tapasz-
talatokkal, tudósok kísérleteivel dönti meg azt 
a téves hitet, hogy a szesz táplál és melegít. 
Elsorolja a szeszes italokkal való visszaélés követ-
keztében föllépő betegségeket, a kórházak 
kimutatásaiból igazolja, hogy a szeszes italok 
fogyasztása következtében az utóbbi időben 
megkétszereződött a megbetegiilt iszákosok 
száma s a megbetegedéseknek 30—40 %-a az 

O o 
alkoholistákból került ki. Nagy ipari közpon-
tokban minden 10-ik ember alkoholinérgezés-
ben pusztul el s a többi mérgek összesen sem 
tesznek annyi kárt emberéletben, mint az al-
kohol. A kriminális esetek túlnyomó része is 
az alkoholizmus következménye ; az iszákosság 
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a családi kötelékeket is lazítja, szaporítja az 
árvák és elhagyott gyermekek amúgy is nagy 
számát. Külföldi példákkal bizonyítja, hogy az 
iszákossággal sikeresen lehet megküzdeni, ki-
jelöli a módot és munkakört az állam, egyház, 
az iskola és társadalom részére, hogy mind-
egyik kivehesse a küzdelemből a maga részét. 
Végül következő javaslatot nyújtja be: 

1. A tanítóegyesület az alkohol elleni védekezést 
úgy erkölcsi, mint nemzetgazdászati szempontból 
égetően szükségesnek tartja. 2. Az iszákosság meg-
gátlását nem lehet várni egyedül az iskola működé-
sétől, hanem a teendők megoszlanak az iskolán kívül 
az egyház, a társadalom és államkormány között. 
3. Az iskola teendője a jövő nemzedéket előkészíteni 
a józan életre és az egyházzal és társadalommal együt-
tesen fölvilágosítani a szeszfogyasztókat az alkohol 
élvezetének káros következményeiről. Társadalmi úton 
alkoholellenes egyesületek szervezendők s ezen egye-
sületekben felolvasások útján ismertetni szükséges az 
alkoholélvezet káros hatását. 5. Törvényhozás útján 
kiirtandók a házi pálinkaégetők ; a szeszre, főleg a 
pálinkára magas adó vetendő ki. 6. Szombaton és 
ünnep előtt való este a 'kocsmák becsukandók és 
csak hétfőn reggel, illetőleg az ünnepet követő nap 
reggelén nyithatók ki. 7. A kocsmák száma teteme-
sen kevesbítendő. 8. A részegség ellen szigorú törvé-
nyek hozatala szükséges s azt szigorúan végre is kell 
hajtani. !>. A gyermekek a kocsmázástól törvény 
útján tiltandók el. Amely szülő gyermekének pálinkát 
ad, érzékenyen, nem pénzbírsággal, hanem elzárással 
büntetendő. 10. E javaslatot további eljárás céljából 
az egyesület a M. T. O. B. elé terjeszti. Inaszón, 
1903 június 21. Magyar Béla, előadó. 

5. Az Önsegélyező szövetkezet jelentése szerint 
van 78 t ag : halálozás nem volt, tartalék 401 K 
6 fill. (3. Az Internátus vagyoni állása immár 
7649 K 46 fill, és Losoncon telek. A megye 
nagyobb összeget helyezett kilátásba — így 
jövő tavasszal az építkezés valószínűleg meg-
kezdhető. 7. Dombor József a gyermekpsycho-
logia köréből, a gyermeki lélek egyik meg-
nyilatkozásának, a képzelőtehetségnek méltatá-
sáról tartott magas színvonalú értekezést, 
melyben megemlékezik a képzelőtehetség fejlő-
déséről, munkájáról s a fejlesztése körül köve-
tendő nevelői eljárásról, melynek nevezetes 
eszközei a játékok, mesék, képek, az ének, ki-
rándulások, sőt kisebb vetítőgépek. Méltatja az 
egyes tantárgyaknak hatását a képzelőtehetség 
fejlődésére s azok kihasználásának módját pél-
dákkal világítja meg. 8. Nógrád vármegye fali 
térképét nagy alakban kiadja az egyesület. A 
térkép már munkában van. Tanító rajzolja. 
9. Az előző évben kérelmezte az egyesület a 
megyénél, hogy a 15 éven aluli gyermekek a 
nyüoános mulatóhelyektől, azok udvarairól tiltas-
sanak el, aki pedig a megalkotandó szabály-
rendelet intézkedései ellen vétene, pénzbünte-
téssel sújtassék. A megye a kért intézkedést 
a megye területére hatályba léptette. 10. Nagy 
Imre, a szakfelügyelet kérdésének előadója, 

rövid visszapillantást vet a IV. egyetemes 
tanítógyülés, a II. országos és egyetemes tan-
ügyi kongresszus, valamint a nógrádi egye-
sületünk 1899. évi közgyűlésének a szakfelü-
gyelet rendezésére irányult munkásságára. 
Ismertette az ezek által elfogadott javaslatokat, 
nemkülönben a jelen év tavaszán tartott köri 
ülések határozatait. Ezek lehető összeegyez-
tetése s egyéni javaslatainak megindokolása 
után a következő 5 pontba foglalt határozati 
javaslatot terjeszti elő : 

1. A népiskolai tanfelügyelet állami legyen s az a 
magyar kir. kormány által kinevezett szakférfiak, 
úgynevezett tanfelügyelők által gyakoroltassék. 2. A 
népiskolai tanfelügyelet hatáskörébe tartoznak : az 
óvodák, az elemi mindennapos és ismétlő népiskolák. 
3. A tanfelügyelők szakfelügyeleti joga és tiszte a 
2. alatti minden népoktatási intézetre, tekintet nélkül 
azok jellegére, kiterjed. 4. Tanfelügyelőkké csak oly 
szakférfiak nevezhetők ki, akik elemi népiskolánál 
hosszabb ideig működtek s magukat ott az iskolai 
nevelés és tanításban úgy elméleti készültségükkel, 
mint gyakorlati sikerdús működésükkel kitüntették, 
5. A tanfelügyelők száma annyira szaporítandó, hogy 
a tanfelügyelők kerületükben évenként legalább egy-
szer minden iskolát behatóan megvizsgálhassanak s 
azonkívül elegendő idejük legyen a tanítókkal és a 
tanítótestületekkel, az egyes iskolafentartókkal és a köz-
ségi elüljárósággal a felmerült szükségletek rendezése 
felől tárgyalni s az ezek hatáskörébe utalt iskolaügyi 
rendeletek és törvények tényleges végrehajtását ellen-
őrizni. Losoncon, 1903 június 20. Nagy Imre, előadó. 

11. Kovács Nándor salgótarjáni prépostot 
tiszteletbeli ta<rgá választották. 12. Köri ülések oö 
alkalmával t/rawa-előadást fognak rendezni. 
13. Jövő évi közgyűlés Nógrád-Verőcén lesz. M. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rákóczi-ereklye kiállítás nyilt meg 

július 26-án, Kassán, nagy ünnepséggel. Törté-
nelmi kincsek meglepő halmazát gyűjtötte 
itt össze az Appmyi Albert, Csáky Albin, 
Zichy Jenő, Károlyi Sándor grófok, Bubics 
Zsigmond, Berzeviczy Albert és Thaly Kálmán 
védősége alatt működő bizottság. József Ágost 
főherceg is résztvett a kiállítók sorában. 
Fegyverek, hadi zászlók, ötvös-művek, festmé-
nyek, okiratok, egykori levelek, bútorok, ló-
szerszámok stb. gazdag csoportozata díszíti a 
kiállítás termeit. Ott látható az az ábécés 
könyv is, melyből egykor II. Rákóczi Ferenc 
tanulta az olvasást. Az ünnepen a kormány, 
a képviselőház, M. T. Akadémia képviselői is 
részt vettek. E hazafias és krdtúrális jellegű 
kiállítást a kormány is hathatósan támogatta. 
A kormányt a megnyitó ünnepen Zsilinszky 
Mihály államtitkár képviselte, ki nagyszabású 
beszédet mondott. 

— Az Eötvös-alap köréből. Hajdú Lajos 
elnök, Ugodról, a Veszprémmegyei Pápa-Csóth 
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kerületi Tanítóegyesület f. évi június 4-én 
Nagy-Gryimóthon tartott tavaszi közgyűlése 
alkalmával a „Ferenc József Tanítók Háza" 
javára befolyt 25 K 2 fillért elküldötte hoz-
zánk. Balázs József, Bácsmadarasról, áthatva 
az Eötvös-alap intézmény jótékonyságától — 
mint önmaga írja : mintegy bűnbánólag — 
elhatározta mind a 36 évi tanítói működése 
után összesen 45 K-át beküldeni, melyet 
lészesjegy címén fogunk javára elszámolni, 
kérve még az 5 koronát Ígérete alapján. Mind 
a két összeget átutaltuk az Eötvös-alap pénz-
tára javára. — Sólyom János Kolozsvárról, 
július 20.-án kelt levelében arról az örvendetes 
hírről értesíti az elnökséget, hogy postán be-
fizető-lappal 646 koronát küldött föl a kolozs-
megyei tanítótestület részéről; még pedig 43 
tag részesjegye törlesztéséül 530 koronát s 45 
tag évi tagdíjában 116 koronát. A II-ik félév-
ben befolyó összeget 1904 január havában 
küldik föl. — Ily dicséretes buzgólkodás mellett 
Isten meg fogja segíteni az Eötvös-alap hívei-
nek nemes törekvéseit. — A „Szövetkezés" 
című gazdasági és szociálpolitikai folyóirat (a 
Magyar Gazdaszövetséghez tartozó Szövet-
kezetek és Falusi gazdaszövetségek hivatalos 
lapja, Szerk. Bernát István) folyó évi 30-ik 
számában „Kölcsön kenyér visszajár" mottóval 
igen rokonszenves cikkben foglalkozik Eötvös-
alapunkkal. Rámutatva a szövetkezeti eszme 
életrekeltése körül a tanítóság szerzette érde-
mekre, e derék testület iránt való elismerésből 
indítványozza, hogy a szövetkezetek járuljanak 
évenként 4 — 5 koronával a tanítók Eötvös-
alapjához. Ha ez a magasztos törekvés meg-
valósul, évenként tetemes összeggel gyarapo-
dik állandóan jövedelmünk. — Az Eötvös-
alap számtartója, Schmidt Béla elutazása miatt 
kérjük a érdekletteket, hogy várják türelemmel 
a nyugtatványuk kezökhöz jutását augusztus 
végéig. Aki addig nem kapja meg nyugtat-
ványát, augusztus végén reklamálja a szám-
tartónál. 

— Zarándokút. Bertalan Yince esztergomi 
tanítóképző-intézeti tanár zarándoklatot rendez 
Rómába. Jelentkezés aug. 10-ig. Költség: I. oszt. 
315 K ; II. oszt. 260 K ; III, oszt. 180 K. 

— Az Orsz. Bizottság ig.-tanácsa folyó évi 
augusztus hó 3.-án, hétfőn d. e. 10 órakor a 
Ferenc József Tanítók Házában (VIII., Szent-
királyi-utca 47. sz.) ülést tart . Tárgy: Az 
augusztus 18-iki közgyűlés előkészítése. 

— Kirándulások a Székelyföldre. A 
Székely-Egyesületés Székely-Társaságok maros-
vásárhelyi irodája, melynek egyik vezetője jeles 
kartársunk, Máthé József, augusztus hóban a 
Székely-Társaságok kalauzolása mellett 4 kör-
utat rendez a Székelyföldre. Az I. csoport 
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augusztus 3-án indul Székelyudvarhelyről. 
Út i rány: Homoród (fürdő),Csíkszereda (borvíz-
fürdő), Tusnád (fürdő), Szent Anna tó, Bálványos 
(fürdő, kénbarlang), Kézdi vásárhely, Ko vászna 
(Pokolsár- fürdő), Sepsiszentgyörgy, Súgás (fürdő, 
kénbavlang), Brassó, Zajzon (csángó fürdő). 
Az út 10 napig tart, az összes útiköltség II. 
osztályban való utazással, kocsidíjakkal és tel-
jes ellátással eg jü t t 101 korona 70 fillérbe 
kerül. A II. csoport Marosvásárhelyről szintén 
augusztus 3-án indul. Útirány: Nyárádszereda, 
Szováta (sósfürdő), Parajd (sóbánya), Korond 
(vasas és sósfürdő), Szejke (kénes fürdő), 
Székelyudvarhely (sósfürdő), Homoród (vasas 
fürdő), Csikszereda (fürdő), Tusnád (fürdő), 
Szent Anna tó, Málnás fürdő, (szénsavgyár, 
fürdő),. Szepsiszentgyörgy, Élőpatak (fürdő), 
Brassó, Zajzon (fürdő). Az út 10 napig tart. 
A részvétel teljes költsége 105 korona. A 
III-ik csoport augusztus 19-én indul szintén 
Marosvásárhelyről. Útirány: Szászrégen, Maros-
vécs, Ratosnya, Toplica (fürdő), Borszék (fürdő), 
Tölgyes (román határ), Ditró, Szárhegy (fehér 
márványbányák), Gyergyó-Szentmiklós, Vasláb 
(Maros forrása,szürke márványtelep), Csik-Szent-
domokos(fehér és sárga márvány telep), Mádéfalv a, 
Csíkszereda, Tusnád (fürdő), SzentAnnató,Sepsi-
szentgyörgy, Élőpatak (fürdő), Brassó, Zajzon 
(fürdő). Tíz napi útiköltség 109 kor. 60 fill. A I V . 
csoport augusztus 20-án érkezik a Kisküküllő-
völgyi vasút sóváradi végállomására, illetőleg 
Szováta fürdőre. Útirány: Szovátától, Parajd 
(sóbánya), Korond fürdő, a bucsioon át Gyergytí-
szentmiklós, Ditró, Tölgyes (román határ), 
Borszék fürdő, Toplica, (fürdő), Ratosnya, 
Szászrégen, Marosvásárhely, Szovátán és Bor-
széken 2—2 napot tölt a társaság. Az út 9 
napig tart és 98 koronába kerül. A Brassóba 
érkező kirándulók, ha a Sinai (Románia) királyi 
nyaralót is meg akarják tekinteni, a részvételi 
díj 15 koronával többe kerül s az utazást 
egy nappal később fejezhetik be. Jelentkezé-
seket 10 nappal az utazás megkezdése előtt 
elfogad a Székely-Egyesület és Székely-Társa-
ságok irodája, Marosvásárhelyt, mely kívánatra 
részletes útiprogrammot is küld. 

Tartalom : Hivatásunk az iskolán kívül. Vaskó 
László. — Pályaválasztás. Schlosz Lajos. — Az évi 
vizsgálat után. Bányai Jakab. —- A gimnáziumi tan-
tervhez kiadott Utasításnak a népiskolai tanítókat 
érdeklő része. Borbély József. — Falusi iskolák szor-
galomideje. Lemle Rezsó — Tanítók Tanácsadója. — 
Szünóra: Egy kis történet a gyermekvilágból. 
Vörösváry Béláné. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Puchói evang. egyház pályázatot hirdet a dohnani 

államilag segélyezett iskolatanítói állomásra. Jelentkez-
hetnek magyarul és tótul beszélő evangelika vallású 
tanítók vagy tanítónék az alulírott iskolaszéki elnök-
nél. Fizetés : 800 koronán fölül, lakás és 11 öl tűzifa. 
I'uchó, 1903 23/6. Trenesén megye. Zsámbokréthy 
Lajos, ev. lelkész. (623—III—3) 

A beregsurányl reform, kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : földhaszon, termény 
és államsegélyből 800 korona ; lakás és kert. Az állo-
más szeptember 1. elfoglalandó. Kérvények augusztus 
10-ig Róthe Lajos felügyelő lelkészhez Asztély, u. p. 
Beregszász küldendők. (743—111—3) 

A garamszeghi ághev. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénzben 340 
korona, tandíjakból 390 korona, terményekben 270 
korona, stóla, réthaszonélvezete s offertoriumokból 
102 korona, összesen: 1102 korona. Ez állással eddig 
állami anyakönywezetői állás is volt egybekötve 200 
korona fizetéssel. Ez minden valószínűség szerint a 
jövőben is úgy marad. A pályázók kellően fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi augusztus hó 20-ig küldjék 
be a garamszeghi ághev. lelkészi hivatalhoz. U. p. 
Badin, Zólyom várm. Paulinyi Dániel, ev. lelkész. 

(745—III—3) 
Tót-szent-györgyi (Somogy m.) evang. reform, 

kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
föld, termények, pénzben értékelve : 740 korona és 
tisztességes lakás. Választás esetén államsegéllyeli 
javadalomkiegészítés kéretik. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Okleveles pályázók fölszerelt 
kérvényeiket 1903 augusztus 9-ig nagyt. Kovács 
Bertalan tanügyi elnök úrhoz Kaposmérőbe (Somogy 
megye, póstahely) küldjék. Pázmány Vince, h.-lelkész. 

(786—III—3) 
Kálnio ev. leány egyház 800 kor. fizetéssel okle-

veles tanítót, illetve tanítónőt keres. Tanítási 
nyelv tót-magyar. Augusztus 15-iki határidővel a 
pályázatok a beckói (Trenesén megye) ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Bálent István, ev. lelkész. 

(864—II—2) 
A makói görög kath. egyházközség kántortanítói 

állomására pályázatot; hirdet. Jövedelem : lakás mel-
léképületekkel, iskola külön épületben ; 25 katasztr. 
hold szántóföld, jelenlegi haszonbére 1250 korona, 
adóját kántortanító fizeti ; hitközségtől 168 korona, 
stóla 180 korona, tehénjárás 32 korona, ötödéves 
korpótlék; Makó városától 210 korona, 4 öl puhafa 
hazaszállítva. Kötelessége : kijelölt osztályt tanítani, 
fiú- és leányiskolái tanulókat egyházi énekekre 
oktatni, műénekeket vezetni. Tannyelv és éneklés 
magyar. Kérvények okmányokkal egyházközséghez 
címezve kerületi esperesi hivatalhoz augusztus 15-ig 
Nagylakra (Csanád m.) küldendők. Választás napja 
augusztus 23. isteni szolgálaton ténykedés céljából 
feltétlen megjelenés kivántatik, megnemjelenők kér-
vénye visszavontnak tekintetik, költözködési költséget 
megválasztott viseli. Az iskolaszék. (830—II—2) 

Az avas-r í jváros i ev. református leánytanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : lakosság-
tól mintegy 11 köböl búza, községtől 300 korona, 
vízi malomvám mintegy 8—10 köböl élet, 8 öl tűzifa, 
meszelés 8 korona, tandíj mintegy 200 korona, lak-
hely, — kert — némi gyümölcsös. 8 hold szántó tag-
ban ; összesen 948 korona. Gazdasági ismétlő-iskolától 
100 korona. Kötelesség: VI osztályú leányiskola 
tanítása. Jövőre 3-ik iskola felállítása esetén III—VI 
osztály vezetése. Lelkész akadályoztatása esetén isteni 
tisztelet, hóra kanonikák végzése, egyházgyűlési 
jegyzőkönyv vezetése. Fölszerelt kérvények Széli 
György lelkésznél augusztus 8-ig benyújtandók. 

(807—n—2) 

Nagykőrös város hangácsi és alsó-járási tanyai 
községi elemi vegyes népiskoláinál egy-egy rendes 
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás mindegyiknél : 
1. Évi rendes fizetés 800 korona készpénz, évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva a községi iskolai 
pénztárból. 2. Két szobából, konyhából, kamrából és 
gazdasági épületből álló lakás az iskola helyiségében. 
3. Mintegy két katasztrális hold területű iskolakert 
használata. 4. A törvényes ötízbeni ötödéves szolgálati 
korpótlék. 5. A tanterem tisztogatására, fűtésére, 
fűtő-anyagra évi átalány 80 korona. Kötelesség : az 
osztatlan négyosztályú elemi- és az ismétlő-iskolának 
a miniszteri tanterv szerint vezetése s a fűttetés, 
tisztogattatás. Ez állomásokra csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. A megválasztandók állásukat leg-
később ez évi okt. l-én tartoznak elfoglalni s csak 
egy sikeres próbaév után fognak véglegesíttetni. Az 
iskolaszék fönntartja magának a jogot, hogy a meg-
választottakat esetleg más tanyai iskolához bármikor 
beoszthassa. A születési-, iskolai-, szolgálati bizonyít-
ványokkal, oklevéllel fölszerelt kérvények folyó évi 
aug. 20-ik napjáig alulírt elnökhöz nyújtandók be. 
Kelt Nagykőrösön, 1903. évi junius 24-én, a községi 
iskolaszék üléséből. Ny. Szabó Ferenc, közs. isk.-
széki elnök. (753-11—2) 

A komlódtótfalul ev. ref. egyház kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetése államsegéllyel 
800 korona. Okleveles tanítónők is pályázhatnak, de 
mivel ez állás kántorsággal összeköttetett férfi taní-
tóknak előny adatik. Az állomás szeptember l-én 
elfoglalandó. Pályázati határidő augusztus 20. Föl-
szerelt kérvények Lossonczy Gusztáv iskolaszéki 
elnökhöz címzendők. (805—III—2) 

Klszácsra (Bács m.) keresek okleveles ág. hitv. 
ev. segédtanítót 1903/904. tanév nyolc hónapjára, ki 
minden második héten a tót nyelvű kántori tenndőket 
is köteles végezni. Fizetése 320 korona havi részle-
tekben teljes ellátással, ágynemű és mosáson kívül. 
Pályázók augusztus 10-ig jelentkezzenek Urbán László 
tanítónál. (806—II—2) 

A s zamosszeg i ref. egyház tanító-orgonista állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: földekben búzában és 
szénában mintegy 1500 K. Szép lakás kerttel. Föld-
adóját az egyház fizeti. Kötelesség : templomi orgo-
názás, temetés. 111-tól Vl-ik fiosztály tanítása. Főfeltétel 
kitűnő tanítási képesség, erős bariton hang és kotta 
szerinti orgonázás. Személyes jelentkező előnyben 
részesül. Állás elfoglalandó szeptember 15. Okmányok 
augusztus l-ig Szabó Gusztáv ref. lelkészhez kül-
dendők u. p. Nagydobos. (810 - II—2) 

A temesrékas i róm. kath. népiskola III. osztá-
lyára aug. hó 3-ig pályázhatnak tanítók ós tanító-
nők. Fizetése : 800, lakpénz 200, irodaátalány 24 K, 
20'/a méter tűzifa, melyből a tanterein is fűtendő. 
Férfitanító köteles a kántori teendőkben ingyen 
helyettesíteni, tanítónő pedig kézimunkát tanítani. 
Német vagy szláv nyelv bírása, valamint gazdasági 
tanfolyam végzettsége előny. Koleszár János, elnök. 
Schmidt Gyula, iskolaszéki jegyző. (790—II—2) 

Egyik súlyosan megbetegedett tanítónk helyette-
sítésére az 1903/904-ki tanévre ideiglenes helyettes 
tanítót keresünk. Javadalmazása : 900 kor. évi fize-
tés és 120 kor. évi lakbérátalány és kertilletmény. 
Aki középiskolai tornatanításra képesítve van, az 
itteni izr. reáliskola négy osztályában tanítandó 
tornáért és énekért külön 400 koronát kap. A meg-
választandó tanító az állást szeptember l-én elfog-
lalni tartozik és ha működésében kellő eredménye-
ket fölmutatni képes lesz, minden valószínűség szerint 
véglegesíttetni fog. Kellőleg fölszerelt folyamodvá-
nyok f. é. aug. hó 10-ig alulírott elnökhez bekülden-
dők. Vág-Ujhely , 1903 júl. 15. Dr. Bortstieber Lajos, 
iskolaszéki elnök. Friedmann ülés, jegyző. 

( 8 3 1 - I I - 2 ) 
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A Nyitra megyében fekvő bajmócapati i róm. 
kath. iskolaszék az üresedésben levő tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Osztatlan iskola. Fizetés az állam-
segéllyel s tandíjakkal együtt 800 korona, lakás és 
díjlevél szerinti tüzelő. A tót nyelv ismerete ajánlatos. 
Pályázati kérvények kellő okmányokkal fölszerelve, 
folyó évi július 29-ig Rudnay Alajos prépost-plébános 
címére küldendők. Bajmóc, Nyitra megye. 

(662—II—2) 
Yeszprémmegyei ajkarendeki plébániához tar-

tozó Gyepes fiókegyházban a kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése, mindent készpénzre 
számítva, 330 korona. Van remény, hogy állam-
segéllyel 800 koronára kiegészíttetik. Tanképesítő 
okmány szükséges. Választási idő: augusztus 31-re 
délelőtt 10 óra. Személyes megjelenés szükséges. 

(833—II—2) 
Oroszlányra (Komárom m.) evang. másodtanító 

kerestetik. Fizetése államsegéllyel 800 korona. Szoba 
legszükségesebb bútorral; konyha, padlás, télen tűzifa. 
Tanítja a kisebbeket másik másodtanítóval magyarul. 
Iskolaszéki elnök. (833/a—III—2) 

Okleveles magyar állandó gyermekmenedékház-
vezetőnő keresztény magánzó vagyok ajánlkozom áll. 
v. nyári menedékházak vezetésére elfogadnék magán-
intézetet is. Cím : Teleky Róza, Kirl ing grüntal. 
8. sz. b. Wien. Vien. (774—II-2) 

A t isza-inokai ev. reform, vegyes, hat osztályú, 
kántortanítóságra e lap 24-ik és 25-ik számában hir-
detett pályázat határideje augusztus 15-ig meghosz-
szabbíttatik. Énekpróba a közbeeső vasárnapokon és 
augusztus 16-án. Útiköltség nem adatik. Papp Károly, 
lelkész. (791—II—2) 

Szebedény (Zólyom m.) elemi tanítói állására, 
mely lakás és kerten kívül államsegéllyel 830 korona 
javadalmú, folyamodhatni Bakay Péter ev. lelkészhez 
Ocsován. (775—II—2) 

A baj sal ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
800 korona az egyház pénztárából havi részletekben 
fizetve, */» telek föld élvezete, évi haszonbére 280 
korona ; lakás házikerttel ; offertórium és a stóla évi 
jövedelmének a fele. Tannyelv : magyar-tót. Pályá-
zati határidő augusztus 15. Fölszerelt kérvények 
alulírotthoz küldendők. Baj sa (Bács m.), 1903 július 
20. Kmety Mátyás, ev. lelkész. (860—II—2) 

Pályázat a sajókereszturi ref. egyháznál orgo-
nista kántortanítói állásra. Fizetése : 380 korona kész-
pénz, 38 köböl gabona, 4 öl fa, 24 hold szántóföld. 
Tanítja a rendes és ismétlő iskolásokat s végzi a 
kántori teendőket. Pályázatok augusztus 6-ig Makláry 
Károly lelkészhez küldendők. Sajókeresztur. Posta : 
Sajó-Ecseg. (750—II—2) 

Ráckeresztűri államilag segélyzett községi 
népiskolánál egy tanítói állás üresedésbe jött . Évi 
fizetése 762 korona, egy öl keményfa, egy bútorozott 
szoba. Kötelme a 4 tanteremből álló népiskola egyik 
osztályában tanítani és a gazdasági ismétlő-iskolában 
a reálismereteket előadni. Magyar honossága igazo-
landó. Folyamodványok az iskolaszék címére aug, 
12-ig beküldendők. Rác-Keresztúr, (Fejér vm.) kócsi 
Mayer Gyula, igazgató-tanító. (823—II—2) 

Az ó-turai (Nyitram.) ev. egyház okleveles tanítót, 
esetleg tanítónőt keres a „Paprad" irtványi iskolába, 
alsóbb osztályokhoz. Tannyelv tót. Fizetése 800 kor., 
lakás, két öl fa fuvarral, vágással. Kérvények augusz-
tus 12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(852 -11-2) 
K i skovács l reform, kántortanítőságra pályázat 

hirdettetik. Fizetés : föld, termény, pénz, szolgál-
mányok és 140 korona államsegéllyel — lakás és 
kerten kívül — 800 korona. Pályázatok augusztus 
5-ig az esperesi hivatalhoz küldendők BfőKajárra, 

(803—II—2) 1 

A nyomár i (Borsód m.) ref. társegybáz tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Fizetés : 15 kat. hold 
690 r ' -ö l földnek (1906 szeptember l-ig árendába 
adva) haszonbére 400 korona. Az egyháztól 24 kor. 
párbér címén körülbelül 15 köböl rozs. Tandíj : 64 
korona. Egyéb : 28 korona. Legeltetési jog értéke : 
16 korona. 3 öl fa beszállítva. Államsegély 322 korona. 
Rendes iskolások száma 20—22. Kötelessége: tanítás 
és éneklésen kívül minden vasárnap egy prédikáció — 
köznapokon kedd és péntek kivételével könyörgés 
fölolvasása a templomban. A tanító jelenleg 10 kor. 
áll. adót fizet. Pályázatok augusztus 15-ig Nyomárra 
(u. p. Hangács) Petus István, egyházgondnokhoz 
küldendők. Dávid József, isk.-sz. elnök. 

(802—II—2) 
Baranya-Bikal evangélikus leányegyház pályá-

zatot hirdet másodtanítói állására. Kötelesség : három 
osztályt tanítani, kántoriakban segíteni. Javadalom : 
ezer korona — államsegéllyel. Pályázók fölszerelt 
folyamodványaikat augusztus 1-ég nyújthatják be 
Wagner Ádám ráckozári ev. lelkésznél. 

(794—III—2) 
Pályázat felsőbb leányiskolái tanítónői állásra. A 

szatmárnémet i ev. ref. felsőbb leányiskola igazgató-
tanácsa pályázatot hirdet egy benlakó tanítónői 
állásra. À tanítónő főtárgya a német nyelv ; akik 
az éneket és zongorát tanítani képesek, előnyben 
részesülnek. Pályázhatnak okleveles polgári iskolai 
tanítónők, nyelvmesternők, gouvemante-képzőt vég-
zett, esetleg elemi képzőt végzett tanítónők is. A 
tanítónő díjazása : teljes ellátás az intézetben és 
1060 korona évi fizetés. Kötelessége heti 22—24 órán 
tanítani s a benlakó növendékekre a másik tanítónő-
vel fölügyelni. Az okmányokkal ellátott folyamod-
ványok a felsőbb leányiskola igazgatóságához 
Szatmárra küldendők. Pályázati határidő augusztus 15. 

(800—II—2) 
A zeherje i (u. p. Rimaszombat) ref. orgonista 

kántortanítóságra pályázatot hirdetek. Javadalom 
268 korona államsegéllyel 800 korona. Lakás. Kö-
telesség : VI. osztályú elemi vegyes iskola vezetése, 
ismétlősök oktatása, templomi orgonázás és egy 
vasárnapon délig, más vasárnapon délután, valamint 
kanonikus órákon és lelkész akadályoztatásakor pré-
dikálás. Egyházi jegyzőség. Személyes megjelenés 
kívánatos, útiköltség nem adatik. Kellően felszerelt 
kérvények augusztus 8-ig alulírotthoz küldendők. 
Háger Miklós, lelkész. (856-1—1) 

A podbjel i róm. kath. elemi iskolához II. tanítói 
állomásra okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik, 
pályázhatnak képesített óvónők is. Jövedelem : állam-
segély 700 korona, községtől 100 korona, 2 öl puha 
tűzifa, egy szobából álló lakás. Fölszerelt folyamod-
ványok a podbjeli róm. kath. iskolaszékhez címezve 
folyó évi augusztus 7-ig alulírotthoz küldendők. Nizsna 
(Árva m.). Tomcsa József, segédlelkész. (883—1—1) 

Pályázat az ombodi ref. orgonista-fitanítói állo-
másra. Kötelességek : istentiszteletek, temetéseknél 
orgonázás, éneklés vezetése. Egyházkerületi utasítás 
szerint 6 osztályú elemi fiúiskola tanítása (tanít-
ványok száma 50 —60). Egyházi énekkar vezetése. 
Ismétlő-iskola tanítás. A kanonikus órákon és szük-
ség esetén isteni tisztelet végzése. Egyházgyülési 
jegyzőkönyv vezetése. Kertészet és gyümölcsészet taní-
tása. Javadalmazás : orgonistadíj 100 korona, az új-
temető '/s-dának használata, stóla. Tanítói fizetés 
1100 korona előleges háromhavi részletekben. Lakhely 
veteményes kerttel. Faiskolakert használata és esetleg 
50 korona államsegély. Pályázhatnak kellő okmá-
nyokkal ref. vallású okleveles orgonisa-tanítók folyó 
évi augusztus 9-kéig. Kérvények Ombodra (Szatmár 
megye) az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

( 8 8 4 - 1 - 1 ) 
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A borzsovai ev. ref. egyház (Bereg megye, utolsó 
pósta Nagymuzsaly) kántortanítói állásra augusztus 
15-ig pályázatot hirdet. Fizetés — 174 korona állam-
segéllyel — 800 korona. Állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Boros Sándor, ev. ref. lelkész. (885 -I—1) 

Okleveles óvónő kitönő okmányokkal állást keres. 
Nagyvárad, Kiskut-utca 122. a sz. Klell Borbála. 

(886 -I—1) 
A tunyogi ev. ref. egyház másodtanítói állásra 

pályázatot hirdet. Fizetés állami kiegészítéssel 800 
korona. Kérvények lelkészi hivatalhoz küldendők 
augusztus hó l-ig. (887—I—1) 

A madari réf. II tanítói állásra a pályázat a 
Néptanítók Lapja 26. sz. szerint meghosszabbíttatik 
augusztus 15-ig azzal: hogy a javadalomhoz fűtés is 
járul. Udvardy Gyula, lelkész. Madar Komárom. 

(888-1 -1 ) 
Pecsenyéd (Sopron megye) községi iskolánál férfi-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 800 
korona, a községi pénztárból előleges havi részletek-
ben, egy öl kemény tűzifa és egy bútorozott szoba. 
Kötelesség : az iskolaszék által kijelölt mindennapi 
osztályosok, s az ismétlősök oktatása, továbbá a 
kántori teendőkben való segédkezés ; minélfogva az, 
aki a zene és ének terén jártas, előnyben részesül. 
Tannyelv : német és magyar. Pályázati határidő folyó 
évi augusztus 15. Pecsenyéd nagyközség, 1903 július 
hó 20-án. Az iskolaszék. (889—II—1) 

A zsolnai magán polgári leányiskolánál jövő tan-
évvel egy okleveles polgári iskolai kézimunka tanítónő 
alkalmazást nyer, varró csoportban kiváló jártasságú 
előnyben részesül. Pályázók szíveskedjenek egyéb 
képességeiket fölemlíteni. Szőgyi Gusztáv, igazgató. 

( 900 - I I -1 ) 
Felsöszuhai ref. egyház kántortanítói állásra 

pályázatot hirdet. Jövedelme: 800 korona; ebből 154 
korona államsegély, a többi földjövedelem, termény-
fizetés és tandíjból foly be. Csakis okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak július 31-ig. Felsőszuha (posta 
Ragály, Gömör megye). Hubay Kálmán, ev. ref. h. 
lelkész. (893—1-1) 

Szarvason (Békés megye) az ágost. hitv. evang. 
egyházközség két külső (tanyai) tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: 400 korona, 38 mázsa búza, 
természetbeni lakás kerttel és hozzá tartozó földdel. 
Pályázhatnak ág. ev. vallású okleveles tanítók. Pályá-
zatok 1903 augusztus 15-ig hozzám küldendők. 
Placsko István, ig. lelkész. _ (898-1—1) 

Bolmányon róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : szép lakás. 30 p. m. kétszeres 
180 korona. 15 p. m. csöves kukorica 80 korona. Pár-
bérpénz 60 korona. 26 | - méter tüzelőfa saját hasz-
nálatára 130 korona. 6 kat. hold 1122 [J -öl szántó-
föld 237 korona 74 fillér. Tandíj 30 korona. Stóla 
4 korona. Vasárnapi oktatásért 42 korona. Malom-
fuvarok 16 korona. Tannyelv: magyar. A horvát 
nyelv némi ismerete ajánlatos. Szent-ístván (Baranya 
megye). Iskolaszéki elnök. (899—1—1) 

Az ungvári evang. ref. polgári leányiskolánál az 
1903—904. iskolai évre egy helyettes tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000, egyezer 
korona tiszteletdíj és 200, kettőszáz korona lakbér ; 
összesen 1200, egyezerkettőszáz korona, havi előleges 
részletekben fizetve. Kötelesség : a természet- és 
mennyiségtani szakcsoportba tartozó tantárgyakat az 
állami iskoláknál megszabott órán tanítani. Pályázni 
kivánók ev. ref. illetőleg protestáns vallásukat igazoló 
szül. és ker. anyakönyvi kivonattal és a természet-
és mennyiségtani szakcsoportból szerzett polgári 
iskolai oklevéllel fölszerelt kérvényüket folyó évi 
augusztus hó 20 — húsz — napjáig alulírotthoz 
küldjék be. Ungvár, 1903 július 19. Komjáthy Gábor, 
ev. ref. lelkész, intéző biz. egyh. alelnök. (901 I -1) 

Hubó (Gömör megye, posta Tornallya) ref. elemi 
népiskolájához okleveles tanító kerestetik. Jövedelme : 
földhaszon, termény és készpénzben 800 korona, lakás 
és kert. Kérvények augusztus 10-ig lelkészi hivatalhoz 
küldendők. _ (894—1—1) 

Az abádszalóki izr. hitközség hatosztályú elemi 
iskolájában elhalálozás folytán üresedésbe jött és 
folyó évi szeptember hó 1-én betöltendő tanítói állásra 
pályázat ny itta tik. Évi törzsfizetés 800 korona, tör-
vényes V-öd éves korpótlék, természetbeni lakás és 
kert. Erre az állásra csakis pedagógiailag képesített, 
a német és a hitoktatáshoz szükséges szakszerű 
képzettségüket okmányokkal igazolni tudó és a 35-ik 
életévüket túl nem haladott izraelita magyar állam-
polgárok pályázhatnak. A megválasztott köteles ezen 
hatosztályú elemi fiu- és leányiskolában a törvény 
által előírt tantárgyakon kívül a német és hitoktatást 
is végezni. Az életkort, családi és egészségi állapotot, 
eddigi működést és képzettségüket igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények folyó évi augusztus hó 
15-ig alulirt elnökséghez nyújtandók be. A pályázd 
kivánatra tartozik próbaelőadásra megjelenni, azonban 
az útiköltség csak a megválasztotnak téríttetik meg. 
A megválasztott az első próbaév lejártakor —- ameny-
nyiben működése a követelményeknek megfelel — 
véglegesíttetni fog. Abádszalók, 1903 július 22. Blum 
Jakab, hitk. elnök. Gróf F. Gyula, v. gy. jegyző. 

( 9 0 3 - 1 - 1 ) 
Esztergommegyei Epöl község róm. kath. nép-

iskolájánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés a községtől 100 korona, államsegélyből 700 
korona, ezenkívül lakás és fűtés természetben. Folya-
modók kérvényeiket küldjék augusztus hó 10-ikéig 
ftdő Duschek János alesperes-tanfelügyelő úrhoz 
(Tardos, Komárom megye). (904—1—1) 

A csökmöi ev. reform, egyház nagyobb fiiskola 
tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetése : 464'48 
korona készpénz egyház pénztárából évnegyedenként 
előre fizetve. 4/s-ad állományú külbirtok 660 korona 
értékben. Szabad lakás kerttel. Kötelessége : fönti 
iskola tanterv szerinti vezetése. Ismétlő-iskolások 
tanítása. Lelkész akadályoztatása esetén az isteni 
tisztelet végzése. Pályázati kérvények oklevéllel és 
szolg. bizonyítvánnyal fölszerelve augusztus hó 22-ig 
az ev. ref. lelkészi hivatalhoz adandók be. Az állás 
szeptember 4-ig elfoglalandó. Bod Ferenc, lelkész. 

(905-1 -1 ) 
Tolna megye — faddi róm. kath. oszt.-tanítói 

állomásra pályázhatnak okleveles tanítók. Javadalom : 
1. 720 korona, miben a második szoba- konyha- és 
kertilletmény bentfoglaltatik, 2. egy szoba fűtéssel, 
3. némi mellékjövedelem kántori segédkezésért, 4. 
750 korona nyugdíjigény. Kötelezettség : egyik tan-
teremben nev. oktatás és a kántorságban segédkezés. 
Ha tanítás- és kántorságra képesített nem pályázna, 
úgy képezde-végzett is alkalmazható egy tanévre ; 
de ha ez nem lenne képes kántorságban segédkezni, 
úgy fizetéséből havonként 10 korona levonatnék. 
Választás f. év augusztus 9-én. A megválasztandó 
kötelezi magát a vett értesítés után augusztus 20-ig 
nyilatkozni, hogy állomását szeptember 1-éig elfog-
lalja s ezt évközben el nem hagyja. Zányi György, 
isk.-sz. elnök. (853—1—1) 

Hulli, róm. kath. iskolánál szervezett második 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tannyelv: magyar. 
Fizetése : 400 korona községtől, 400 korona az állami 
segélyből, egy szobás lakás és 40 korona fűtési áta-
lány. Folyamodványban a nyelvismeret külön ki-
emelendő. A kellően fölszerelt kérvények augusztus 
10-ig bezárólag főt. Kraffszky József iskolaszéki elnök 
úr címére Óhajra, Bars megye intézendők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Szilárd Ferenc, iskola-
s/.éki jegyző. (870—1—1) 
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A f ü z e s g y a r m a t i (Békés megye) ev. ref. egyház 
a Néptanítók Lapja 28-ik számában hirdetett pályá-
zatot augusztus hó 15-ig meghosszabbítja. Kovács 
Károly, ev. ref. lelkész. (871—III—1) 

A s o m o g y - s z o b i ev. ref. Il-od tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : 480 korona kész-
pénz, mely összegnek az állam által leendő kiegé-
szíttetéséért, okleveles pályázó megválasztatása ese-
tén a gyülekezet folyamodni fog. Törvényszerű lakás 
400 • - ö l kerttel. Okmányokkal fölszerelt pályázati 
kérvények augusztus 20-ig Kovács Bertalan tanügyi 
elnökhöz küldendők Kapomiérőbe (Somogy megye 
postahely). _ (872-1—1) 

Pályázat a l á s z l ó f a l v a i ref. kántortanítói állásra. 
Alapfizetés 600 korona évnegyedenként ; hitoktatás 
és kanonikus órákon pa,poláséi-t 200 korona szint-
úgy fizetve; egy köböl gabona; 13'A méter 
tűzifa beszállítva és fölvágva ; tőkepénzből 7 korona 
kamat ; énnekkarral temetve 3 korona, anélkül 120 
fillér. Két szobás jó lakás, új istálló, nagy házikert. 
Pályázatok beadandók augusztus 5-ig Kazai Sándor 
lelkészhez Lászlófalva Borsod megye, posta Sajó-
Szentpéter. (866—1—1) 

Nógrádban Szirák leánygyülekezetében B á g y o n -
b a n megürült kántortanítói állomás. Javadalma állam-
segéllyel 800 korona, lakás, kert. Pályázók pályáza-
taikat folyó évi augusztus 20-ig alulirthoz küldjék be. 
Wladár Miksa, nógrádi ev. főesperes. (926—I—1) 

P a r a s z n y a i ev. ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés 692 kor. állami kiegészítéssel 800 
korona ; lakás és kert. Kötelesség : énekvezérség és 
30—40 elemi tanuló oktatása tanterv szerint. Pályázat 
Segesváry József espereshez küldendő aug. 20-ig 
Kántor-Jánosiba Szatmár m. posta helyben. 

( 9 2 1 - 1 - 1 ) 
A t u r ó c - s z u c s á n y i katholikus államsegélyes 800 

koronás kántortanítói állomásra augusztus 15. határ-
idővel pályázat hirdettetik. Ügyes tanító szép mellék-
jövedelemre tehet szert. Folyamodványok Halkó Zoltán 
tanfelügyelő címére Ruttkára küldendők. 

( 9 2 4 - H - l ) 
S o m o g y - S á v o l y o n a folyó év szeptember 1-én 

elfoglalandó róm. kath. osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése egy évre 800 korona, melyből 
300 koronáért a főtanítónál kap reggelit, ebédet, 
vacsorát és mosást. Lakása : egy szoba bútorzattal, 
fűtés- és tisztogatással. Kötelessége a reábízandó 
osztályok önálló vezetésén kívül a kántori teen-
dőkben, ismétlősök tanításában és faiskolában való 
segédkezés, a tanulóknak templomba és körmeneteken 
való vezetése. Okleveles tanítók a sávolyi iskolaszékhez 
címzett kérvényüket augusztus 16-ig főtisztelendő 
Kiss György tanfelügyelő és iskolaszéki elnök úrhoz 
Somogy-Sámsonba küldjék. Az iskolaszék. 

( 8 7 3 - 1 - 1 ) 
Az endrédi (u. p. Petőházagyár, Sopron m.) róm. 

kath. népiskolához osztálytanító kerestetik. Fizetés : 
800 korona, bútorozott szoba. Kérvények Lukáts 
József plébános címére augusztus 9-ig küldendők. 

( 8 7 7 - 1 - 1 ) 
S z á t o k o n (Nógrád m.) róm. kath., kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : Államsegélyből 
116 korona, községtől 84 korona, 15 kat. hold I-ső 
osztályú szántóföld, 90 pár után páronként egy véka 
rozs és 50 fillér, 45 tanköteles után egy-egy korona, 
stóla 30—40 korona, kisebb deputátum 32 korona, 
ostyasütés 8 korona, öt öl kemény tűzifa, vagy ennek 
értéke fejében 80 korona, szép lakás kerttel, mely 
áll 3 szoba, konyha és istállóból. Személyes megjelenés 
kivánatos, de nem díja?.tátik. Kérvények főtisztelendő 
Schimmálcsik Lajos plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
Romhányba intézendők. Pályázati határidő 1903. évi 
augusztus 23. (874—II—1) 

Tanítói pályázat. Budapest mellett Gyömrő nagy-
községben róm. kath. kántortanító kerestetik. Java-
dalma 386 korona államsegély 100 korona alapítványból 
65—70 pár után rendes párbér és stóla illeték, továbbá 
szabad lakás. Kérvények hozzám Üllőre küldendők. 
Kubinyi Endre, plébános. (875—II—1) 

Lemondás folytán megürült k a p l o n y i kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése egyháztól 
172 korona, államsegély 628 korona. Tisztességes 
lakás. Kötelessége : hat vegyes osztály tanítása, kano-
nikus órákon, lelkész akadályoztatása esetén isteni-
tisztelet végzése. Pályázat augusztus 15-ig ref. lelkészi 
hivatalhoz (u. p. Nagy-Károly) küldendő. 

(878-1—1) 
A z e m p l é n a g á r d i nyilvános jellegű magán 

iskolánál tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése 800 korona előleges havi részletekben, 50 K 
lakbér. Köteles tanítani 10—15 gyermeket I—VI. 
osztályban, kézi munkát és zongorát is ; zongora taní-
tásért 3 —4 kezdőtől külön díjazásban részesül. Aján-
latok okmányokkal fölszerelve augusztus 10-ig Csopey 
Antal igazgatóhoz intézendők. (876—I—1) 

I i l s z k ó f a l v i evang. leányegyház osztatlan nép-
iskolájához okleveles tanítót keres. Jövedelem : 600 K 
készpénz és terményekben, egy szobás lakás mellék-
épületekkel s két házikert. Jelentkezhetni augusztus 
végéig evang. lelkészi hivatalnál Liptó-Rózsahegyen. 

(879—II—1) 
D á n y községben a megüresedett községi IY—VI. 

vegyes osztályú iskolában, egy férfi tanítóságra pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelme : szabad lakás, mely áll 
2 szoba, konyha, kamra, istálló és 300 r -öles kertből. 
Készpénzfizetés 700 korona a mindennapi, 50 korona 
az ismétlő-iskola tanításáért és 50 korona államsegély, 

j úgy az államtól kérvényezendő esetleges korpótlék. 
A kérvények az iskolaszékhez címezve f. évi aug. 
15-ig benyújtandók. Az állomás f. évi szeptember l-én 
elfoglalandó, mely időtől fizetése is folyósíttatik. Kelt 
Dányon — u. p. Kóka, Pest megye — 1903 július 19. 
Kovács Urbán, iskolaszéki elnök. (880—11—1; 

A f r lva ld i (Trencsén várm.) róm. kath. másod-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
hitközségtől 100 korona, államsegélyből 700 korona, 
2 szobából, konyhából s kamarából álló csinos új 
lakás s 'A hold föld. Pályázhatnak tanítónők is. 
Okleveles pályázók kérvényeiket augusztus hó 17-ig 
az iskolaszéki elnök címére küldjék. (881—1—1) 

Az a l s ó f a l u s i ev. ref. egyház tanítóságára pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés — a szükséges mellék-
épületekkel ellátott lakáson kívül — az egyháztól : 
föld, termény és egyéb járulékokban 508 korona, 
áRamsegély : 292 korona. A pályázatok augusztus hó 
10-ig a gömörszkárosi ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (882-1—1) 

Köbö lkútra (Esztergom m. Vasútállomás helyben) 
rk. tanító kerestetik. Fizetése 800 korona, bútorozott 
szoba. Kántoriakban jártasság előny. Kérvények 
augusztus 15-ig iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(930—1—1) 
Pályázat az a l sósze l i - i ágost. hitv. evang. másod-

tanítói állásra. Javadalom : 500 korona az egyház 
pénztárából havi részletekben ; tandíjakból mintegy 
135 kor. l ' /a öl tűzifa szobafűtésére; kert helyett 
12 kor. ; bútorozott szo~ba ágynemű nélkül. Ezen 
javadalom javítására kérelmezve van 144 kor. állam-
segély, amelyet ha elnyerünk, szintén havi részletek-
ben fog kiadatni, de csak okleveles egyénnek. — 
Kötelesség : I—III. osztály vezetése és fölváltva az 
ismétlősök oktatása. Tannyelv : magyar. Az állás 
szeptember l-én elfoglalandó. Pályázatok augusztus 
22-ig alulírotthoz küldendők. Rásó Mihály, ev. lelkész. 

(940—1-1) 
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A za la-bagonyai róm. kath. iskolánál két osz-
tálytanítói állomás 810—810 kor. (egyiknél 600 kor. 
államsegély), és bútorozott szoba javadalmazással 
betöltendő. Határidő augusztus 9. Kötelesség egy 
tanteremben tanítani és az ismétlő iskolát vezetni. 
Az iskolaszék. (931—1—1) 

A nyíregyházi ev. ref. egyháztanács pályázatot 
hirdet a 3-ik tanítói állására. Ez állás javadalma 
1. 800 korona fizetés havonként kiszolgáltatva részle-
tekben az egyház pénztárából, megjegyeztetvén, hogy 
ez összeget az államsegély fedez ; 2. lakás, vagy e 
helyett 400 korona szintén havi részletekben kiszol-
gáltatva, 3. kántori stóla, mely minden eltemetett 
halott után 2—2 korona. Kötelességei a tanítónak : 
1. azon osztályoknak tanítása, melyeket az egyház-
tanács megjelöl, 2. a kántori teendők végzése, 3. az 
ev. ref. daíegylet vezetése, 4. tanítványaitól a tan-
díj beszedése. Ez állásra a pályázatok f. évi augusztus 
hó 29. napjáig (d. u. 5 óra) beadandók az ev. ref. 
egyháztanácshoz címezve. Nyíregyháza, az 1903 júlips 
hó 12-én tartott egyháztanácsi gyűlésből. Dr. Bartók 
Jenő, lelkipásztor. (808—I—1) 

Német-Pereg ev. ref. leányegyház előkönyörgő-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 500 
korona készpénz, 12 Hektoliter búza, 12 Hektoliter 
búza, 12 Hektoliter kukorica, 8 köbméter tűzifa, 
minden pár után fél véka krumpli, világító anyag 
árának váltsága 7 korona, fütőszalma — értéke 30 
korona, 800 [_ -öl fold ; temetési stóla — nagyhalott 
után 4 koronával, kis halott után 2 koronával szá-
mítva — értékben évenként átlagosan 10 korona. Az 
egyháztól 2 szobás lakással együtt élvezett javadalom 
értéke 809 korona. Ezen kívül tanító igényt tarthat 
a kincstári telepítvényes község tanítói részére személy-
hez kötve adományozott 10 kat. hold kincstári 
adományozott föld reá eső V'-ad részének élveze-
tére körülbelől 140 korona értékben. Az elő-
könyörgő tanító kötelessége : az egyház elemi vegyes 
iskolájának vezetésén kívül az énekvezéri és elő-
könyörgői tiszt teljesítése, a szakramentomok kiszol-
gáltatásán kívül a vasárnapi és ünnepi istenitisztelet 
ellátása. Pályázók közül azok, akik a cseh nyelvet, 
vagy tót nyelvet bírják, vagy azt valamely szláv 
nyelv birtokában elsajátítani készek, előnyben része-
sülnek. Pályázatok az október 1-én elfoglalandó 
állásra szeptember l-ig a felügyelő lelkészi hivatal-
hoz (Kis - Pereg, Arad megye küldendők. 

( 8 3 7 - 1 - 1 ) 
Temcs vármegye dettai járásban kebelezett Detta 

nagyközségben a nyugdíjazás folytán megürült köz-
ségi óvónői állásra pályázatot nyitunk. Fölhívjuk 
mindazokat kik ezen, 800 korona készpénz fizetés, 
szabad lakásból és fűtéssel egybekötött községi óvó-
női állást elnyerni óhajtják, hogy az oklevéllel, 
keresztlevéllel és erkölcsi és illetőségi bizonyítvány-
nyal fölszerelt pályázati kérvényüket folyó évi 
augusztus hó 20-ig alulírott helyhatósághoz annyival 
inkább nyújtsák be, mert a később beérkezendő kér-
vények figyelembe vétetni nem fognak. Dettán, 1903. 
évi július hó 16-án. Detta nagyközség elöljárósága. 

(855—11—1) 
A zólyompóniki róm. kath. tót-magyar nyelvű 

kántortanítói állásra pályázhatni, mellyel 750 korona 
évi fizetés, két szobás lakás, melléképületek s két 
kert van egybekötve. 200 koronás államsegély ki-
eszközlése folyamatban van. A tanító köteles kántor-
tanítósággal egybekötött teendőket végezni. Végleges 
kinevezésre számíthatnak, kik már véglegesen alkal-
mazva voltak, ellenben csak egy próbaév leteltével. 
A kellően fölszerelt folyamodványok a besztercebányai 
m. kir. erdőigazgatóságra címzendők s szeptember 
5-ig iskolaszék elnökéhez beterjesztendők. Pónikon, 
Kekát József, elnök. (868—1—1) 

Hrachov i s tye i á. h. ev. tót tannyelvű, álla-
milag segélyezett iskolához okleveles tanító, esetleg 
tanítónő kerestetik. Fizetése 2 szobás lakáson és 
kerten kívül 800 kor. Pályázati kérvények augusztus 
végéig alulírotthoz küldendők. Nyitrakrajna. Bodicky 
Mihály, lelkész. (927—1—1) 

Nagy-Kövesdre (Zemplén) ref. segédtanító keres-
tetik. Javadalma : egyszobás bútorozott lakás. Teljes 
ellátás lelkésznél. Egy öl kemény tűzifa. 300 korona, 
egyház pénztárából, havi előleges részletekben. Köte-
lessége : mindennapi és ismétlő - iskolások tanítása, 
kántori teendők. Állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Pályázatokat augusztus 15-ig elfogad Kis 
Miklós, lelkész. (935—1—1) 

Az újszentannai államilag segélyzett községi 
elemi iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazás mindkét állásnál 
évi 800—800 korona készpénzfizetés negyedévi elő-
leges részletekben, természetben való lakás, vagy 
160—160 korona évi lakbér, 60—60 korona iskola-
fűtési átalány és 12—12 korona iroda-átalány. Kellően 
fölszerelt folyamodványaikat a pályázók folyó évi 
augusztus 9-ig, mint a választás napjáig alulirotthoz 
adják be. A megválasztottak kötelesek saját osztá-
lyaikon kívül az ismétlő-iskolában is tanítani, heten-
ként a róm. kath. tanulókat templomba vezetni s a 
tanítónő köteles a női kézimunkát is tanítani. Végle-
gesítés egy évi sikeres működés föltételéhez van 
kötve. Gantner A. Károly, iskolaszéki elnök. 

( 9 3 6 - 1 - 1 ) 
A f e l ső lyubkovai volthatárőrvidékiromán-magyar 

tannyelvű községi népiskolánál a tanítói állomás 
betöltendő. Járandóságai : 760 korona készpénzfizetés, 
16 köbméter kemény tűzifa, tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagymélt. vallás- és közokt. 
minisztériumhoz címzett folyamodványok 1903. évi 
augusztus 8-ig Krassó-Szörény vármegye közigazga-
tási bizottságához küldendők. Pályázók tartoznak 
magyar honosságukat, tanítói és román szertartású 
kántori képességüket okmányilag igazolni. 

( 9 2 0 - 1 - 1 ) 
Felső-Breznio (Trencsén vm.) róm. kath. magyar* 

tót tannyelvű megüresedett tanítói állomás jöve-
delme : Készpénz a hitközségtől 500 kor. állam-
segély 196 kor. 5 pin. sztfld. vagy 100 kor. szükséges 
tűzifa, 2 kert, 2 szobás lakás, kamra, fakamra, istálló) 
ól, pajta. Folyamodhatnak tanítónők is augusztus 
20-ig. Folyamodványok Bereghy Endre plébánoshoz 
címzendők Lednicre. (919—1—1) 

A buda-ábrányi (Szabolcs) ref. előkönyörgő-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : jó lakás, 
kerttel 433 korona államsegély, 35 köböl rozs, 80 
véka esős tengeri", 50 koronáig pénz, csirke, párbérben 
és tandíjban, szolgálmány értéke : [35 korona, 6 hold 
föld korpótlék. Tanít 30—40 gyermeket G. tanterv 
szerint ismétlőket ; isteni tiszteletet, temetést ön-
állóan végez a sacramentumokon kívül. Oklevél 
nélküliek államsegélyt nem kapnak. 1 évi működés 
kívántatik állandósításra. Pályázatok Sebeök István 
lelkészhez Nyír-Acsádra küldendők augusztus 7-éig. 

( 9 1 7 - 1 - 1 ) 
A to lnamucsi i róm. kath. népiskola német-magyar 

tannyelvű tanítói állomására augusztus hó 9-ig pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelme: 1. Előleges havi részle-
tekben (800) nyolcszáz korona, amelyben a második 
szoba és kertilletmény egyenértéke is benne foglal-
tatik. 2. Csinosan bútorozott szoba. Kötelessége : egy 
tanteremben való oktatás és szükség esetén a kán-
toriakban való segédkezés. Az állomás évközben 
mással föl nem cserélhető. Háj Ede, isk.-széki elnök. 

( 916 -1 -1 ) 
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Kopócsapáthl róm. kath. népiskolához az 1903— 
1904. iskolai évre okleveles segédkántortanítót keresek. 
Fizetése : szoba, reggeli, ebéd, vacsora és havonként 
40 korona. Kötelessége : kántori teendőkben segéd-
kezni, az iskolát önállóan, személyes felelőssége mel-
let vezetni, az ismétlősöket oktatni. Az állás szept, 
1-én elfoglalandó. A kérvények a róm. kath. iskolaszék 
elnökéhez küldendők. Leffelholcz István, kántortanító. 

(906-1—1) 
Református képezdésznő működési bizonyítvánnyal 

nevelőnőnek, segéd- vagy helyettes-tanítónőnek ajánl-
kozik. Cím : „Községi óvoda" Hosszúpályi . 

( 9 0 9 - 1 - 1 ) 
Soósvert ikére (pósta Baranya-Sellye) szeptember 

elsejére okleveles református kántortanító, tanítónő, 
vagy 1896/7. tanévben óvónői oklevelet nyert, de két 
év alatt tanítónői oklevelet szerezni fogó óvónő keres-
tetik ; fizetése hatósági fölszámítás szerint 800 korona, 
melyből államsegély 472 korona, egyéb készpénz 130 
korona, a többi tandíjakra, 3 hold rét, 1 hold szántó, 
1 4 telek legelő, 2n telek erdő illeték haszonélvezete. 
Kényelmes lakás, kétpadlós, egy téglás szoba, konyha, 
kamara, padlás, pince, nagy kert. Eredeti okmányok, 
augusztus 16-ig iskolaszékhez küldendők. 

(907-n—1) 
V á g s e l l y é n (Nyitra megye) a róm. kath. nép-

iskolánál osztálytanítói állás van üresedésben. Java-
dalma a politikai községtől évenként 600 korona. 
Államsegélyből évenként 200 korona. Egy szobából 
álló lakás. Kötelessége bármelyik osztályt tanítani, 
tanítványaival templomba járni. Csak okleveles férfi-
tanítók pályázhatnak, Az iskolaszékre címzett kér-
vények ft. Morvay Lipót ker. esperes-tanfelügyelő úr 
nevére Zsigárdra (Pozsony megye) küldendők f. év 
augusztus hó 20-ig bezárólag. Á kántori teendőkben 
jártasoknak előny adatik. (910—I—1) 

A k irályfalu-kormossói ág. hitv. ev. egyház 
okleveles kántortanítót keres. Fizetése lakáson s ker-
teken kívül 896 korona készpénzben és terményekben. 
Tanítási nyelv magyar-tót. Jelentkezés ideje aug. 20. 
Zsolticzky Samu lelkész s iskolaszéki elnök, Király-
falu, Hont megye, posta Berencsfalva. 

A szitnyalphotkai ág. hitv. ev. egyház okleveles 
tanítót vagy tanítónőt keres aug. 2i>-ig. Fizetése 
lakáson kívül 552 korona államsegéllyel 800 korona. 
Tanítási nyelv magyar-tót. Jelentkezés Zsolticzky 
Samu lelkésznél Királyfalun, Hont megye, pósta 
Berencsfalva. (911—III—1) 

Pályázat a bissei ref. kán tortanítóságra. Fizetés 
földben és terményben ezerharminc K. Két szobából álló 
lakás, gazdasági épületekkel. Pályázati kérvények 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők u. p. 
Gyüd, Baranya megye. (913—I—1) 

A varbóc l (Abauj-Torna) ev. reform, tanítói s ének-
vezéri állásra pályázat nyittatik. Fizetése 410 korona 
államsegéllyel együtt 800 K s az esedékes korpótlék 
s egy nagy gyümölcsöskert. Kötelessége a tanításon 
kívül minden vasárnap egyszer istenitiszteletet végezni 
s az éneklést vezetni. A kellő okmányokkal fölszerelt 
kérvény a perkupái ref. lelkészhez augusztus 25-ig 
beküldendő. (914—1—1) 

A vámosorosz i (Szatmár m.) ev. ref. kántor-
tanítói állásra. Fizetése: 16 hold föld, 30 köböl búza ; 
öt öl fa. tandíj minden gyermektol 2 korona, egy 
véka zab egy csirke; öt szekér széna; <4 korona 
k i e g é s z í t é s , stóla; lakás kerttel, a földek egy részét 
a hívek m u n k á l j á k . Kötelessége: VI osztályu iskola 
vezetése ? a kántori teendők végzése. Pályázat! kér-vezeie&e s a tropin Mi Vins 
ven, 
ev 

:nyek a u g u s z t u s 10-ig b e k ü l d e n d ő k H a j d ú Miklós 
ref. lelkészhez V.-Oroszi, u. p. Nagyszekeres^ 

A jákóhodos l (Bihar m.) községi leány tanítói 
állásra augusztus 10-ig pályázhatnak okleveles férfi-
és nőtanítók. Fizetés : 14 hold föld egy tagban, 
esetleg ennek évi haszonbére 300 korona ; készpénz 
500 korona, lakás kerttel. Kellőleg fölszerelt kérvé-
nyek a községi iskolaszékhez küldendők. 

( 9 1 5 - 1 - 1 ) 
A kunszentmártoni közs. iskolaszék a Il-ik tanyai 

iskolához pályázatot hirdet. Javadalmazás : 800 
korona évi fizetés, két szobás lakás, konyha, kamra, 
pince, istálló, sertésól és 'A h. kert. Kérvények 
augusztus 20-ig alulirott iskolaszéki elnökhöz címzen-
dők. Dósa József, pleb., isksz. elnök. (93i —I —1) 

A Néptanítók Lapja 29-ik számában Polgáron 
(Szabolcs m.) tanítói állásra hirdetett pályázati kér-
vények beadásának határideje augusztus 5-re kiigazít-
tatik. Iskolaszék. (933—1—1) 

Nemesnádudvaron (Pest m.) lemondás folytán 
egy róm. kath. tanítói állás megüresedvén, ezen állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. A tanítói állás java-
dalmazása : a) készpénzben 420 korona havi elő-
leges részletekben a községi pénztárból ; b) lakbér 
címén 100 korona; c) a gazdasági ismétlő-iskola taní-
tásért 152 korona; d) '/•> úrbéri telek haszonélvezeti 
joga (mely jelenleg 220 korona évi haszonbér összegért, 
három évre bérbe van adva), azon kikötéssel, hogy 
a földnek V« részét mindig fekete ugarnak kell 
hagyni — adóteherrel ; e) a Császka-alapból 100 kor. 
A megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt 
osztályt vezetni. A kérvények folyó évi augusztus 
20-ig a róm. kath. iskolaszékre címezve ftiszt. Kleiner 
Adolf t. kanonok ker. esperes úrhoz Hajós-ra (Pest 
m.) küldendők. A megválasztott köteles állását szept. 
hő 1-napján elfoglalni — mely naptól fogva — fog 
fizetése folyóvá tétetni. Kelt Nemesnádudvaron, 1903 
július hó 23-án. ( 9 3 7 - 1 - 1 ) 

Theés község (u. p. Aga, Temes megye) iskola-
széke által e helybeli magyar tannyelvű községi isko-
lánál üresedésben levő tanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : Készpénz fizetés állam-
segéllyel 800 korona. Természetbeni lakás és kert. 
12 méter fa, melyből az iskolaterem is fűt ndő. Az 
ág. hitv. ev. hitfeíekezeti közlakosság részére esetleg 
teljesítendő és a hitfelekezet által megállapítandó 
kántori és egyéb szokásos isteni tiszteletbeli teen-
dőkérti díjak. Megkívántatik a magyar honpolgárság 
igazolás. Kérvények augusztus 3-ig alulírt iskolaszéki 
elnökhöz terjesztendők be. Csak ág. hitv. ev. pályáz-
hatnak. Theésen, 1903 július 15. Czamperlik lg. Mór, 
iskolaszéki elnök. Heymann Imre, iskolaszéki jegyző. 

(891-1—1) 
Pályázat. A bago lasánc i fiókközség róm. kath. 

kántortanítói állomásra augusztus hó 13-ikának dél-
előtt 10 órájára pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. 
Két szobás lakás, konyha, éléskamara, pince, istálló, 
pajta, sertésól és gyümölcsöskert. 2. 24 ó mérő rozs, 
10 mérő kukorica, 8 mérő búza, az uradalomtól 
6 öl kemény tíizifa. 3. A község pénztárából 200 ko-
rona, az ismétlő tanításért 46 korona, az uradalomtól 
kegydíj címen 52 korona, minden tanköteles után 
2 korona (t. k. 80) : akik gabonát nein adnak 4 K. 
4. Minden gazda egynapszám vagy 1 korona. 5. 
Temetési stóla 1. pusztán és sáncon 2 korona. 6. Két 
búcsú alkalmával '2 korona = 4 korona. 7. Hirdetési 
céduláért egyenként 60 fillér. 8. Megengedtetik a 
tanító urnák szüret alkalmával a nagy és kis bagolai 
hegyen a must szedés. A pályázók tartoznak kérvé-
nyüket kellően fölszerelve alulirotthoz augusztus 12-ig 
bezárólag küldeni. Személyes megjelenés augusztus 
hó 18-ra Nagy-Kanizsára kéretik, mely napon a 
választás délelőtt 10 órakor fog megtartatni. Nagy-
Kanizsa, 1903 július 27-én. Görög Ince, h.-plébános, 
iskolaszéki elnök. (939-1-1) 
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Az eper jes i izr. (kongresszus) hitközség iskolaszéke 
a f. évi szeptember hó l-jén betöltendő tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Évi fizetés 800 
koronára államilag kiegészített törzsfizetés és 100 
korona lakbérilletmény. Kötelessége : az iskolaszék 
által kijelölt osztály tanításon kívül, mind a négy 
osztályban a kézimunkát tanítani. A szabályszerűen 
fölszerelt folyamodványok, melyekben a pályázók 
tanképesítése, eddigi működése legyen kimutatva, 
f. évi augusztus hó 15-éig az alulírott iskolaszéki 
elnökhez nyújtandók be. Próbaelőadás megkívántatik. 
Az útiköltség csak a megválasztottnak téríttetik meg. 
Eperjes, 1903. évi július hó 21-én. Dr. Breyer Adolf, 
iskolaszéki elnök. (922—III—1) 

A p e t t y é n i ref. kántortanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : az egyháztól 228 korona ; tandíj 
értéke: 160 korona; államsegély: 408 korona; stóla: 
12 korona; 12 köblös föld (adóját a tanító fizeti); 
régi temetőbeli széna haszna ; lakás kerttel. Köteles-
sége : 5 osztályú vegyes iskola (tankötelesek száma 
40) vezetése és a kántori teendők. Okleveles pályá-
zatok augusztus 10-ig Bogdán Lajos ref. lelkészhez 
(u. p. Ombod, Szatmár megye) küldendők. Az állás 
augusztusban elfoglalandó. (938—11—1) 

H I B D E T E S E K 

P e p p e r t N á n d o r é s F i a orgona-építők, a vas-
megyei iparkiállításra folyó évi augusztus hó 15-én 

S z o m b a t h e l y e n , kiállítanak egy 12 változatú 

melynek megtekintése végett fölhívjuk a plébános « 
kántor urak figyelmét. Az orgona eladó. 

(829—III—1) 

Egy 5 változatú pedálos orgona, előljátszó, minden 
elfogadható áron 

Orgonaépítést, nagyobbítást, javítást és hangolást 
jutányos árban elvállal K iepsze l I s t v á n orgona- és 

harmőnium-építő B e s z t e r c e b á n y á n . 
( 9 2 8 - 1 - 1 ) 

készpénzért ragy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREÜ és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k Ingyen é s b é r m e n t v e . 
(1747—40—38) 

Í J o u g o m . 
8 változatú pedálos előjátszó orgona leg-
finomabb változatokkal ellátva, jutányos 
áron eladó, továbbá orgona - javítások ; 
hangolások és átalakítások lelkiismere-
tesen jótállás mellett, bármely vidéken 
elkészíttetnek M e z e y János , m. kir. 
állami kedvezményben részesült orgona-
gyárában Budapes t , Ferenc - körút 

16. s z á m . 
( 9 2 9 - 1 - 1 ) 

^p 1 sgngB ̂ ^ ág®* 

E g y e t e m e s F ö l t l i r a t . 
Az elemi népiskolák IV., V., Vl-ik osztálya számára 
Irta : Hajdú L á s z l ó , tan. kép. gyakorló isk. tanító. 
XXVII-ik kiadás átdolgozott Ára 48 fillér. Kapható 
N a g y k ö r ö s ö n a szerzőnél. Bevezetés céljából tiszt. 

péld. szolgál. (796—II—2) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrätzi gyárának raktára: 
PAJKR REZSŐ és TÁRSA 

B U D A P E S T , Ne-
VIII. , Józse f -körűt 15. sz . 

ajánlja európai szerkezetű liarino-
niumait is. 

A. gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretet. 

Ara 12« Icoroll&tól föl-jebb. 8 kurouá« r^' . /lf-
t e k b e n i s . 

Képes ár jegyzék ingyen é.s 
bérmentve . 5 évi jó t á l l á s . 

(475—62—48) 

Srí && i ' t 'P'íí £*<& 2*& é» 

S T O W A S S E R J. 
M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b réz-, fa-, fúvó- és 

v o n ó s h a n g s z e r e k g y á r a 

es. és kir. udvari hangszergyáros, 

BUDAPEST, 
n . kerület , L á n c h l d - u t c a 6. szám. 

Összes hangszerek legjobb minőségben, 
szakértői és feltétlen szolid árak 
mellett szállíttatnak. Tárogatók, saját 

találmány, 30 frttól felfelé. 
'Árjegyzék: összes hangszerekről, 
H a r m o n l u m o k r ó l külön-külön ké-
rendő, ingyen és bérmentve meg-

küldetik. ( 9 5 9 - 5 2 - 4 6 ) 

V i V l 
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ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 
Páratlan női 

K É Z I M U N K Á K 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2600 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

B é r e z i 1>. S á n d o r 
kézimunka-nagy iparos 

BUDAPEST, Király-u. 4. 
VIKTÓRIA 

elsőrendű hiuizőgép 6 korona. 
„KOH-I-NOOR" 

elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ö s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
Iskolák á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 

(1028-52—42) 

f f t y H F t r t r t r t - t r t r t r t r ^ t r ^ v v v v v v v v v v v v v v v v SI® aâ^(S5iî(M)l®)î(S5)îiS®î®)Î(sSî(55)IS5jî<S SîcS®ÎcS5,î̂ )I<S 

Iskolaszéki (gondnoksági) elnökök, 
jegyzők és kir. tanfelügyelöségek 

szíves figyelmébe. 
A hirdetési szövegek épp ügy, mint a 

hirdetési díjak nem a szerkesztőséghez, 
hanem a kiadóhivatalhoz (Egyetemi nyomda, 
I., Vár, Iskola-tér 3. szám) küldendők. 
Aki a szerkesztőséghez küldi a hirdeté-
seket, kiteszi magát esetleg annak, hogy 
hirdetése a megjelenésben, késedelmet 
szenved. 

A Néptanítók Lapja 
kiadóhivatala. 

A A A Á A A A A A A A A A A A A 

Előfizetési felhívás 

ÜO^ ELŐFIZETÉSI Á R : 

Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést pedig naptár i évnegyed szerint k ikerek í te t t 
egy évnegyednél kevesebb időre n e m fogadnnk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz k ü l d e n d ő k be. 

A m. k i r . t u d . - e g y e t e m i n y o m d a i g a z g a t ó s á g a . 
B u d a p e s t , X. ( V á r ) , I s k o l a - t é r 3 . szám, 

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

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivata lba kü ldendők . 

A hi rde tések á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde téseknél min-
den egyes szóért m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rdetés i díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde , léseknek az egész oldal egy hetvenketted részé t 
tevő petit n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a -d /un l t v i s s z a , . 

A székesfőváros környéke. 
Hírt adtunk már lapunk egyik előző 

számában arról, hogy Wlassies miniszter a 
székesfőváros környékének iskoláit most 
őszre államosítani fogja. Erről az örven-
detes intézkedésről a Magyar Nemzet 
nagyérdekű cikket közöl, melyet tartal-
massága miatt az alábbiakban egész 
terjedelmében átveszünk : 

A nagy politika mai zűrzavarában, 
ahol minden inogni, sorvadni és ré-
szekre hullani látszik, igazán jóleső 
nyugalom szemünknek, ha az erőteljes 
élet, az egészséges fejlődés tájain pi-
henhet meg. Ezért fordulunk el most 
egy pillanatra a közélet kaotikus képétől 
a magyar nemzeti kultúra műhelyei felé. 

Sok a teendő, mert nagy a hátra-
maradás itt is. A hazai etnika nyolcféle 
nyelvterületre van tagolva s a vezérlő faj 
elhelyezkedése sem egységes: szétszórt 
részek, kisebb nyelvmedencék s közel 
négyszáz magyar nyelvsziget archipelá-
gusa szakadt ki az anyamedencéből. 
Ily viszonyok közt egysége,$ mmzeti kultúrát 
adni e poliglott ors^ftsfcaalr^gen nehéz 
föladat. * 4 | 

Kultuszminisztereink |pkat dolgoztak 
é.s alkottak az utolsó évtizedeken át. 
De a magyarság háromszázéves ziva-
taros múltjának, tizennégy elnyomott 
vértanú-nemzedék szenvedéseinek, nélkü-
lözéseinek és elmaradtságának nyomait 

el nem törülhették. Ahhoz kevés volt 
a 36 évi munkaidő s kicsiny a rendel-
kezésükre állt költségvetés. 

Wlassies miniszternek egyik elévül-
hetetlen érdeme, hogy a kultusztárca 
érdekében a ludget-kereteket kitágította és 
a közművelődési politika számára meg-
felelő eszközöket szerzett. A legszük-
ségesebb mértéken túl ő sem tudott 
terjeszkedni. 

Alkotásai sorában első helyen áll az 
állami népiskolák ama hálózata, mellyel az 
ország poliglott területein a magyar 
elemet nyelvében ós kultúrájában meg-
védeni sietett, a nyelvhatárokon pedig 
annak propagatív erejét fokozni tö-
rekszik. 

Ezer új iskola létesül fokozatosan a 
millennium óta. S kétségtelen, hogy ez 
intézetek hatása már a közel jövőben 
észrevehető lesz a nyelvterületi viszonyok 
alakulásán s a népszámlálás eredményein. 

Pénzügyi okok és gyakorlati nehéz-
ségek miatt ennyi iskola egyszerre nem 
létesíthető. A munkát évi részletekre 
kellett osztani s a sorrend megállapí-
tásába nem ritkán a helyi akadályok 
is befolytak. 

A miniszter egyik legújabb rendel-' 
kezéséből örömmel látjuk, hogy Mkcipját 
Budapest sváb környékén készül |övő, 
ősszel foganatosítani; ami .arra jvall, 
hogy a Duna-völgy telepes sváb falvai-
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nak elöljáróságával az évek óta húzódó 
tárgyalások befejeztettek s a magyar 
állami iskolák megépülését ott immár 
szerződés biztosítja. 

Nemzeti kultúránk érdekei szempont-
jából ez intézkedésnek komoly jelen-
tőséget tulajdonítunk; nemcsak helyi 
változást fog az előidézni néhány sváb 
falu kultúrális életében, hanem követ-
kezményei kihatnak egy egész vidék 
etnikai alakulására az ország szívében. 

Budapest földrajzilag Magyarország 
közepén fekszik ugyan, de néprajzilag 
a magyar nyelvhatár szélén jutott neki 
hely, ez is csak az utolsó negyven év 
során, mert addig a régi Buda s a régi 
Pest német városok voltak; a magyar 
nyelvhatár a Duna balpartján Párkány-
tól Vácig húzódva a Nagyszál alatt 
befordult a Királyerdő mögé s csak a 
Tápióvölgyön át a kis-kunsági rónán 
fért újból a Dunához. A balparton élő 
magyar elem teljesen elszakadva élt a 
túladunai magyarságtól, melynek nyelv-
határa Komárom, Esztergom s Fehér 
megyékben megkerülte a Vértest, hogy 
a velencei tó mellékén s a vaáli 
völgyön át közelítse meg a Dunát. 

A két különvált magyar elem közé 
ékelődött — mintegy 90 nagyfalura 
terjedőleg — a telepes svábság, mely 
betöltötte nemcsak az egész Vértest s 
ettől nyugatra a Bakony nagy részét, 
hanem a pesti Duna-völgyet s a Csepel-
szigetet, sőt egyes nyúlványaival a 
Nagyszál mögé és Bércéinél Cegléd kö-
zelébe is elterjeszkedett. 

E svábokat zömükben I. Lipót, III. 
Károly és Mária Terézia telepítette be 
a Rajna vidékéről. Erős, szívós, taka-
rékos és szorgalmas népség, — ezért 
tudott hamar gyökeret verni s a viszo-
nyokhoz simulva meggyarapodni. Hűsége 
állhatatosnak, hazafisága megbízhatónak 
bizonyult az ország és kormányzás ten-
gernyi viszontagsága közt. De konzer-
vatív jeliemi s exkluzív faji tulajdon-
ságai hozzáférhetetlenné tették lelkét 

a magyar géniusz és nemzeti kultúra 
számára. Érzületre magyarrá lett, de 
nyelvre és gondolkozásra sváb maradt 
nyolc emberöltőn át. A magyar etnika 
nem bírt e medencében tért foglalni. 

Budapest megmagyarosítása a sváb 
medence szélén országos eszközökkel s 
az egész nemzet közreműködésével haj-
tatott végre az utolsó negyven év alatt. 
Beleépített az ország több mint 200 
millió koronát, hogy európai metropolist 
alkosson belőle, — s a magyar vidékről 
több mint fél millió lélek költözött ide, 
hogy a fényes új keretek közé magyar 
tartalmat és szellemet költöztessenek. 

De a sváb környékre ez az átala-
kulás hatástalan maradt. A szomszéd 
falusi svábok, kik termékeiket a fővá-
rosi piacra hordják s a sváb faluk, 
hova a budapesti polgárelem nyaralni 
jár, nem érezték szükségét annak, hogy 
magyarul megtanuljanak, mert a városi 
néppel való érintkezésben a német szó 
mindig jó médium volt, — maguk közt 
pedig még az alkalom is hiányzott 
eddig a magyar nyelv elemeinek meg-
ismerésére s begyakorlására: a templom-
ban német liturgia é3 prédikáció, az 
iskolában csak német oktatás járta. 

így volt ez Ráckevétól Soroksárig s 
Budafoktól Visegrádig az egész pest-
megyei Duna-völgyben s Buda-Ivaláztól 
Zsámbékig, Szent-Endrétől Pilis-Csabáig 
az egész pestvidéki Vértesben. Csak itt-
ott lépett föl a magyar etnika e sváb 
medence szélein: Pomázon, Albertfalván, 
Páty, Bia, Tököl ós Tinnye községek-
ben a magyar nyelv határjelei gyanánt. 
E határon belül a magyar szó a mult 
század végéig nem igen bírt tovább-
terjeszkedni *s ^ Vértes mélyén a telepes 
tót is könny^bpen vert gyökeret, mint 
a honföntartó In agyar elem. Bizony-
ságul idézhetjük a Vértesek északi 
(pilisi) szakaszán Pilis-Szántó, Pilis-S/.t-
Kereszt és Pilis-Szt-László tót nyelv-
szigeteket s a solti Dana-völgyben 
Duna-Egyháza tót falut. 
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A miniszter említett rendelkezése 
magyar állami népiskolát állít föl a 
Duna-völgy balparti szakaszán: Budafok, 
Buda-Kaláz, Békás-Megyer, Szent-Endre, 
Izbég és Duna-Bogdány községekben, a 
Vértes északi részén pedig Solymár s 
Pilis-Csaba sváb, Pilis-S zent-Kereszt és 
Pilis-Szent-László tót falvakban. 

Egy-egy ily iskola hatásától csodát 
ugyan nem reményiünk s nem gon-
dolnók, hogy tíz helységet máról-
holnapra megmagyarosítsanak. De azt 
biztosra vesszük, hogy a fiatal nemze-
déket fogékonnyá teszik a magyar 
nyelv iránt s pár év múlva magától 
elkövetkezhet a magyar nyelvhatárnak 
a Dana balpartjáról Visegrád és Buda-
fok, Pilis-Csáb a ós Buda-Kaláz közt a 
Duna-jobbpartra áttolódása. 

Ily határigazítások jelentik az ural-
kodó faj térfoglalását. Ennek azonban a 
Vértes mélyén annál nagyobb jelen-
tősége van, mert ott egy harmadfélszáz-
éves idegen telepmedence perifériáját 
rövidíti, szívÓ3, kemény talaját puhítja 
meg a nemzeti kultúra javára. Még 
néhány községnyi térfoglalás, — s a 
túladunai magyarság mai nyelvhatára 
összeolvad a pestvidékivel; az így 
helyreállított magyar talajban pedig a 
Vértesek közt alig néhány elszigetelt 
más ajkú község marad, amiknek be-
olvadása tán egy évtized kérdése csak. 

Ez a jelentősége van Wlassics leg-
újabb rendelkezésének. 

Sok az okleveles tanítónő. 
A nők megélhetése s jövőjük biztosítása 

közéletünknek égető szociális kérdése. Ennek 
reális alapokon való megoldása fontos társa-
dalmi és, nemzeti kötelesség. 

Valahára meg kell szüntetni, vagy legalább 
is helyesebb irányba kell terelni azt a lázas 
izgatottságot, aggodalmat és küzdelmet, mely 
a gondos szülők s fiatal leányaik szívét-lelkét 
a jövő kétségeinek s képzelt vagy valódi 
sivárságainak tudatában eltölti. Másként a 
nők kenyérkereseti pályájuk megválasztásában 
ezután is többnyire meggondolatlanul határozva 

éppen azt a reális alapot kockáztatják, melyre 
biztos jövőjüket építeni akarják. 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy szülők és 
leányok e tekintetben talságos ideálisan és 
elfogulva gondolkoznak. Szerfölött nagy szám-
ban törekszenek a tanítónői pályára s csupán 
ettől az egytől remélik boldogulásukat. Ennek 
az egészségtelen irányzatnak immár tapasz-
talhatók a kétségbeejtő eredményei, mert jól 
tudjuk, hogy csaknem kétezer okleveles taní-
tónő nem képes állomáshoz jutni. Megdöbbenve 
látjuk azt az elkeseredett élet - halál - harcot, 
melyet a pályázók serege egy-egy üres hely 
elnyeréséért gyakran saját önérzetének, büsz-
keségének megalázása árán is képes kifejteni. 
Különösen a felekezeti tanítónőképzők évenként 
nagy rajokban bocsátják ki az okleveles tanító-
nőket. A kenyérért küzdők száma ennélfogva 
nap-nap után szaporodik. Aki rendes növendék-
nek be nem juthat, az magánúton kínlódik éveken 
át, hogy diplomához jusson s így a tanítónők 
alkalmazásának ügye hovatovább mind ko-
molyabb baja lesz családoknak, társadalomnak 
s államnak egyaránt. 

Ma már oda jutottunk, hogy a képesített 
nők egymás miatt nem tudnak megélni, egy-
mástól eszik el a kenyeret. Hogy ennek a 
dicstelen harcnak valamikor végetvethessünk: 
oly szigorító intézkedésekre van szükség, melyek 
lehetetlenné tennék eme pálya megrohanását. 
Továbbá föl kell világosítanunk a szülőket és 
a társadalmat a mostani áldatlan viszonyoktól 
várható káros eredményekről. Rá kell mutatnunk 
arra az okos nevelési irányzatra, melynek al-
kalmazásával leányaik természetes hivatását, 
jövőjét biztosíthatják. Ajánlanunk kell azokat 
a pályákat, melyek épp oly tisztességes, sőt 
jövedelmezőbb megélhetést biztosíthatnak, mint 
a tanítónői működés. 

Ismerem a fölmerült nehézségeket. Indít-
tatva érzem magam ennek a kérdésnek a föl-
vetésére. Az ügy iránt való jóakarattal elmondom 
egyéni véleményemet eme társadalmi baj orvos-
lásáról. Segítséget első sorban a) az állam-
kormánytól s azután b) egyes családoktól, c) a 
társadalomtól és á j a hírlapi sajtótól várok. 

A nőképző-intézeteket föntartó hatóságok 
nagyban hozzájárulhatnak a baj orvoslásához, 
ha szigorúan alkalmazzák az 1900. évi rend-
tartás 2-ik pontját, mely szerint 30-núl több 
tanidó a nőképzűk egyes osztályaiba nem vehető 
föl. Továbbá ha megjelölik a fölvétel kellékeit 
a pálya hivatásának céljai szerint. Ha rámu-
tatnak arra, hogy tanítónői állás nemcsak 
tanulásbéli képességet, hanem oly erkölcsi 
nemes jellemvonásokat is követel, melyek meg-
szerzése csupán a megfelelő családi kör ér-
zelemvilágából lehetséges. Bármily demokraták 

32* 
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vagyunk is, figyelemmel kell lennünk a jelent-
kezők szüleinek társadalmi helyzetére s az 
ebből folyó nevelési irányzatra is. A közép-
osztály az, melynek légköre, ízlése, szelleme 
fejleszti ki már jóelőre a tanítónői hivatásnak 
legmegfelelőbb erkölcsi vonásokat. A hivatal-
szolga, földmíves, szegény kisiparos, váltóőr, 
stb, leánya elmehet cselédnek minden fájdalom 
nélkül, de a lelkész, tanár, tanító, tisztviselő s 
kisebb földbirtokos gyermeke rendszerint talán 
mégsem hivatott nevelésénél fogva erre a 
megélhetésre. Nagy kár valakit a várható 
eredmény biztosítása nélkül kiragadni abból a 
légkörből, amelyben nevelkedett. Igen sok elkap 
az ilyenek közül, ha magát tanítónői pályára 
is kiképezte. Akárhány még származását, szülői 
társadalmi helyzetét is kicsinyli. Vájjon jót 
tettünk-e az ilyenekkel, ha oklevelet adtunk 
kezökbe, de állomás hiányában kielégíthetetlenül 
hagytuk fölcsigázott igényeiket ? Bizonyára ezek 
lesznek a nemzet legszerencsétlenebbjei, kik 
eredeti egyéniségükben meghagyva és ott 
okkal-móddal boldogulva, ma a megelégedettek 
számát szaporítanák. 

A felsőbb leányiskola VI. oszt. növendékeinek 
a nőképző III. osztályába való fölvétele szintén 
szaporítja a tanítónők számát. Ezt a kedvez-
ményt ideje volna már megvonni. Megkellene 
szüntetni az óvónők osztály- és képesítő-vizsgá-
latokra váló bocsátását. Cseberből - vederbe 
jutnak az illető okleveles óvónők, mert a 
tanítónői pályán maguk is szaporítván a túl-
termelést, épp úgy, vagy talán még nehezeb-
ben juthatnak álláshoz, mint esetleg óvónőkként 
jutottak volna. A fölvételnél ezatán kifejtendő 
még nagyobb és sokoldalú szigorítás tehát az, 
mely legfőképpen alkalmas arra,hogy leányainkat 
visszatartsa a tanítónői állás eddigi megroha-
nó sát ól. 

Egyik hatalmas eszköz volna erre nézve a 
tanítónői állások betöltési módjának megvál-
toztatása. Pályázatot kellene hirdetni minden 
egyes üresedés esetében s csak azokat kinevezni, 
vagy megválasztani, kiknek önfentartásuk, tehát 
szegénységük, esetleg szülőik s testvéreik támo-
gatása céljából van igen nagy szükségük a 
tanítónői fizetésre. Most gyakran olyanok 
nyerik el a tanítónői helyeket, kik igazán nem 
szói ulták reá s kik csak azért vállalnak hivatalt, 
hogy könnyebben férjhezmehessenek, míg a 
szegény tanító s tisztviselő gyermeke otthon 
senyved a reménytelenség vigasztalan nyomoru-
ságai között. 

Végül pedig, ha a népoktatási törvény 
mielőbbi revíziójánál az állami képesítés elvét 
kimondaná az országgyűlés: sokkal egyenlőbb 
volna a képzettség, igazságosabb alapon lehetne 
az oklevelek alapján is választani. 

A tanítóképző-intézetek hatóságain kívül 
azonban nagy föladat vár a bajok enyhítése 
céljából az egyes családokra és társadalomra is. 
Miért törteti legtöbb szülő ma leányát a nő-
képző felé ? Azért, mert : úgy okoskodik : 
hátha nem megy férjhez a leánya s akkor mi 
lesz belőle ? 

Szerintem beteges, kóros tünet a helytelenül 
gondolkodó szülők ama nézete, hogy a mai 
világban a leányok nem mehetnek férjhez. Hát 
ki menjen férjhez, ha a leányok nem ? Igaz, 
hogy a mai fiatalság nem valami szörnyű 
módon rajong a házasság iránt, de ennek 
bizonyára'nem a megélhetés oly sokszor hangoz-
tatott nehézsége az oka, hanem maguk a 
leányok s első sorban a szülők, kik legtöbbször 
oly félszeg nevelésben részesítik leányaikat, 
hogy azokhoz komoly szándékkal közelíteni 
senkise m merészel. A mai leányok nagyrészé-
nek csak igénye van, de kötelességérzete, 
munkaszeretete s jó családias nevelése vajmi 
kevés. Neveljék tehát leányukat a szülők a 
természettől kijelölt hivatásukra. Tegyék alkal-
massá arra, hogy az a nő majdan házias, 
nemes egyszerűségével, műveltségévél, nemes 
gondolkozásával s mindent bearanyozó szív-
jóságával a családnak őszinte, kedves, meleg-
séget szétárasztó körében — leendő férje 
boldogságának megteremtője lehessen. Ne fél-
jenek azok az aggódó „okos" szülők. Hamar 
vagy legalább is biztosan férjhez megy a jól, 
háziasan, gazdasszonynak nevelt leány, csak a 
szerető mamával való folytonos sétálás, színhá-
zalás, és zsurozás közben meg ne tanulja ezek 
helyett azt, hogy az ő jövendőbeli boldogsá-
gának egyedüli üdvözítő záloga egy jóállású 
férj s egy kitűnő — szakácsné. 

A szülőkével együtt egészségesebb gondol-
kozásmódhoz, nézetekhez kell eljutni a társa-
dalomnak is, ha a nő-kérdésben dűlőre akarunk 
jutni. A férfi-nem természetszerű előjogait 
teljes épségükben föntartva, kivánatos, hogy 
a nőemancipáció kérdésének egyoldalú megol-
dása a két nem közötti szociális élet-halál-
harcra ne vezessen. 

Ne rohanjanak meg a leányok éppen csak 
egy pályát, hanem saját jól fölfogott, érde-
kükben is — szóródjanak szét mindama pá-
lyákon, melyeken a szervezetüknek s egyénisé-
güknek megfelelő munkakört megtalálva, mél-
tóan boldogulhatnák. A női kézimunka gazdag 
terjedelmével, oly sok fajtájával, általános 
kelendőségével s nagy jövedelmezőségével oly 
hálás tér, mely cserben nem hagyja, sőt min-
den rossztól, keserűségtől s nélkülözéstől meg-
óvja a szorgalmas, munkás kezet. E téren 
fejtse ki a nő ügyességét, életrevalóságát, 
ízlését s akkor mit se féljen az élet nehézsé-
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geitől ! Igen, de nálunk az a bökkenő, hogy a 
munka értékét s tisztességét még mindig az 
előítélet s a társadalom félszeg gondolkozá-
sának tévedéseivel ítéljük meg. A becsületes 
kézimunka s annak szeretete többé-kevésbé 
ismeretlen, vagy megvetett fogalom lévén, alig 
van egynéhány nőipariskolánk. így nem csoda, 
ha minden apró-cseprő hímzést s női kézi-
munkát — melyeket az élelmesebb nyugati 
államok müveit, szakképzett és dolgos leányai, 
asszonyai készítettek, szőttek, fontak — mi 
drága pénzen vásároljunk meg a kereskedé-
sekben. Ha pedig a mi leányaink készítenék, 
t. i. ha értenének az effélékhez : nemcsak 
hogy az ő munkájukat vehetnők meg, hanem 
a koronák milliói is itthon maradnának. Sajnos, 
nálunk az az elegáncia, hogy az „úri" leányok 
ruháit varrónők szabják el jobbra-balra. A 
magyar ipar fejlődésére mi hatott eddig is a 
legkárosabban ? Az előítélet s az elfogultság, 
mely visszatartott, sőt elrettentett minden 
tehetséges fiu- és leánynövendéket e lenézett 
pályától. Éppen a közbecsülésbea s tisztes-
ségben élő nők érdekében mondjon le társa-
dalmunk az esztelen és káros előítéletekről s 
ezt higyjék, vallják és hirdessék kivétel nélkül 
a tanítók és tanítónők — hogy — a munka 
nem szégyen. Csak így jutunk el Magyaror-
szágon oda, ahova már régen eljuthattunk volna : 
hogy a nő neesak fogyasszon, hanem dolgozzék 
is. Ne feledjük, hogy a női ipari pálya az, 
mely sikereiben nem függ az emberek kierő-
szakolt jóakaratától, protekciójától s a pályá-
zatok nagyon is kényes eredményétől. 

A kevesebb s könnyebb fizikai munkát 
követelő iparágakon kívül még sok pálya áll 
a dolgozni "szerető nők rendelkezésére. A pos-
tánál, távirónál, távbeszélőnél, irodákban s ban-
koknál eddig jól beváltak; csak a tamdni 

vágyóbb része menjen gyógy szar eszi, tanítónői, 
nevelői, tanári és orvosi pályára. Ez utóbbiak 
azonban csak csekély százalékát képezzék a 
leányoknak, a túlnyomó rész maradjon más 
megfelelő szép hivatásnál. 

A napi sajtó is nagy szolgálatot tehetne 
ennek az ügynek helyes irányú akciójával. 

Ezeket azért mondtam el e lapok hasábjain, 
mert most folynak a fölvételek. A szülőket, de 
különösen tanítótársaimat is figyelmeztetni 
akartam, hogy leányaikat ne erőszakolják a 
tanítónőképzőkbe, mert a tanítónői pálya ma 
már nem bíztat megnyugtató eredménnyel, 
amint azt igen sok kollegám jól tudja szo-
morú tapasztalataiból is. Ha sikerült őket erről 
meggyőznöm: necsak maguk kövessék taná-
csomat, hanem legyenek terjesztői saját kö-
rükben, a társadalomban is. 

(Kolozsvár.) Felméri Albert. 

A gyermekek tanulmányozása. 
„Akié az ifjúság, azé a jövő!" Aki az if jú-

ság vezetésére hivatott, annak azt alapjában 
tanulmányoznia is kell, mert ellenkező eset-
ben elveszti arra befolyását és ezzel egyetem-
ben elveszti a jövőt is." Ezek az „Allgemeiner 
deutscher Verein für Kinderforschung" elnö-
kének nevezett egyesület egyik évi közgyűlé-
sén mondott szavai. 

De vájjon kik az ifjúságnak nálunk hivatott 
vezetői ? A szülőkön kívül első sorban a taní-
tók s így mindenekelőtt az ő első és leg-
fontosabb kötelességük a gyermek tanulmányo-
zását, megfigyelését lelkesen fölkarolni s úgy 
vallás-erkölcsi, valamint hazafias, nemzeti mun-
kálkodásukat annak megfelelően átalakítani 
és a nevelés-oktatást ennek alapján minden 
tekintetben természetszerűvé tenni. A tanítókon 
kívül azonban a jelzett cél elérésére elenged-
hetetlen, sőt emberbaráti és hazafias köteles-
sége a gyermektanulmányozás lelkes fölkaro-
lása az orvosoknak, lelkészeknek és tanárok-
nak s másodsorban minden rendű és rangú 
honpolgárnak is. 

Hogy mily mértékben és mennyiben hasz-
nos minden egyesre nézve a pedagógiának 
ezen legújabb s napról-napra rohamosan tér t-
foglaló tudományágának fölkarolása, azt a 
következőkben foglalom egybe : 

Ami a szülőket illeti, nyilvánvaló, hogy 
nekik a gyermek megfigyelése és tanulmá-
nyozása mindenekfölött nagyon is hasznos, 
mert rájuk nézve legkellemetlenebb és leg-
károsabb, ha gyermekeik fejlődésében, úgy 
testileg, mint szellemileg, bármi fönnakadás tör-
ténik. Ok azok, kik legtöbbet szenvednek, ha 
gyermekeik testi, vagy lelki nyomorékká vál-
nak s épp azért azok mindennemű fejlődésé-
nek tanulmányozása, megfigyelése, ha nem is 
tudományos, de természetes érdekeik szem-
pontjából okvetlenül szükségszerű. Bár sokan 
kétségbe vonják, hogy a szülők ily irányú 
közreműködése megbízható és célirányos volna, 
amennyiben ezek szerint a szülőknél gyerme-
keik iránt észlelhető, nem ritkán vak szeretet, 
a tanulmányozás eredményeit illuzóriussá teszi, 
de ezzel szemben tagadhatatlan, hogy éppen 
őnekik van legközvetlenebb alkalmuk a gyer-
meklélek korai jelenségeinek megfigyelésére s 
épp azért közreműködésük mindenekfölött 
kívánatos és okszerű. 

A családon kívül a nevelés legfontosabb 
tényezője az iskola, melynek épp úgy égető 
szüksége van a gyermek testi és lelki életé-
nek ismeretére, ha hivatását lelkiismeretesen 
akarja teljesíteni. Okvetlenül emancipálnia kell 
magát a sablonszerűség, a mesterkéltség és 
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dogmatizmus pszihológiája alul és a testi és 
szellemi élet fejlődésének, a gyermek egyéni-
ségének, gyöngeségeinek és kiválóságainak 
figyelembe vételével munkálkodnia, ha a gyer-
mek jövőjét, tehetségeit illetőleg tévedésekbe 
esni nem akad. 

Minden egyes tanuló a tanító szemében ne 
csak osztály- és padtöltelék legyen, hanem 
egyéniség s ezen egyéniséget minden kitűnő-
ségeivel, hibáival vagy gyöngeségeivel figye-
lembe véve és azoknak megfelelően alkalmaz-
kodjék az oktatásban és nevelésben. Főként 
a patologikus és problematikus természetű 
gyermekekre fordítandó manap az idegesség 
korszakában nagy óvatosság és gond. Ehhez 
azonban nagy szakavatottság és pedagógiai 
tapintat kell, mert ezek nélkül a tanító kép-
telen annak megítélésére, hogy mikor mérsé-
kelje, vagy sarkalja a tanuló szellemi munkál-
kodását, még kevésbé, hogy mily beteges 
szellemi tünetek esetén ajánlja a szülőknek 
gyermekük gyógykezeltetését, vagy szakbeli 
gyógyoktatását. Epp ez okból nemcsak az 
abnormális gyermekek oktatóinak, hanem a 
rendes népiskolai tanítóknak is elengedhetet-
lenül szükséges a gyermeklélek tanulmányozása, 
hogy megfelelő lélektani ismeretekre tegye-
nek szert. 

De nemcsak alapos és mindenre kiterjeszkedő 
genetikus, hanem tudományos tanulmányo-
zásra is szüksége van a tanítónak. 

A tanterv kérdése csak az esetben fog végre 
minden tekintetben kielégítő megoldást nyerni, 
ha az abban fölhalmozott tananyag megemész-
tésére hivatott tanulók ismeretkörével, tud-
vágyával, hajlamaival és munkaképességével 
tisztában leszünk. Elhibázott volna a gyerme-
kek mindennemű s esetleges különleges hajla-
mainak túlbecsülése, hanem leginkább aziránt 
kell megállapodásra jutnunk, hogy a gyermek 
szellemi tudvágyát, tanulási kedvét oly isme-
retek közlésével elégítsük ki, miket szellemi 
képességük, fejlettségük folytán megterhelte-
tés nélkül földolgozni, értékesíteni képesek, 
mert ellenkező esetben a gyermek idő előtt 
blazírttá vagy tudalékossá válik. 

A genetikus pszihológia és fiziológia beható 
ismeretére épp a tanmód megállapítása céljá-
ból van égetően szüksége a tanítónak, mert 
az alapos pszihológiai ismeretekkel bíró tanító 
az oktatásban sokkal helyesebben fog eljárni, 
mint az azoknak sejtelmével sem bíró. 

A gyermektanulmányozás a gyermekek 
teoretikus és gyakorlati fegyelmezése és veze-
tése okából is szerfölött előnyös a tanítóra 
nézve. A fegyelmezés és vezetés tekintetében 
még minden pszihológiai biztos alapnak híjá-
val vagyunk. E tekintetben a pedagógia úgy-

szólván lépésről-lépésre tapogatódzik s tisztán 
csak tradiciókon és bürokratikus szabályokon 
élősködik, amit pedagógiai irodalmunk e téren 
való roppant szegénysége is bizonyít. 

A gyermekek érzelem- és akaratvilágánfik, 
cselekvési képességeinek tanulmányozása kell, 
hogy törekvésünket képezze, mert csak úgy 
leszünk ezen kérdés helyes megoldására is 
képesekké. A gyermek intellektuálitásának 
tanulmányozása egyúttal annak fiziológiai isme-
retére is vezet bennünket s megérleli bennünk 
azon meggyőződést, hogy a gyermek testi és 
szellemi életét különválasztani nem lehet s 
ennek folytán a nevelésnek nemcsak a lélek, 
hanem az egész személyiség kiművelésére kell 
törekednie. Akárhogy mérlegeljük a test és 
lélekre vonatkozó metafizikai viszony kérdé-
sét, tény az, hogy különösen e tekintetben a 
szellemi élet a testi élettel, de különösen az 
egészségi állapottal mindenkor szoros össze-
függésben áll. 

Ugyanez áll a közép és felsőbb iskolai 
tanárokra nézve is, mert miként épít-
senek ők a megkezdett módon tovább, ha 
tanítványaik testi és szellemi életét, annak 
fejlődési folyamát, irányát, de mindenekelőtt a 
testi és szellemi fejlődés alapját nem ismerik? 

A lelkészeknek főként az ifjúság és felnőt-
tek lelki szükségleteinek gondozása képezi 
föladatát, de miként bánjanak ők a már elé-
jük kerülő kész anyaggal, ha sejtelmével sem 
bírnak annak, hogy miként és hogyan vált 
azzá, aminőnek jelentkezik ? 

Hogyan vezessék és irányítsák • az iskola 
padjaiból eléjük került egyént a lelki és erkölcsi 
élet terén, ha annak lelki és erkölcsi világát, 
legalább csak megközelítőleg is, nem ismerik ? 
Mindezekre okvetlenül szükséges a gyermek-
léleknek, mint a tovább építésre szükséges 
alapnak ismerete. Különösen az iskola kötele-
zettségből kinőtt és katonakötelezettség előtti 
korban levő ifjúság erkölcsi életének irányítása 
a legszebb és legszentebb kötelessége a lelkész-
nek. S vájjon hányszor halljuk és e tekintet-
ben épp leghivatottabb hivatalos köröknek 
abbeli önbeismerését, hogy e téren minden 
munkásságuk kárbavész, legnagyobb részben 
eredménytelen! Önkéntelenül kérdezzük, hogy 
ennek oka miben rejlik? Nem a változott 
életviszonyokban, miként az általános okadato-
lás hangzani szokott, hanem kizárólag abban, 
hogy a gyermeklélek alapos ismerete hiányá-
ban nem képesek útját-módját lelni annak, 
hogy az ifjúságban és jórészt a felnőttekben 
is ténykedésük iránt érdeklődést és vonzalmat 
keltsenek. Pedig a lelkésznek, kinek a hívők 
nagyrésze nem egy alkalommal teljes erkölcsi 
és beléletét tárja őszinte nyíltsággal föl, van 
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legtöbb módja a pszichológiai megfigyelésekre 
s épp azért a lélektani megfigyeléseknek, ily 
irányú tanulmányozásának leghivatottabb közre-
működője, tényezője. 

De nélkülözhetetlen a gyermeklélek alapos 
ismerete a vizsgáló- és büntető-bírcnak és 
jogásznak is. Napirenden vannak korunkban a 
gyermek-bűnösök elitélései s hogy e tekintet-
ben többet ne említsek, csupán csak arra 
utalok, hogy a mult év folyamán Német-
országban 48 ezer mindkét nembeli gyermek-
ifjú fölött mondatott ki törvényes ítélet s ezen 
statisztikai adatokból egyúttal az is kitűnik, 
hogy mily óriási ezek közt a visszaesések 
száma, ami kétségtelen bizonyíték arra nézve, 
hogy a büntetés szigora vajmi csekély javu-
lást eredményez. Hibás az a föltevés, hogy a 
nagymérvű visszaeséseket a büntetések túl-
szigora, vagy méltánytalan enyhesége okozza, 
hanem egészen más, ezeken kívül álló okok 
következményeinek tekinthetők. Javítani csak 
úgy tudunk, ha az individuumnak a meg-
szokottnál jobbat nyujthatunk s a netán még 
meglevő erkölcsi hajlamokat és jóindulatot 
fölébreszthetjük és kellően irányítjuk, de egy-
úttal tekintettel vagyunk az annál észlelhető 
patologikus jelenségekre is. Hány esetben volna 
a gyermek-bűnös az életnek, a társadalomnak 
visszaadható, ha bíró és védő csak a figyel-
mes tanulmányozó által fölismerhető pato-
logikus jelenségeknek tudatában volna s ez 
esetben szigoiú ítélet helyett és börtön mellő-
zésével szakszerű gyógykezelésre, esetleg gyógy-
oktatásra utaltatnék a bűnös? 

Csak ezen rövid fejtegetés alapján is nyilván-
való, hogy jogi szempontokból is mennyire 
kívánatos a gyermeklélek tanulmányozása, mert 
ha mást nem is, de gyermek-bűnösök meg-
ítélésénél a bírót és védőt egészen más elvek 
vezérelnék a jövőben. 

A legnagyobb és legracionálisabb előhaladás 
a gyakorlati tudományok közt a gyógyászat 
és sebészet terén észlelhető a legutóbbi év-
században s tagadhatatlan, hogy abban a gyer-
mekeken tett alapos megfigyelések és kísérlete-
zések is nagy mérvben igénybe vétettek; de 
egyúttal maguk az orvosok, különösen az 
elmegyógyászok is elismerik, hogy még közel 
sem jutottak e tekintetben oly eredményekre, 
mint az esetben, ha a gyermekek testi életén 
kívül azok lelki, szellemi életét is alaposan 
ismernék és ilyképpen a kettő közti össze-
függésről is határozott adatokkal rendelkez-
nének. Az orvos vajmi gyakran azon hibába 
esik, hogy a pszihikai jelenségeket figyelmen 
kívül hagyja, vagy azoknak fiziológikus és 
pszihó-patológikus jellegét föl nem ismerve, 
csak egyoldalúlag itéli meg. Épp azért utalva 

van ő is a gyógytan és elmekórtan szempont-
jából a gyermektanulmányozásra, az orvosok 
közreműködésére pedig főt ént azért van peda-
gógiai szempontból is nagy szükség, amennyi-
ben anélkül az abban elért eredmények csak 
egyoldalúakká válnának. 

Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy 
az eredmény érdekében kívánatos, hogy a 
gyermektanulmányozás minél tágabb körben 
fölkaroltassék s az egész társadalmi és nem 
csupán pedagógiai tudománnyá avattassák, 
mert ellenkező esetben egyoldalúságánál fogva 
tudományos jellegét, értékét tennők kockára. 
Ha mindenben, itt különösen érvényesül a 
„kézből kézre", vagyis a minden tekintettől, 
vagy tartózkodástól ment önzetlen közreműkö-
dés, együttmunkalkodás elve, úgy a teória, 
mint a praxis terén, mert csak ily együttes 
munkálkodás esetén remélhető biztos és tudo-
mányos szempontokból is értékes eredmény. 
Az e téren szerzett ismeretek hivatvák arra, 
hogy egészen más világnézleteket teremtsenek 
s a tudomány organizmusa alkotta tévedéseket 
eloszlassák s főként, hogy a családi és iskolai 
nevelés-oktatásnak természetszerűbb irányt 
adjanak. Bármint kardoskodnak is a mostani 
egyoldalú bürokratikus és minden tekintetben 
sablonos oktatási rendszer hívei annak fön-
tartásában, az éppen természetellenessége, 
mesterkéltsége folytán napról-napra tarthatat-
lanabbá válik, mert ennek keretében az egyéni-
ség, a valódi tanszabadság érvényesülni kép-
telen. Míg a militárizmus, a pósta és hasonló 
szervezetek rideg paragrafusok alapján talán 
teljesen igazgathatok és ténykedésüknek lénye-
ges ártalmára nincsenek, addig azok a nevelés-
oktatást, amely annyi egyén testi és szellemi 
különféleségének és annyi mellékkörülmény-
nek figyelembe vételére van utalva, csak meg-
akasztják s az egyéniség szabad érvényesülé-
sének minden tekintetben út já t állják. 

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a gyermek-
tanulmányozás fölkarolása és gyakorlati érvé-
nyesítése érdekében már nálunk is lelkes 
mozgalom indult meg a székesfővárosban, de 
félek, hogy az csak a szakemberek bevonását, 
közreműködését szorgalmazza s ilykép egész 
ténykedésében s ami még sajnosabb, ered-
ményében egyoldalúvá fog az ügynek nem 
csekély kárára válni, amit még megerősíteni 
látszik az ügy, illetve mozgalom megindítói-
nak eddigi mély hallgatása. Hiszem azonban, 
hogy ez a hallgatás csak időleges s a néma-
ságot rövid idő múlva az egész magyar társa-
dalom arra hivatott rétegeinek bevonásával 
kezdődő céltudatos és hasznos munkásság, 
fáradhatatlan tevékenység fogja fölváltani s 
ennek bekövetkezése esetén reménylem, hogy 
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a minden szép és nemesért lelkesülő magyar 
tanítóság lelkes követője és tevékeny munkása 
lesz az új iránynak! 

(Székesfehérvár.) Verger Tamás. 

Külföldi szemle. 
Fiúk és leányok közös tanítása. Ujabb idő-

ben ismét időszerűvé lett e kérdés fejtegetése. 
Dr. Rein Vilmos, jénai egyetemi tanár egy 
német havi folyóirat (Wartburgstimmen) májusi 
számában értekezik a kérdésről. A szerző 
összeállítja azokat a véleményeket, melyek a 
közös tanítás és nevelés mellett, vagy ellene 
szólnak s az anyagot ahhoz a kérdéshez, hogy 
ez a közös tanítási rendszer mennyire hono-
sodott meg már a külföldön. Ez utolsó pontra 
vonatkozólag a következőket mondja: „Annak 
az iskolának, mely mindkét nemet a legalsó 
foktól a legfelsőbbig egyesíti, tulajdonképpeni 
hazája az Éjszakamerikai Egyesült-Államok. 
I t t a koedukáció (együttes nevelés) bizonyos 
természeti szükségességgel uralkodó rendszerré 
fejlődött. Az első bevándorlók szétszórva 
éltek ; de hasonló művelődési szükséglet össze-
hozta őket : azon voltak, hogy azt a szellemi 
örökséget, melyet a régi hazából magukkal 
hoztak, lehetőleg csonkítatlanul gyermekeik 
tulajdonává tegyék. A gazdasági helyzet, a 
fiú- és leánytanulók csekély száma a két nem 
közös tanításához vezetett. Egyszerűen nem 
engedhették meg maguknak a különválasztás 
luxusát. Nem az elmélet, hanem a gyakorlati 
szükséglet vezetett az új világban az új rend-
szerre. S amit kezdettek, amellett szilárdul 
meg is maradtak. A koedukáció meghonosodott, 
mert bevált. Ez a rendszer rendkívüli támaszt 
nyert abban az elvben, hogy a nőnek ugyan-
azon művelődési tehetségek álljanak nyitva, 
mint a férfiaknak. Hogy az együttes nevelés 
rendszere valóban az uralkodó lett, a követ 
kező adatokból látható: 1895-ben a nagyobb 
városokban az iskolák 95 százaléka vegyes 
volt; a magániskolák közül kétharmadrész, 
jeléül annak, hogy a szülők szabad választása 
mellett ennek a rendszernek előnyt nyújtanak. 

De a rendszemek ellenzői is voltak. A 
legkülönösebb kifogás az újabb időből szár-
mazik, és abban tetőzik, hogy az együttes 
tanítás következtében az a veszély állhat elő, 
hogy az Egyesült-Államok népessége lassan-
ként kihal. Az együttes nevelés folytán t. i. 
a leányok érzéki érzése úgyszólván semlege-
síttetik, közömbössé lesz. Az éveken át tar tó 
bajtársi érintkezés elnyomja bennük a házaso-
dás iránti hajlamot. Ehhez járul a tanulás 
varázsa s a kilátás, hogy tanulmányaik által 
önálló életpályát szereznek, s így gondtalanul, 

függetlenül, szabadon a házasság bilincseitől 
ízlésök szerint élhetnek. Nem tudom, hogy a 
házassági válási statisztika ez aggodalomnak 
igazat ad-e, de az hizonyos, hogy a Washing-
toni nevelési biztos (Commissioner of Edu-
cation) Dr . Harris W . T., aki magas állás-
pontból képes méltatni az anerikai iskola-
rendszer előnyeit és veszélyeit, az együttes 
nevelést védelmezi s a két nem közös tanításá-
nak előnyeit a következő 6 pontban foglalja 
össze. O a következőket mondja: A rendszer 
1. természetes, mivel a család és a társadalom 
természetes szervezetének felel meg ; 2. szoká-
sos, mert a mindennapi élet szokásaival és 
érzelmeivel, és az államtörvényekkel össze-
hangzik; 3. pártatlan mivel az egyik nemnek 
ugyanazon alkalmat szolgáltatja kiképzésére, 
mit a másik élvez ; 4. takarékos, mert az isko-
lákra szánt pénzek a legelőnyösebben így 
használhatók föl; 5. kedvező úgy az iskolai 
elöljáróra, mint a tanítóra nézve az anyag ki-
választására, az eredmények összehasonlítá-
sára, a tanításra és fegyelemre vonatkozólag ; 
6. jótékony a növendékek szellemére, erköl-
csére, szokásaira és fejlődésére. — így az új 
világ már régen oly rendszert honosított meg, 
melyet az óvilág később követett. 

Legelőször Dr. l 'a lmgren Stockholmban ren-O O 
dezett be 1876-ban egy gimnáziumot fiúk és 
leányok részére „Samskola" néven, mely 1888 
óta államsegélyben részesül és 1901-ben 25 
éves fönnállását ünnepelte. 

Azután Finnország következett. 1880-ban 
Helsingforsban állították föl az első közös 
iskolát. Bámulatosak azok a törekvések, mely-
ket e kis ország az érdekből tett, hogy a 
műveltséget az összes néprétegekben terjessze. 
Nem lehet tehát meglepő, ha a „Samskola" 
új rendszere csakhamar nagyobb elterjedés-
nek örvendett, úgy hogy 1895-ben már 32 
felsőbb iskola és 40 előkészítő iskola állott 
fönn államsegéllyel. 

Norvégiában 1884 óta a legtöbb iskolát 
fiúk és leányok közös oktatására rendezik be. 
Ezt a rendszert az 1896-ki iskolatörvénnyel 
az állam a maga iskolái részére is elfogadta. 

Dániában is 85 reáliskola közül 55 közös ; 
újabban az állami gimnáziumok is megnyíltak 
a leányok részére. 

A Svájcban és Hollandiában, ahol a leg-
több fiúiskola leányoknak is nyitva áll, a 
rendszer sok barátot szerzett. 

Németországban faluhelyen és kisebb váro-
sokban együttes oktatást nyernek fiúk és 
leányok; szemináriumok (képezdék) gyakorló-
iskoláin is. Oldenburg, Baden kisebb városai-

I ban vannak reáliskolák, ahol fiúk és leányok 
I együttes oktatást nyernek és pedig a legjobb 
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eredménnyel. Újabban Baden nagyhercegség és 
Würtemberg királyság néhány fiú-gimnáziumot 
nyitott meg a leányoknak. 

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

Köszönetet nyilvánította: Szabó Béla 
újszentannai áll. polg. fiuisfe. ig.-tanítónak, aki 
az újszentannai áll. polgári fiúiskolái szegény 
tanulóinak segítőalapja javára 240 koronát 
adományozott; gr. Andrássy Dénes nagybirto-
kosnak, aki a románfalvi róm. kath. felekezeti 
isk. céljaira 6000 koronát adományozott; gr. 
Andrássy Dénes úrnak, aki az andrásii (pacsai) 
állami óvoda és óvónői lakás elhelyezésére két 
egymással szomszédos beltelket a rajta lévő 
értékes házzal s fölépítményekkel a m. kir. 
államkincstárnak ajándékozta. 

Kinevezte: Linner Erzsébet oki. tanítónőt 
a szobránci áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Vladár János oki. tanítót a suttói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Lajos és Lórinczi 
Zsigmond oki. tanítókat a szabédi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká ; Schmidt István oki. 
tanítót a rákói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Aczberger Gyula oki. tanítót az uzsoki áll. el, 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Harajda András és 
Kenessey Mária oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a zaricsói állami el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé ; Franczia János oki. tanítót 
a dombháti áll. el. népisk.-höz r. tanítóvá ; 
Berecz Ottó oki. tanítót a györöcskei áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Mittermayer Mátyás 
és Matyuga Konstantina oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a sásonyi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Faragó Mária oki. 
tanítónőt a szanki áll. el. népisk.-hoz rende^ 
tanítónővé ; Karácsonyi Teréz és Lengyel 
Erzsébet oki. kisdedóvónőket a sepsi-szent-
györgyi áll. kisdedóvodákhoz kisdedóvónőkké; 
Szamkó Alajos oki. tanítót a mátraverebélyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Sztankovics 
Adorján modori áll. polg. isk. h. tanítót ugyan-
azon isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; 
Gaál József szenici áll. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá ; Makoldyné Molnár Ilonát, a brassói 
áll. polg. isk.-hoz berendelt tanítónőt ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; 
Topalovics János oki. tanítót az algyői áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Schöntag Ferenc 
oki. tanítót a pomogyi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Tereli Gyula oki. tanítót a hódmező-
vásárhelyi áll. el. tanyai népisk.-hoz r. tanítóvá 
és az igazgatói teendők eMtásával megbízta; 
Epstein Irma oki. kisde '»vo'nőt a pancsovai 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Dávid 

Valéria oki. tanítónőt a kispesti áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Száraz Sándor oki. 
tanítót a duna-bogdányi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Kende Júlia oki. kisdedóvónőt az 
andrásii (pacsai) áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; özv. Hulszky Allain Ida oki. kisded-
óvónőt a lipótvári áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Gábriel Paula beregszászi áll. polg. 
isk. h-tanítónőt ugyanazon isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt. s.-tanítónővé; Kerékgyártó Ferenc és 
Schláger Ilona oki. tanítót, ill. tanítónőt a 
csabdi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Mihályi Irén oki. tanítónőt a 
a medgyesbodzási áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Tomory Mária munkácsi áll. polg 
isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz 
osztályba s.-tanítónővé; Magó István Károly 
Gremsperger Vidor, Loós János, Holly Lajos, 
Petrovics Ferenc, Lux Ilona, Gremspergerné-
Bányász Olga oki. tanítókat, ill. tanítónőket a 
rácalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, illetve 
tanítónőkké; Plachta Rudolf oki. tanítót a 
tiszolci áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szalay 
Sámuel oki. tanítót a zalaegerszegi áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Premier Kálmán, meg 
Hackl Károly oki. tanítókat a barátfalui áll. 
el. népisk.- hoz r. tanítókká ; Lidcács László 
oki. tanítót a felsőhrabonicai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Jablánczy Margit és Bay Anna 
aranvosmaróthi áll. polg. isk. h.-tanítónőket 
ugyanezen isk.-hoz a XÍ. fiz. oszt. s.-tanító-
nőkké; Lukács Erzsébet nagykanizsai állami 
polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt. s.-tanítónővé ; Gyurkovics Anna 
zalatnai áll. polg. isk. h.-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt. s.-tanítónővé; Szkalin 
Imre oki. tanítót a simonyifalvai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá ; Herceg Kálmán, Nagy 
Imre oki. tanítókat ugyanezen áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká. 

Áthelyezte : Karajasich János dombháti 
áll. el. isk. tanítót a pomogyi áll. el. isk.-hoz; 
Arányi Gyula lippai áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a breznóbányai áll. polg. 
isk.-hoz; Záborszky Kálmán győrszigeti áll. el. 
isk. tanítót a szankfelső-móricgáti áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Zsák Frigyes és Zsákné-
Greskovits Mária szerencsi áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a pomázi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségükben ; Láng Géza antalfalvi áll. el. 
isk. tanítót a nagy-mihályi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Székelyné-Halasi Gabriella 
nagy-kaposi áll. el. isk. tanítónőt a horlyói 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; Feyér 
Sándor tiszolci áll. el. isk. tanítót az antal-
falvi áll. el. isk.- hoz jelen minőségében ; Bercse 
Gyula simonyifalvi áll. el. isk, tanítót a győr-

I szigeti el. isk.-hoz jelen minőségében ; Berényi 
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Béla pomázi és Matirkó Gizella berzevicei áll. 
el. isk. tanítót, illetve tanítónőt a szerencsi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; a folyó 
évi 40.943. sz. a. kelt rendeletének hatályon 
kívül helyezése mellett Vas József nagy mihályi 
áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Zsigmond József dombháli 
áll. el. isk. tanítót a gyergyó-remetei áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében ; Beöthy Szilárd 
szelmenci áll. el. isk. tanítót a perecsenyi áll. 
isk.-hoz jelen minőségében ; Alexay Julia 
nagy-szelmenci áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
kaposi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Tömösközy Sándor fülöpszállás-kurjantói és 
Stichleutner Kálmán fülöpszállás-kerekegyházi 
II. számú (régi) áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen; Grigássy Károly porosztói áll. el. isk. 
tanítót a szobránci áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Majertsek Mária kispesti áll. el. isk. 
tanítónőt a szentendre-izbégi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében ; Ladányi László szobránci áll. el. 
isk. tanítót az alsó-domonyai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Pálmai József karánsebesi 
áll. el. isk. tanítót a fülöpszállási pusztabalázsi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; Dvorzacsek 
János szenici áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a békés-csabai áll. polg. 
isk.-hoz és egyszersmind az igazgatói teen-
dőkkel megbízta ; Szántó Géza moóri áll. polg. 
isk.-hoz; Pozorszky Valéria csongrádi áll. polg. 
isk. ren. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
belényesi áll. polg. isk.-hoz ; Makayné-Horváth 
Katalin pápai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a dévai áll. polg. leányisk.-
hoz ; Schlupni Sarolta dévai áll. polg. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a pápai áll. 
polg. leányisk.-hoz ; Kontuly né- Nemessányi 
Mária abonyi áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a miskolci áll. polg. 
leányisk.- hoz ; Békássy Lajos mezővári áll. el. 
isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Nagy Mária zala'nai áll. polg. 
isk. ren. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
csongrádi áll. polg. isk.-hoz ; Greiner József 
tordai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a miskolci áll. polg. isk.-hoz ; 
Fábián István nagyszöllősi áll. polg. isk. segéd-
tanítót jelenlegi minőségében a lippai áll. 
polg. isk.-hoz ; Velkey Zoltán breznóbányai 
áll. polg. isk. ren. tanítót a jelenlegi minősé-
gében a gyergyó-ditrói áll. polg. isk.-hoz; 
Gagyi Samu miskolci áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségben a tordai áll. polg. isk.-hoz ; 
Markó Gizella medgyes-bodzási áll. el. tanítónőt 
az élesdi áll. el. isk.-hoz ; Feleki János medgyesi 
áll. el. tanítónőt a barátfalvi áll. el. isk.-hoz. 

Segédkönyvül engedélyezte : az Erdős 
Adolf és Jakab-féle „írástanítás módszere" 

című munkát a népiskolák tanítóinak, továbbá 
a tanító- és tanítónő-képzőintézetek és közép-
iskolák tanárainak használatára. 

Nyugdíjat utalványozott: Anka Tivadar 
románpetrei közs. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 1340 koronát; Óo Mihály nagy-
váradi munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 1840 koronát; Orbán Dénes kolozsvári 
róm. kath. el. isk. tanító részére évi 1220 
koronát; Bakai Károly bács-feketehegyi munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 1480 ko-
ronát ; Bozsin György keviszöllösi közs. el. 
isk. tani ló részére évi 1177 korona 44 fillért; 
Kellert Lajos nagykanizsai izr. el. isk. elaggott 
tanító részére évi 1280 koronát; Fröhwirth 
József borostyánkői ág. hitv. ev. el. isk. el-
aggott tanító részére évi 740 koronát; özv. 
Csaklovies Vinkoné, szül. Nikolics Danica pan-
csovai áll. kézimunkatanítórő részére évi 320 
koronát ; Fritz Ferenc sámfalvai róm. kath. el. 
isk. elaggott tanító részére évi 680 koronát; 
Vendélné-Bozó Ilona sümegi róm. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónő részére évi 460 koronát ; 
Burg Károly deszpotszentiváni elaggott ág. ev. 
tanító részére évi 620 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Miladinovics Glisa újvidéki gör. kel. 
szerb el. isk. volt tanító özv., szül. Mihajlovics 
Zsófia részére évi 644 koronát és 4 kiskorú 
árvája részére együtt évi 429 korona 32 fillért; 
néhai Filló Ede breznóbányai nyug. ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító özv., szül. Gaal Józsa részére 
évi 504 koronát; néhai Nagy János nyug. áji 
ev. ref. tanító özv., szül. Turi Zsuzsánna ré-
szére évi 300 koronát ; néhai Ellinger Márton 
nyug. pozsonyi tanító özv., szül. Temesvár Klára 
részére évi 500 koronát; néhai Regenhold József 
volt lippai állami elemi isk. tanító özv., szül. 
Augusztin Teréz és 6 kiskora árvája részére 
1100 koronát ; néhai Bajkovics Pál nyug. 
zákányi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Vinkler Klára részére évi 458 koronát; néhai 
Adi László nyug. b.-madarasi ev. ref. tanító 
özv.. szül. Imreh Katalin részére évi 307 ko-
ronát; néhai Faragó Abel bács-martonosi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Szaniszló Verona 
részére 475 koronát ; néhai Klemm Lajos 
zsámbéki róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Schwanauer Emilia és 4 kiskorú árvái részére 
összegen 716 korona 64 fillért; néhai Szukop 
Aladár ó-becsei róm. kath. el. isk. tanító 
Karolina nevü kiskorú árvája részére 151 
korona 73 fillért ; néhai Kovács Ferenc magas-
foki áll. el. isk. volt tanító Mária nevű utó-
szülött kiskorú árvája részére évi 75 koronát. 

Arvaházbavaló fölvételét elrendelte: néh. 
Zavaezky István volt mezőteremi r. kath. el. 
isk. tanító István nevü árvájának a kecskemétibe. 
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Pedagógiai esetek. 
A gyermekek, valamint a közöttük tanulás 

vagy játék, esetleg más foglalkozás közben 
előforduló esetek, történetek, azoknak lefo-
lyása és indító okainak lélektani szempontból 
való megfigyelése az iskola ismeretnyujtó és 
mindenekfölött nevelő hatása tekintetében 
nagyon fontos tényező. Az a tanító vagy 
nevelő, akinek figyelmét a reá bizott gyermek 
lelkivilága, gondolkodásmódja, játéka, tettei, 
ezeknek rugója, indulatainak kitörése stb. nem 
kerülik ki, sokkal biztosabban nevel jó, úgy-
nevezett erkölcsi embert, mint az, aki ezekre 
vagy kevés vagy éppen semmi gondot sem 
fordít. Sokszor oly eset fordul elő, mely egy-
szerre föltárja a gyermek egész lelkivilágát 
jó és rossz tulajdonságaival egyetemben. Ha 
ilyenkor a pedagógiai prudencia eltalálja a 
helyes utat s kellő tapintattal, figyelmes körül-
tekintéssel lép közbe az irányítás és javítás 
eszközeivel, amellett, hogy a nevelés egyedével 
szemben célt ér, az iskolai fegyelmezés tekin-
tetében is kiváló eredményt tud fölmutatni. 

E tekintetben nagyon fontosnak tartom, 
hogy az egyes előforduló pedagógiai esetek 
följegyeztessenek s lehetőleg közrebocsáttassa-
nak, mert alig van olyan eset, melynek isme-
rete s a vele szemben alkalmazott eljárás 
— ha az eset ismétlődik, ami éppen nincs 
kizárva — esetleg másutt is célravezető ne 
lehetne. 

Azért írom le a következő eseteket. Ki 
tudja: hátha használhatnék vele, nem annyira 
a pedagógiai irodalomnak, mint inkább a gya-
korlati nevelésnek és tanításnak. De nem lehe-
tetlen az sem, hogy ezeknek a följegyzések-
nek az, aki valamikor a magyar neveléstudo-
mány kézikönyvének megírására vállalkozik, 
esetleg némi hasznát veheti. 

1. Szamár, aki énekel. 
A mult iskolai év elején olyan iskolát vettem 

át, melynek szellemi légköre, fegyelmezése, 
nevelői befolyása még a legszelídebb peda-
gógiai bírálatot sem állhatta volna ki. Az iskolás 
gyermekek kedves jellemvonásai, milyenek : a 
szelídség, az engedelmesség, alázatosság, szol-
gálatkészség, a gyermekek között szinte isme-
retlen fogalmak voltak. Helyettük durvaság, 
pajkoskodás, fegyelmetlenség voltak a szinte 

megrögzött szokások. A szép szó, az intés, 
feddés, dorgálás vajmi keveset használtak. Az 
„ultima rátió"-hoz nem akartam folyamodni, 
pedig már az engedékenység majdnem az 
iskolai rend és fegyelem teljes fölbomlásához 
vezetett. Leszámolni készültem már a reám 
támadandó humanitással is, csakhogy rakoncátlan 
iskolás gyermekeimet egy kis rendre szorítsam. 

Egy alkalommal az iskolaszéki elnök valami 
halasztást nem tűrő ügyben kiszólított az 
iskolából. Mielőtt kiléptem volna, azt mondtam 
a növendékeknek : míg elvégzem a dolgomat, 
szép csendben s illedelmesen énekeljétek az 
Y. zsoltárt. 

Tennivalómat végezve, megyek a tanterem 
felé, hát hallom, vagyis inkább nem hallom 
az éneklést. Ehelyett hallok hangos feleselést, 
kiabálást: „szamár, aki énekel!" „szamár, aki 
énekel!" Az első gyerek, az első és legnagyobb 
imposztor kiabál leghangosabban, legbátrabban. 
A gyerekek tehát azért nem énekelnek. 

No tudós paedagogusok, mondjátok meg mi 
itt most a tennivaló ! ? 

Hiába kutatok, hiába kérdezősködöm, gon-
dolám magamban, ötlet, pedagógiai érzék 
majd csak kisegítenek. Beléptem a tanterembe 
minden harag, minden fölindulás nélkül, pedig 
a tenger ugyancsak háborgott. Nem kutattam, 
nem inquiráltam, még csak haragos vonás se 
volt az ábrázatomon. Azt mondtam a gyere-
keknek : énekelünk gyerekek, folytatjuk az 
V. zsoltárt. — A szamár nem- énekel, az nem 
tud énekelni. Kezdjük ! És énekeltünk szépen, 
csendesen, figyelmesen, mintha mi sem történt 
volna. — Igaz, figyeltem az osztályra is, de 
különösen az első és a legnagyobb imposz-
torra, aki kimondta s legmerészebben hangoz-
tatta a rendbontó Uéletet : szamár, aki énekel. 
Vájjon énekel-e ? Énekelt szépen, illedelmesen 
a többivel, de arca vörös volt, mint a láng, 
szemeit lesütötte. Nem tudott se rám, se 
tanulótársaira tekinteni, akiknek arcán egy 
ártatlanul derült vonás simult el. Ez a vonás 
azt látszott mondani : aki nem énekelt volna, 
az lett volna a szamár. 

2. Az illetlen beszéd kúrája. 
Amint játékközben figyeltem a gyerekeket, 

mert hiszen játékközben legőszintébb a gyermek 
s itt mutatkozik be legtisztábban az egyén 
természete s lelki tulajdonsága a mgga való-
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ságában, megdöbbenve hallom, tapasztalom, 
hogy ajkukon a trágár szavak csakúgy hem-
zsegnek, a leírhatatlan kifejezések, melyek 
még a felnőttek arcára is odakergetik a vért, 
egymást váltják föl közöttük. 

Tisztában voltá n azonnal, hogy itt a leg-
rosszabb szokásról van szó s ebben nagy 
hibája van a családi nevelésnek, vagyis inkább 
a család rossz példaadásának. Az ilyen csa-
ládnál nem törődnek azzal, hogy trágár beszéd-
jükkel, ajkuk rút kifejezéseivel ártatlan gyer-
mekeik ajkára erkölcsölő mérget csepegtetnek. 
De talán nem is tudják, hogy az ő beszédjük 
az Ízléstelenségnek s illetlenségnek netovábbja. 
A gyermekek is úgy, csupa megszokásból 
mondják azt, amit hallanak. 

Megint végig gondoltam a pedagógiai szak-
irodalom általam valaha olvasott jó tanácsai^ 
még Réztolli karcolatai is megfordultak agyam-
ban. de bizonv kielégítően bölcs tanácsot nem «/ o 
találtam. 

Ismét csak jómagamra szorultam. Először 
is szigorúan eltiltottam ezeket a bizonyos 
kiszólásokat, kibeszédeket. Megmagyaráztam 
röviden, hogy az illetlen, jó ízlést sértő és 
rút szokás, piszkos beszéd, amit tisztességes 
érzésű egyén nem ejt ki a száján, s h l mégis 
kiejti, azt csak mosdatlan szájjal teheti. 

A tilalomra a piszkos beszéd ritkult, kivált 
a leányoknál és a kisebbeknél. (Megjegyzem, 
hogy osztatlan vegyes I—VI. osztályú falusi 
elemi népiskolában 80—90 gyermeket trnítok 
és nevelek.) A nagyobbja azonban, kivált az 
első főimposztor, túltultette magát a tilalmon. 

Egy ízben tanítás alatt fölállt egyik jobb 
érzésű iskolásfiú s panaszt tett, hogy az első 
gyerek (mindig csak ő) valami kimondhatatlan 
tartalmú illetlenséget mondott. No ezt mái-
nem lehet elengedni, ez már mégis több a 
soknál. Igen ám, de mit csináljak vele. Az 
„ultima ratio" megint csak nem lehetséges. 
Eszembe jutott, hogy piszkos beszéd, tehát 
bepiszkolta a száját, tisztára kell azt mosni. 
Tehát: Lajos kifogsz menni azonnal, kimosod 
a szádat az illetlen piszkos beszéd után, de 
azonnal. István — ez a panaszkodónak szólt — 
te meg hozol neki egy bögre vizet. Én pedig 
felügyelek rá, hogy jól ki legyen mosva a 
Lajosnak a szája. 

Mélységes csend. Minden szem reám és 
Lajosra néz. Lajos vörös, mint a pipacs res-
telte a dolgot, majd sírva fakadt, könyörgésre 
fogta a dolgot, ígért eget-földet, fogadta, hogy 
többet soha-soha rútat, csúnyát, illetlent nem 
mond. Hiába ! Nem engedhettem, piszkos szájú, 
mocskos beszédű gyerekekkel egy iskolában, 
egy társaságban nem lehetünk. Ki volt mondva a 
szentencia, Lajosnak ki kellett mosnia a száját. 

Nincs ebben az esetben, kérem, semmi kü-
lönös nagy dolog, de ez az eljárás hatott. Ha 
valamelyiknek véletlenül piszkos beszédre 
szalad a szája, abban a percben tenyerével 
takarja el, ne hogy kimondja a száj öblítőre 
valót. De hatott ez a szülékre is. Híre ment, 
hogy mi történt s kezdik elhagyni azt a be-
szédet, mely igazán legyalázója a magyar nép 
jó ízlésének. 

3. Miska nem jön iskolába. 
Szederfás udvaromon sétálgattam, várva a o ' 

nebulókat, midőn — mielőtt megkopogtatott 
egy szederfát — odaköszön hozzám egy jó-
képű paraszt menyecske, hozván magával egy 
kosár sóvári almát illendőképpen. Hogy kis 
fiam az almának pártját fogta, megkérdeztem 
a menyecskét, hogy : hát mi járatban van ? 

— Hát kérem alássan édes jó tanító uram, 
az én egyetlen jó Miska fiam, akinél fáinabb 
gyerek nincs a kerek ég alatt, nem akar 
sehogyse iskolába jönni. Sír mint a záporeső, 
jajgat mint az orosz, az apja már el is nás-
pángolta, de hát — nem használ neki. 

— No ez baj, hanem hát azért nem kellene 
talán mindjárt elverni, hátha valami könnyebb 
módja is lenne annak, hogy a Miska iskolába 
jöjjön!? 

— Hát hiszen éppenséggel azért jöttem, 
tanító uramnak ez a mestersége — azt mondta 
az uram, bocsásson meg — legyen szíves, adjon 
valami jó tanácsot, hogy és mivel, hogy a 
Miska gyerek iskolába gyűjjék! 

(Hm ! Ez a bökkenő ! Megint csak hiába 
futkosott az eszem, ez a pedagógiai „nyar-
gonc", egyik bölcstől a másikhoz, jó tanács a 
Miska gyerek ellenében nincs.) 

— Mekkora gyerek is az a maga Miskája ? 
— Hát kérem szívesen 6 éves mult zab-

aratáskor. 
— Tehát újonc. 
— Igenis kérem alássan, még nem volt soro-

zaton, mivelhogy még csak éppen 6-éves mult. 
— Nem szokták, ha csintalankodik, az 

iskolával no meg a tanítóval fenyegetni ? Nem 
mondogatják neki: majd lesz-kapsz az iskolában? 

— Bizony azt mondogattuk néha, mert hát 
pajkos a lelkem. 

— No lássa, ez a baj. Azt hiszi, hogy itt 
mindig ütik-verik a gyereket, talán, hogy még 
elevenen meg is nyúzzák. Hanem bízza csak 
rám a dolgot, majd én eligazítom. Hogy is 
hívják csak azt a maga Miskáját ? 

— Az uramat kérem alássan ? Mert hát az 
is Miska. 

— A gyereket, hogy hívják? 
— Kis Miska kérem alássan. 
— Legyen nyugodt, a Miska pár nap múlva 
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eljön az iskolába, csak nem kell ijesztgetni 
meg elnáspángolni. 

A mennyeeske elment, megszabadult a 
gondtól, nekem azonban főtt a fejem : hogyan 
is „gyün" a Miska gyerek iskolába? 

Végre is abban állapodtam meg, hogy föl-
biztattam a Miskával egykorú iskolásfiukat, 
hogy menjenek hozzá játszani s mondják meg 
neki: hogy hány gyereket vert meg a tanító 
bácsi? S majd mikor a páskumra megyünk 
labdázni, arrafelé megyünk, ő is eljöhet velünk. 

Ugy is történt. 3 nap múlva hozta a Miska 
gyerek az ABC-t az anyjával együtt, május 
elejére bevette az apró betűket egytől-egyig 
mind, elosztott 5 X 2 diót 9 gyerek között 
úgy, hogy egy fönmaradt. 

Rólam pedig az volt a hír, hogy megbabo-
náztam a gyereket. Ez volt a honorárium. 

(Vámosladány.) Végli István. 

IRODALOM. 
A szatmár-németi m. kir. állami elemi nép-

iskola első értesítője kegyelettel s nagy gonddal 
szerkesztve jelent meg igen érdekes, gazdag 
tartalommal. Hangulatos, megnyitó cikke az 
állami iskola és társadalmunk címen az állami 
iskola hivatását, a nép gondolkozására, érzé-
sére, munkásságára gyakorolt hatását fejtegeti. 
Erős alapon —• s úgy látszik: erélyes, ügyes 
vezetés mellett — indult meg Szatmár németi-
nek állami elemi iskolája. 42 tanító és tanítónő 
buzgólkodik ott immár a magyar kormány 
hazafias terveinek a népnevelés terén leendő 
megvalósításában. A társadalom támogatja e 
nemes törekvést. Társaságok, egyházak segí-
tették a szegény tanulókat. Egy jótékonycélú 
alapot is teremtettek 1051 korona 56 fillér 
tőkével „Halász Ferenc Segély-alap" címen. 
Második cikk a helybeli azon felekezeti (ev. 
réf., gör. kath, izr. elemi) iskolák rövid tör-
ténetéről szól kegyelettel, melyeknek megszűn-
tével jött létre ott az állami iskola. Elnök-
igazgató : Mihály Ferenc ; igazgatók : Székely 
József, Kótai Lajos, Paládi Lajos és Tar Károly. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A budapesti (budai) tanítóegyesület, 

mely 34 évi fönnállása óta mindig az elsők 
között harcolt és pedig elismerést érdemlő 
sikerrel, a népnevelésügy és a tanítóság érde-
keinek előmozdításáért, e napokban tartott 
közgyűlésén a népnevelési egyesületek Makay 
Béla dr. részéről újra fölvetetr eszméjével 
is foglalkozott. Bárány Zsigmond egyesületi 
tag javaslatára megkeresést intéz a tanítók 

orsz. bizottságához : hívja föl az ország összes 
tanítóegyesületeit (testületeit), hogy a nép-
nevelési egyesületek létesítésének kérdésével 
behatóan foglalkozzanak s erre vonatkozó 
munkálataikat még oly időben terjesszék föl 
az orsz. bizottság elnökségéhez, hogy e tárgy 
a jövő évi egyetemes gyűlés, vagy ha ez meg-
tartható nem lenne, akkor az orsz. bizottság 
nagy gyűlésének napirendjére kitűzhető legyen. 

I A „Szepesi Tanítóegyesület" LII. köz-
gyűlése. A Szepesi Tanítóegyesület 1903 július 
21., 23-án Szepesbélán tartotta 52. rendes köz-
gyűlését. A gyűlésre a Kassa- Oderbergi vasút 
az egyesület tagjainak félárú vasúti menet-
jegyeket engedélyezett, miért a gyűlés szépen 
látogatott volt. Július 21. este 6 órakor a 
városháza tanácskozó termében előértekezlet 
volt, mely a másnapi közgyűlést előkészítette 
és a szükséges bizottságokat megválasztotta. 
7 órakor ülésezett az „Eötvös-alap" szepesi 
helyi gyűjtő- és kezelő-bizottsága Putsch T. 
elnöklete alatt, melyen a bizottság tudomásul 
vette az egyesületnek a f. év elején a „Ferenc 
József Tanítók Házában" létesített „Dobó 
Aclolf szoba11-alapítványát. Elhatározta továbbá, 
hogy Iglón „Tanuló-Otthon"-t létesít, melyet 
dr. Hajnóci R. J., kir. tanfelügyelő nevéről 
nevezen el. A következő 3 évre a helyi bizott-
ság tisztikara így alakult meg: eluök Putsch 
T., alelnök: Ló'vy M., jegyző: Seltenreich H., 
titkár: Marton K, pénztáros : Kertscher E. és 
ellenőr: Kinztler A. Ezen ülés után nyomban 
és ugyanott ülésezett a tanítóegyesület tiszt-
újítását előkészítő bizottság. 22.-én reggel 772 
órakor Gresch Karolin, helybeli óvónő kisde-
deivel mintafoglalkozást mutatott be, melyen 
jólesett látnunk a gyermekek szeretetét és 
ragaszkodását nénikéjökhöz és igazi élvezettel 
hallgattuk az apróság csengő magyar cseve-
gését. 9—l- ig tartott a közgyűlés, melynek lefo-
lyása következő volt: A „Himnusz" eléneklése 
után Dobó A., egyesületi elnök magas szárnya-
lású és lartalmas beszéddel nyitotta meg a 
gyűlést, amely táviratilag üdvözölte dr. Wlassics 
Gy. minisztert, aki szívélyes szavakban köszönte 
meg a megemlékezést. Kintzler A., főjegyző 
fölolvasta az egyesület működéséről szóló 
jelentést, mely után a körelnökök jelentése 
következett. Majd az „Eötvös-alap" szepesi 
helyi gyűjtő- és kezelő bizottságának jelentése 
került fölolvasásra. A közgyűlés a következő 
3 tételt tárgyalta: I. „A tanítóegyesületi élet 
fejlesztése." Előadó' Neupauer M. iL „A. közön-
séges vagy tizedes törteket kell-e előbb rend-
szeresen tanítani?" Előadó Zapletál N. Hl. 
„Az időszámítás fokaiból melyiket, melyik 
osztályban tanítsa az elemi népiskola?" Előadó 
Böhm Vilmos. A pályatételül kitűzött „Az 
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elemi népiskolai tanulók cselekvésének foko-
zása a tanításban" című értekezésért az első 
60 K-ás pályadíjat Neupauer M. nyerte el. A 
„F M. K. E." Szepes várm. választmánya 
100 K-t adomány07ott az egyesülettől kitűzött 
tételek megjutalmazására; ebből kapott Schneider 
J. 50, Böhm V. és Fedor M. 2 5 - 2 5 K-t. 
40 koronányi jutalomban részesült még Nitsch 
M. munkája. A pénztáros jelentéséből kivesszük, 
hogy az egyesület vagyona 690 K 61 f. A 
könyvtárban 1701 kötet van. Majd a több évi 
gyakorlaton alapuló szokás szerint a helyi 
iskolák megvizsgálására kiküldött bizottság 
jelentése olvastatott föl. Több kisebb fontosságú 
ügy elintézése után következett a tisztújítás. 
Díszelnökül általános lelkesedéssel dr. Hajnóci 
R. J. kir, tanfelügyelőt választotta meg a 
közgyűlés. A tisztikar a következő : elnök : 
Dobó A., alelnökök: Huss J . és Gattinger M., 
főjegyző: Kinztler A , jegyzők: Prochaska L. 
és Télessy D., pénztáros: Kertscher E. és 
könyvtáros: Seltenreich H. A „M. T. 0. B."-ába 
a következő 3 évre kiküldi a közgyűlés Dobó 
A., Kinztler A , Kertscher E., Seltenreich H. 
és Küffer Y. tagokat. Az ülés után tartotta 
évi közgyűlését a „F. M. K. E." szepesvárm. 
választmánya, mely után 200 terítékű közös 
ebéd volt. Este jól sikerült hangversenyt és 
színi előadást élvezhettek a kartársak, melyet 
az ifjúság víg tánca követett. Másnap a csepkő-
barlangot tekintették meg a tagok, még pedig — 
a város szívességéből — ingyen. 

• A treucsénvármegyei ált. tantestület 
puchói járásköre f. évi július hó l-én Puchón 
tartotta meg tavaszi rendes közülését. Zsittnyay 
János elnök melegen üdvözli a megjelent 
Borsiezky László j. főszolgabíró s dr. Baer N. 
j. orvos tanügybarátokat. Gyakorlati tanítást 
tartott Il-ik osztályban »Beszéd- és értelmi 
gyakorlat"-ból Szőgyi Lipót puchói tanító. „A 
tanító egyesületi élet fejlesztése" cím alatt 
Podraczky Dezső jk. alelnök s szlávnici áll. 
tanító értekezett. Többek hozzászólása után a 
következő határozati javaslatot fogadták el : 1. 
A tanítóképzők növendékeiket neveljék az 
egyesületi életre és az önképzés szükséges-
ségét bennök idejekorán fölébreszteni töreked-
jenek. 2. Élvezzen a tanító oly tisztességes 
fizetést, mely őt az anyagi gondoktól fölmenti. 
A tanítógyülési napi- és fuvardíjakat kivétel 
nélkül minden tanító egyenlő mértékben kapja. 
3. A kartársi szeretet, txnítói közszellem ápo-
lását minden kartárs kötelességének ismerje. 4. 
A tanítóegyesületek tagjaikat jutalmak kitűzése 
vagy más segályegyesü'etekkel való szövetkezés 
útján anyagilag segítsék. 5. A megyei ált. 
egyesület képviselve legyen a közigazgatási 
bizottság fegyelmi és nyugdíj-bizottságában. 6. 

Az egyesület munkásságának hatásossábbá 
tétele végett szükséges, hogy a tan.-gyűlések 
a társadalom bevonásával tartassanak, hogy 
ezáltal a nevelésügy a nagyközönség körében 
népszerüsíttessék s előkészíttetnék arra, hogy 
halhatlan emlékű br. Eötvös József eszméje : 
„A népnevelési egyesületek" mielőbb megvaló-
sulhassanak. 7. Képviseltesse magát a közmű-
velődési egyesületeken minden tanítótestület 
azzal a céllal: hogy e két kultúregyesület 
mennél szorosabb szervi kapcsolatba hozva, az 
egységes magyar haza kultúrkérdéseinek megol-
dását mielőbb diadalra juttassa. „A népiskolai 
szakfelügyelet" kérdését Galóczy Zsigmond 
puchinai tanító fejtegette. Elfogadták a követ-
kező javaslatot: 1. Az iskolaszéki intézmény 
törlendő s helyébe az egyházi hatóság kijelölé-
sével a főispán : az állami iskolák mintájára 
egy fedhetlen előéletű, hazafias érzelmű gondnok-
ságot nevezzen ki az iskolák élére. 2. A tan-
kerületek iskolái fölött való felügyelet mind-
addig, míg a járásköri tanfelügyelőségek nem 
szerveztetnek, több tanerős iskola igazgatóira 
bizassék, kik szabályszerű úti és napidíjban 
részesítve a tanításoktól fölmentendők s tapasz-
talataikról a várm. kir. tanfelügyelőségnek 
minden esetben részletes jelentés tételére 
köteleztetnének. „A felekezeti s községi tanítók 
fizetésrendezés "-ét Sági Fülöp nansovai tanító 
taglalta. Javaslatát a következő alakban tette 
magáévá a közülés: 1. Keresse meg a várm. 
tanítótestület az országos tan. bizottság útján 
a törvényhozást aziránt, hogy az összes feleke-
zeti s községi tanítók fizetését az államiakéhoz 
mérten törvényileg rendezze ; hol a községek 
az illetmény kiegészítésére, anyagi erővel nem 
rendelkeznének, megfelelő államsegély tétessék 
folyóvá. 2. Mindazon tanítót — kinek fizetése 
az állam által egészíttetik ki — állásában a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter erősítse 
meg. 3. Minden tanító hivatalba lépése előtt 
a m. alkotmányra — a kir. tanfelügyelő 
kezeibe — esküt tegyen. 4. A magániskolák 
is részesíttessenek államsegély s a korpótlék 
kedvezményében s jövedelmük után ne III-ik, 
hanem IY. osztályú kereseti adóval rovassanak 
meg; nyugdíjigényük az általuk kimutatott s 
a hatóság által helyesnek ismert jövedelem 
szerint állapíttassák meg. 5. Az 1893. évi 
XXYI. törvénycikk a javaslat értelme szerint 
revízió alá vétessék. Ezután „A várm. tanítói 
internátus segélyegyesületéu-be való kötelező 
belépés határozat hozatala, majd a pénztár 
megvizsgálása következett, mely után a tagok 
abban állapodtak meg, hogy jövő ülésüket 

Pruszka községben tartják meg. H. Gy. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Eugedélyezet tanköuyvek. Számos tuda-

kozódásra tudatjuk, hogy a vallás- és közokt. 
min. úr Göőz József dr. következő könyveit 
engedélyezte: a) Hangutánzó Képes ABC. 
Ara 60 fillér, b) Gyorstanító Képes ABC. Ara 
50 fillér. 2429/1903. elnöki szám alatt — elemi 
iskolák számára tankönyvül. — E. M. Magán-
társulati tanitóra nem vonatkozik az 1893. 
XXVI. törvénycikk. — Sch. A. A tanítót, kinek 
a IV. osztályból a miniszteri tantervek szerint 
kijelölt köteles tantárgyakból legalább kielégítő 
osztályzata nincsen, felsőbb osztályba fölvenni 
nem lehet. — Sell. János. Nincs róla tudo-
másunk, hogy Magyarországon lenne oly intézet, 
melyet ön kérdez. — L. Gy. Cs. Méhészeti 
kérdésében forduljon a „Magyar Méh" szerkesz-
tő-égéhez „Budapest Köztelek" cím alatt. — 
P. József. A korpótlékra vonatkozó ügyében 
a lapunkban legutóbb közlöttekre irányítjuk 
figyelmét. — H. József. Tanítói oklevél meg-
zerzése előtt szolgált éveket nem számítjuk 
be a nyugdíjba. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
— Az Eötvös-alap köréből* A „bajai 

gi/iimölcsészeti-egyesület" minden évben a tanítók 
által rendelt növények után 4—6% fizet a 
„Tanítók Háza" javára. A mult évi július 1-től 
a jelen évi június 31-ig a százalék 61 korona 
és 86 fillért tesz ki, amelyet az egyesület már 
be is fizetett az „Eötvös-alap" pénztárába. 
Fölhívjuk ez alkalomból is kartársaink figyel-
mét a „Bajai gjümölcsészeti-egyesületre" s ha 
esetleg csemetéket illető megrendeléseket esz-
közlenek, forduljanak bátran a fönti egyesü-
lethez, mely megbízhatóságánál fogva ajánlható 
s amellett még fővárosi internátusunkat is 
támogatja. — A „Tanítók Házai igazgató-
tanácsa és felügyelő-bizottsága" f. évi augusztus 
10-én, délelőtt 9 órakor tartja a Ferenc József 
Tanítók Házában a fölvételek tárgyában rendes 
évi gyűlését, melyre az igazgatótanács, vala-
mint a felügyelő-bizottság tagjait tisztelettel 
meghívjuk. Budapesten, 1903 augusztus l-én. 
Tóth József, s. k , kir. tan., a felügyelő-bizottság 
elnöke. Dr. Göőz József, s. k., az igazgató-
tanács elnöke. — Az „Eötvös-alap gyűjtő- és 
kezdő országos bizottsága" f. évi augusztus 
hó 12-én délelőtt 8 órakor a Ferenc József 
Tanítók Házában gyűlést tart, melyre az egye-
sület tiszteletbeli, valamint a gyűjtő- és kezelő-
bizottságtagjaittisztelettel meghívjuk. Tárgyak: 
1. Javaslatkésíítés az ösztöndíjak és segélyek 
odaítélése, valamint a Tanítók Házába való 
fölvétel tárgyában. 2. Pénztárkezelési szabályzat. 

3. Folyó ügyek tárgyalása. Budapesten, 1903 
augusztus hó l-én. Ujváry Béla, s. k., kir. 
tanácsos, elnök. Kapy Rezső, s. k., titkár. — 
Az „Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-
egyesület) folyó évi augusztus 17-én, reggel 8 
órakor tartja Budapesten a Ferenc József 
Tanítók Házában (Szentkirályi-utca 47. sz.) 
Osztó-Bizottsági s folytatólagosan 10 órakor 
közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk jóté-
kony intézményünk minden tagját. Az Osztó-
Bizottság munkálata: a) ösztöndíjak odaítélése; 
b) segélyek kiosztása; c) fölvétel a Tanítók 
Házába. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki meg-
nyitó beszéd. 2. Elnöki bejelentések. 3. Bizott-
sági és választmányi előterjesztés a módosított 
alapszabályok tárgyában. 4. Pénztárkezelési 
szabályzat tárgyalása. 5. Esetleges indítványok. 
Budapesten, 1903 aug. l-én. Ujváry Béla, s. k., 
kir. tanácsos, elnök. Kapy Rezső, s. k , titkár. 

— Az állami gyermekvédelem tárgyában 
kiadott szabályzat módosítása végett a Magyar 
Tanítók Otthona Emlékiratot nyújtott be a 
belügyminisztériumhoz. E kérelem főbb pont-
jai: 1. Az állami gyermekmenhelyek igazgatói 
állására kizárólag a tanítóság kitűnőségei 
alkalmaztassanak. 2. A gyermekvédelem szerve-
zetébe vonassanak be a tanítók és óvónők 
éppen úgy, mint a közigazgatási tisztviselők. 
3. Az állami gyermekmenhely - egyesületek 
országos bizottságában biztosíttassák hely az 
országos jellegű tanító- és óvóegyesületeknek. 
4. A tizenkét és tizenöt év közt levő tan-
kötelesek még azon esetben is fölvétesse-
nek az állami gyermekmenhelybe, ha maguk 
is képesek kenyerüket megkeresni, ha egyéb-
ként kenyérkeresetüknek a módja jövőjük 
biztosítására nem alkalmas. 5. A tizenkét éven 
alóli gyermekeknél az a körülmény, hogy 
kenyerét akár mint cseléd, akár mint tanonc 
maga keresi, kellő ok legyen a gyermekmen-
helybe való fölvételre nézve. 6. Gyermektele-
peket csakis színtiszta magyar vidéken léte-
sítsenek, tekintet nélkül arra, hogy van-e az 
egyébként alkalmas községnek óvóintézete és 
iskolája. 7. Minden olyan helyen, ahol gyermek-
telep létesül, kellő számú óvodáról és iskoláról 
az állam gondoskodjék. 8. Az állami gyermek-
menhelyek internátus?al kapcsoltassanak egybe, 
ahonnan a gyermekek csakis egyéniségük meg-
ismerése után adassanak ki nevelőszülőkhöz, a 
gyermektelepekre. 9. Nevelőszülők képzésére 
tanfolyamok állíttassanak föl. 10. A községek 
ne csak a tankötelesek összeírását, de a be-
iskolázást is hajtsák végre, mivel e nélkül nem 
lehet számba venni az állami védelemre szorult 
gyermekeknt. 11. Miután pedig Budapesten a 
szegény szülők folytonos lakásváltoztatása miatt, 
az összeírás alapján beiskolázást csinálni nem 
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lehet, az államrendőrség mindjárt a beiratások 
befejezése után oly kérdőíveket töltésén ki a 
lakókkal, amelyekből kitűnik, hogy mely tanulók 
nincsenek még beiratkozva s mely szülőket 
kell kötelességük teljesítésére rákényszeríteni. 
12. A kir. tanfelügyelőség, az iskolaszék és az 
államiskolai gondnokság hozassék eleven kap-
csolatba az állami gyermekvédelem ügyével. • 

—- Jubileum. Paulinyi Ignác szakmári róm. 
katb. kántortanító f. hó 28-án ünnepelte szü-
letésének 69., érdemekben gazdag tanítói mű-
ködésének 50-dik évfordulóját, mely alkalomból 
a község értelmisége szép ovációkban részesí-
tette. Derekas Gábor községi jegyző remek 
szívet megkapó szavakkal ecsetelte a jubiláns 
tövises pályáján szerzett érdemeit, aki egy 
félszázadon át — csupán hivatásának élve — 
teljesítette a népnevelés nehéz munkáját. 

— Magyarosításért kitüntetett tanítók. 
A felső nógrádmegyei magyar közművelődési 
egyesület 1903. évi június hó 29-iki 16-ik, köz-
gyűlésén azon idegen ajkú iskolák tanítóit, kik 
a magyar nyelv tanításában az 1902/1903-ik tan-
évben magukat különösen kitüntették, jutalom-
díjakban részesítette. Nevezetesen: Bodiczky 
Lajos, nedelistyei ; Bartál Gusztáv, turicskai ; 
CsipJcai Emil, abelovai ; Kovács Lajos, 
podrecsányi ; Kalanda János, kálnói; Kisfaludi 
Endre, ozdini; Majoros Pál, lupocsi ; Petriváldszky 
Károly, málnapataki; Szeverenyi Lajos, bisz-
tricskai és Szivák András kornai tanítókat 
40 — 40 koronával, Plachi Pál, alsósztregovai, 
Petyo Rezső, szinóbányai üveggyári tanítókat és 
Rácli Margit, gácsi tanítónőt 30 —30 koronával. 

— Gyermekjáték, gyermekrajz . A „Dél-
magyarországi Tanítóegyesület" ez évi nagy-
gyűlését folyó évi augusztus hó 3., 4. és 5-én 
Nagybecskereken fogja megtartani. A helyi 
bizottság ez alkalomból „Művészet a gyermek-
életben" címmel kiállítást rendez. Énnek a 
kiállításnak tárgyai lesznek a 4—15 éves 
gyermekek játékrajzai és játékformálásai, a 
gyermekek számára termelt képes vers- és 
mesekönyvek, az iskola művészi díszítésére 
termelt iskolai falitáblák és a művészi neve-
lésre vonatkozó irodalmi művek. Célja ennek 
a kiállításnak, hogy a gyermek lelkét idomító 
tanítóvilágot bevezessük a gyermeki szellem 
művészi tevékenységének titkos műhelyébe, 
abba a műhelybe, hol a gyermek az ő szívét 
megdobogtató benzomásokat külsőleg nemcsak 
szóval kifejezni, hanem rajz és tárgyformálás 
által látható és tapintható alakba is önteni 
igyekszik; hogy lássák a tanítók, mivel szeret 
a gyermek leginkább foglalkozni, mi a gyer-
meknek nemzeti, helyi és családi miliője és 
egyéni hajlama; hogy megismerhessék a 
gyermeklélek azon ős teremtőerejét, mely a 

gyermekben, mint primitív rajzoló, festő, 
szobi-ász, építész, játéktárgy-formáid s teremteni 
vágyó ezermester mindennap számos változatai-
ban megnyilatkozik. Első alkalom lesz ez a kiál-
lítás hazánkban arra, hogy a művészinevelés esz-
méjének gyakorlatias módon tegyünk szolgálatot. 

— Kirándulás. A Balaton vidékére tanul-
mányi kirándulást rendez a Délmagyarországi 
tanítóegyl. közgyűlése befejezéseül. Kisfaludy 
Sándor szobrát és Molnár Aladár sírját is 
megkoszorúzzák. Bányai Jakab, mint a rendező-
bizottság kiküldöttje, a helyszínen mindent 
megtett a kirándulás sikere érdekében. 150-en 
jelentkezhetnek. 120-at ingyen elszállásolnak. 
30-an Balatonfüreden naponként 2 korona 
díjért kapnak szállást. Arcképes igazolványt 
kell fölmutatni. Ezeknek 34, másoknak 44 
koronába kerül eme kirándulás. Olcsó étke-
zésről szintén gondoskodtak. 

— Gyűlések. A Szeretetházi Nevelők Orsz, 
Egyesülete f. év augusztus hó 19.-én délután 
4 órakor Budapesten a „Ferenc József Tanítók 
Házá"-ban (VIII., Szentkirályi-utca 47.) köz-
gyűlést tart. A köv. tárgyakról -tartanak elő-
adást: „Nevelő-képzés"-ről Magyar József, 
„A szeretet- s árvaházak központi szervezésé 
ről Cavalloni Pál, „A munkára nevelés"-ről 
Cavalloni Pál. — A szombathely-egyházmegyei 
r. kath. tanítóegyesület szeptember hó 1-én d. e. 9 
órakor Szombathelyen, a püspöki isk. IV. fioszt.-
ban (emelet) tartja meg rendes évi (XX.) köz-
gyűlését. A megjelenők a közgyűlés befejezése 
után megtekintik a vasmegyei iparkiállítást. 

— Halálozás. Lefkóci Moesz Géza nyug. 
ág. ev. lyceumi tanár életének 56-ik évében 
elhunyt. — Gőbél János György Székesfehérvár 
szab. kir. város polg., ipar és elemi iskoláinak 
nyug. igazgatója, az arany érdemkereszt tulaj-
donosa, a fejérmegyei tanítótestület tb. elnöke 
stb., munkás életének 68-ik évében elhunyt. — 
Steiner Dávid babocsai nyug. néptanító, életé-
nek 70-ik évében Budapesten elhunyt. Áldás 
emiékőkre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi minister 
további rendelkezésig nem fogad, — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek üy czímen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója ; 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbüler-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker., Városmajor-utcza 31. szám ; 
pénztárosa : Dallos István, lakása : I., Gellérthegy-
utca 27. szám. 

Tarta lom : A székesfőváros környéke. — Sok az 
okleveles tanítónő. Felméri Albert. — A gyermekek 
tanulmányozása. Verger Tamás. — Külföldi szemle. —• 
Hivatalos' rész. — Szünóra : Pedagógiai esetek. Végh 
István. — Irodalom. - Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA 
Rovatvezető: KHOLOPP ALFEÉD, 

Beiskolázás és vizsgálat a gazda-
sági ismétlő iskolában. 

Lapunkban olvastam a nagyszünidőnek két 
részletbeni kiadásáról. Nem akarok ennek 
helyes avagy helytelen voltáról vitatkozni, 
csupán a gazdasági ismétlő iskola érdekében 
jegyzek meg annyit, hogy így van az jól, 
ahogy az most van. Es pedig azon egyszerű 
oknál fogva, mert a gazdasági ismétlő iskola 
tanítványainak a nyári kéthónapi vakáció is 
kevés, oly sok és huzamos a mezei munka 
ilyenkor. Nagyon helyesen jegyezte meg az ez évi 
1. számú mellékletben egyik kartársam, hogy 
a rendes tanítás csak november elsején vehetné 
kezdetét a gazdasági ismétlő iskolában. 

Hisz tudjuk nagyon jól, hogy éppen az őszi 
munkaidőben van a gazdának legtöbb munkája 
és a munkára használható'gyerek is ilyenkor kell 
legjobban. Valóságos átka a gazdasági ismétlő 
iskolának a szeptemberi és októberi „kiírás", 
mert nemcsak a szülő van kitéve a herce-
hurcának, amennyiben t. i. az elöljáróság gyer-
mekének beiskolázására szorítja, hanem a gaz-
dasági szaktanító is. Örökös járás-kelés van 
ilyenkor az iskolában, de még a privát laká-
sunkon is. Egyik szülő úgy, mint a másik 
kéri a fölmentést, hol a büntetés, hol az 
iskolábajárás alól. Ha meg nem teszem, meg-
haragszik az atyafi. A harag pedig mindig 
kellemetlen. Ha megadom a fölmentést, nem 
tartom be a paragrafust, s ez megint baj, de 
nem a szülőnek, hanem nekem. A vége mégis 
csak az, — ha tetszik, ha nem, — hogy bizony 
míg a vetést, szántást, kukoricatörést, répa-
szedést, szüretet és más egyéb munkát el nem 
végezték, addig a gyerek nem jön iskolába. 
Mondjuk, kogy a „kiírást" pontosan végzem; 
ha az elöljáróság szigorú, behajtja a bírságot 
pénzben vagy közmunkában, mert a gyerek az 
„élet iskolájába" járt. Ha nem lesz bírságolás, 
egy keveset ártottam a tekintélyemnek. Rájön a 
szülő, hogy a „kiírás" se mindig „törvény". 
Ezt megtudja a gyerek is és henyélő idejében 
is megpróbálja a mulasztást. 

Ezért vagyok én barátja Borbély kartárs úr 
eszméjének. Hanem aztán ezt a legnagyobb 
szigorúsággal hajtsuk és hajtassuk végre. 

Lássuk már most a gazdasági ismétlő iskola O o 
vizsgatartását. 

Az új utasítás 45. §-a elrendeli, hogy min-

den tanév végén a bizottság jelenlétében év-
záró vizsgálat tartandó, oly időben, hogy a szor-
galmi idő június 15-ig ki legyen tartva. A 
vizsgálatra nézve előírja az utasítás, hogy 
terménykiállítás is rendezendő, és ami a leg-
fontosabb, az a g) pont alatti, „Minden gazda-
sági ismétlő iskolai záróvizsga két részből áll, 
ú. m. : az elméleti és gyakorlati részből. Az 
elméleti a közismereti tárgyakat és a gazda-
sági ismeretek elméleti részét öleli föl, a gva-

~ ' OJ 
korlati pedig, amely lehetőleg a gyakorlati 
területen tartandó, a gyakorlati ügyesség és a 
kérdések gyakorlati része ismeretének bemuta-
tására terjed ki." 

Ehhez a kérdéshez akarok én hozzászólni. 
Hozzászólok pedig azon a jogon, mert nagyon 
is közérdekű a gazdasági ismétlő iskolák szem-
pontjából. Magam is tartottam már vizsgát és 
mondhatom, nagyon sokat gondolkoztam a 
vizsgatartás idejéről, ennek mikéntjéről. Tapasz-
talataim is vannak. Ezekről akarok én beszá-
molni és levonva a konzekvenciát, véleményemet 
nyilvánítani. 

Annyi bizonyos, hogy vizsgát kell tartani. 
Tartunk vizsgát pedig azért, hogy az érdeklő-
dőknek bemutassuk tanítványainknak főleg a 
gazdálkodás tudományában való előhaladott-
ságát. De én más okból is tartom a vizsgát ^ a 
és pedig a jelenlevő gazdaközönség okulására ; 
más szóval, hogy a gazdaközönség ez alkalom-
mal is tanuljon. És talán ez egyik főok. Tanít-
juk a gyermeket a gazdálkodásra és az még-
sem cselekszik úgy, ahogyan tanulta. Miért ? 
Mert mindig útjában áll a konzervativ, minden 
újítástól irtózó apa, s a gyermek végre is el-
fárad a jobbért való küzdelemben, s félni lehet, 
hogy mire a maga embere lesz, elfelejti a 
gazdasági ismétlő iskolában megismert igazságot 
és folytatja majd az „ősi módszert." 

Ennek elkerülésére, a jobbnak megismeré-
sére s az apa tanulására igen alkalmas a 
vizsga. 

Csak egy esetet hozok föl: Egyik vizsga 
alkalmával egyik gazdatársam azon csodálko-
zott, hogy a már beojtott t'ácskát le kell vágni 
fele- vagy harmadrészben. (Törzsnevelésről volt 
szó.) Most következett volna a gyermek által 
mondottak okadatolása de ezt be sem várva az 
atyafi, lassan mondta: „Nye te bolond". Halkan 
mondta, de én meghallottam. Odamentem 
hozzá és csak annyit mondtam neki, hogy 
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mindjárt bebizonyítja majd ennek a helyessé-
gét a saját fia. Az atyafi csak nagyot nézett, 
mikor az ő édes magzatja amúgy Isten iga-
zában vágta az „apjuk" fejéhez az igazságot. 
(Persze nem tudott az apja megjegyzéséről 
semmit.) Mondanom sem kell, hogy helyesen 
és jól fejtette meg a kérdést. Vizsgán történt 
a dolog, nagy urak előtt, és közhelyeslés ki-
sérte a tanuló szavait. Az apa elhitte és örült 
a gyereke tudásának. Elhitte, tehát tanult a 
gyereke vizsgáján. 

Es ha nem félnék a kollegáimtól, hogy 
hajbakapnak velem (pedig ezt mindjárt a cik-
kem elején nem szeretném), úgy fejezném ki 
magam, hogy a gazdasági ismétlő iskolások 
vizsgáját főleg, mint a gazdasági ismétlő iskola 
iránti állandó érdeklődés fölköltésére és a már 
felnőtt gazdák okulására tartom. 

Hogy mikor tartsuk a vizsgát, azt meg-
mondja a szervezet. Én is említettem az előbb. 
Azonban szeretném a szervezetet megváltoz-
tatni, magának az iskolának érdekében. 

A gazdasági ismétlő iskola tananyagát ugyanis 
kétféle csoportba oszthatjuk. Közismereti és 
gazdasági tárgyakra. A szorgalmi idő kétféle : 
téli és nyári félév. Az első hetenként és 
évfolyamonként legalább 5-órás, a másik leg-
alább 2-órás. Téli félévben tanítjuk a gazda-
ságtanon kívül a közismereti tárgyakat, és 
pedig a szervezeti szabályok szerint nov. 1-től 
április l-ig. A nyári félévben szeptember, 
október, április, május és június hónapokban 
csak a kétórás gazdaságtan járja. Helyesen is 
van ez így. De kérdem, miután a közismereti 
tárgyak tanítása március végével befejeződik, 
a vizsga pedig június 15-e után tartandó, 
tehát a kettő közt két és fél havi időköz van, 
nem-e felejt az a gyermek? Igen is felejt és 
pedig elég sokat. Azt hiszeih több kollegám 
is bizonyíthatja ezen állításomat. 

Az elméleti vizsgán pedig a szervezet 45. §. 
g) pontja szerint a közismereti tárgyakból 
tanultakut is kell kérdezni. Hogy mit tud a 
gyerek ezekből felelni, azt mondja meg más, 
én hallottam, tapasztaltam, nem akarok vele 
dicsekedni és nem is jó. Sohase voltam meg-
elégedve a közismereti eredménnyel. Azt mond-
hatná valaki, hogy tanítsuk a közismereti 
tárgyakat a vizsgákig. Erre csak annyit felelek, 
hogy a gazdaságtannak nagyon kell az a nyári 
félévi 2 óra és örülünk, ha bevégezzük az 
anyagot. A nyári félévben pedig többet, mint 
két órát követelni a mmíkaképes gyermektől 
nem lehet. Legalább az én iskolámnál így van. 
A vizsgatartás jelen alkalmazásában, tarthatat-
lan, ezt azt hiszem, a közismereti tárgyak 
szempontjából sikerült bebizonyítanom. 

A szervezet szerint a vizsgán elméleti és 

gyakorlati dolgokat kell- kérdezni és a tanulók-
kal bemutattatni. En olyformán vélem e kérdést 
megoldani, hogy külön legyen az elméleti és 
külön legyen a gyakorlati vizsga megtartva. 
És pedig úgy, hogy a tanévet osztjuk két 
félévre, — mint ezt a szervezet is megszabja. — 
Tartsuk a vizsgát is hétszerre, legyen téli 
vizsga, s legyen nyári vizsga. A téli félév 
befejeztével április l-én tartsuk az egyiket, 
a nyári félév végén június 15-én avagy utána 
tartsuk a másikat. A téli vizsga tárgya legyen: 
a közismeret (evvel megszűnnek azok a bajok, 
melyeket föntebb említettem és ebből is majd 
tud a gyermek felelni), és a vizsgán kérdez-
hetjük ki a gazdaságtanból mindazt, ami elmé-
leti kérdés avagy amit eddig csak elméletileg 
tanultak. A nyári vizsga pedig legyen csupán 
gazdasági gyakorlati vizsga. 

Még egy természetszerű, illetőleg időszerű 
okom van a két vizsgatartás rendszere mellett. 
Tudjuk nagyon jól, hogy június közepe az az 
idő, amikor a gazdasági munkáknak nincs oly 
változatossága, mint pl. ősszel vagy tavasszal. 
Ez az idő egy kis pihenő a nagy napok előtt : 
aratás előtt. Ha tehát gyakorlat vizsgát akarok 
tartani, minden gyakorlati dolgot — ha csak 
júniusban vizsgáztatok — be sem mutathatok. 
Könnyebben végezhetem azonban a gyakorlati 
bemutatást tanítványaimmal, ha az általam 
javasolt két vizsgarendszert alkalmazom, mert 
hisz az egyik vizsga a tavaszi munkák idejére 
esik, amikor a munkák meglehetős változatosak. 
Maradhat azért a tavaszi vizsga közismereti és 
gazdasági elméleti vizsga, de egyúttal bemu-
tatom a gyakorlatiból mindazt, amit ez időtájt 
bemutatni lehet. A júniusi nagy vizsga pedig 
legyen csupán és főleg gyakorlati, a szervezet-
ben is említett termény-, háziipari- és kézi-
munka-kiállítással egybekötve, s ekkor adhatók 
ki egyúttal a tanulóknak szánt jutalmak is. 

Az, hogy hogyan tartsuk meg a vizsgát, 
szintén fontos kérdés. Talán nagyon is fontos. 
Hiszen, amint mondottam az „öregek" tanítá-
sára is gondot fordítok a „gyerekek vizsgáján". 

Ha az elméleti vizsgát tartjuk, ne tekintsük 
ezt kizárólag elméletinek : vagyis kérdés és 
felelésnek, hanem amit csak tudunk szemlél-
tetni, szemléltessük meg az iskolai fölszerelés 
segítségével (már t. i. ha van ilyen). 

A nyári vizsga, mivel kizárólag gyakorlati 
lenne, már nagyobb körültekintést igényel. A 
fő a gyakorlatiasság. Ne feleltessen a tanító, 
hanem tétessen. A cselekvés közben beszélhet 
a tanuló, de csak annyit, amennyi éppen elég-
séges arra, hogy tettének okát és célját tudja 
adni. Miért ? Mert a vizsga így is hosszadalmas 
és kevés az időnk, s mert a magyar ember 
sajátsága, hogy munka közben csak keveset 
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beszél. Legyen gondunk arra, hogy ha gyakor-
lati irányban folyik a vizsga, a tanulók kisebb 
csoportokba osztva, egyik ezt, a másik azt, a 
harmadik megint más munkát végezzen ugyan-
azon időben. A tanító figyelme persze minden 
csoportra kiterjedjen. így változatossá és ér-
dekessé tesszük a hallgatóknak a vizsgát. o o 

A vizsga nagyon helyesen mindig vasár,-
avagy ünnepnapon tartandó. Az érdeklődés a 
vizsga látogatottságára nézve is fokozottabb O O Ö 
lehet. 

A vizsga tárgyai sokfélék, de mindezt két 
főcsoportba oszthatom, t. i. növénytermelési 
és állattenyésztési csoportokba. Ami a gyakor-
lati vizsga tartását és főleg annak kérdéseit O Ö 
illeti, igen jó útbaigazítást találhatnak az érdek-
lődők a nagyméltóságú 111. kir. földmívelésiigyi 
miniszter úr által kiadott „a m. kir. földmíves 
iskolák záróvizsgájának" szabályzatában, mely 
a legnagyobb körültekintéssel van megkészítve 
és amint illetékes emberektől hallottam, nagyon 
bevált. 

(Heves.) Vételt Sándor. 

Gazdasági eszközök készítése a 
gazdasági ismétlő iskolában. 

Nagy érdeklődéssel olvastam Vétek Sándor 
kartársamnak „Közismereti tát gyak a gazd. 
ism. iskolában" című cikkét, különösen azon 
részét, melyben volt tanárjának előadása után 
a svéd gyermekek gyakorlati képzését ismer-
teti. Részemről szívesen osztom azon nézetet, 
hogy a mi földmívelő népünket is a svéd 
rendszer szerint kellene képezni elejétől végig. 
Ma a mi népünk még nem tudja elkészíteni 
a legelemibb gazdasági eszközt sem. Akár-
hány embert ismerek, aki az ásó-, kapanyéltől 
kezdve, mindent a bognárnál csináltat és 
panaszkodik, hogy nem győzi a sok kifizetni 
valót. Az iskolának kell megtanítani nem-
csak a kisebb gazdasági eszközök elkészítését, 
de meg kell értetni növendékeinkkel azt is, 
hogy ezzel jövedelmüket is szaporíthatják, 
mert kevesebb lesz a bognár számlája ; meg-
aztán a téli időben készítve el az eszközöket, 
azokhoz bármely időben hozzá nyúlhatunk s 
így a munkában nem hátráltat bennünket 
egy-egy kisebb szerszámnak az eltörése. Az 
anyagi haszon mellett nem kevesebb fontos-
ságot tulajdonítok az erkölcsi haszonnak is. 
Tudvalévő, hogy az ismétlő iskola hetenként, 
csak néhány órán át foglalja le növendékeit, 
míg az időnek legnagyobb része, különösen a 
hosszú esték, a tanuló rendelkezésére állanak. 
Hogy ilyenkor nem valami épületes dolgokkal 
foglalkoznak, az bizonyos. A közismereti tár-

gyakból az olvasást tanítom s egy alkalommal 
megkérdeztem növendékeimtől, hogy szoktak-e 
otthon olvasgatni, vagy egyáltalán mit csinál-
nak üres óráikban ? Egyik legjobb növendék 
felállt és azt mondotta : „hogy néha olvasga-
tunk egy kicsit, de ha megunjuk, hát leg-
többször elővesszük az „ördög bibliáját" 
(kártya). Megjegyzem azonban, hogy az 
ismétlő iskolai tanulók minden héten kaptak 
olvasni valót az ifjúsági könyvtárból. Tehát 
az olvasni való sem egészen elég arra, hogy 
a gyermekeket mindig hasznos dologgal 
foglalkoztassuk. 

A káros befolyású foglalkozásoktól szerintem 
csak úgy védhetjük meg növendékeinket, lia 
az olvasgatás mellé segítőtársul vesszük a kézi-
munkát. Az a kérdés azonban, hogy miként 
oldjuk meg ezt ? Olvastam már azt is, hogy 
minden iskola mellé műhelyt állítsunk föl és 
itt tanítsuk meg őket, egy értelmes faragó 
ember mellett, a gazdasági eszközök elkészí-
tésére. Ez a mai viszonyok mellett kivihetet-
len. Ne akarjunk egyszerre sokat, hanem 
kezdjük meg a munkát kicsiben. 

Gazdasági ismétlő iskolánk igazgatója be-
látva a munkára való szoktatás szükségességét o O 
és hasznát, már a mult tanévben is foglalkoz-
tatta a növendékeket. Minden tanulót felszó-
lított, hogy otthon üres óráiban készítsen gazda-
sági eszközöket kicsiben és időnként hozzák 
el hozzá, majd útmutatást ad nekik a további 
teendőkre nézve. Folyt a munka egész éven 
át, különösen az első osztályosok közt (ebből 
látszik, hogy a szabad időt ezeknél még nem 
foglal ta 'úgy el a kártya). Szaporodott az esz-
közök száma úgy, hogy év végével egy kis 
kiállítást lehetett belőle rendezni. Yolt ott 
szekér teljesen fölszerelve, targonca, gereblye, 
henger, járom, háromtagú borona, még eke is. 
Gyönyörűséggel szemléltük az apró eszközö-
ket, miket többnyire csak egyszerű bicskával 
készítettek. Némelyik, tartósság szempontjából, 
be is festette azokat. Egy pár elkelt mindjárt 
gyermekjátéknak. Az iskolaszék derék elnöke 
buzdította őket a további munkásságra és 
megjutalmazta a munkás tanulókat. A kezdet 
megvan s ezt tovább folytatva, azt hiszem, 
még nagyobb eredményt is lehet elérni. Én 
nem mondom, hogy az én igazgatóm által 
követett mód a legjobb, aki jobbat tud ám 
kövesse a jobbat, de az bizonyos, hogy ennek 
eredményét láttam. Míg tehát jobbat nem 
követhetünk, addig ez is előbbre visz berniün-
ket egy-egy lépéssel. Kezdje meg tehát a jövő 
tanévben minden gazdasági ismétlő iskola ily 
irányban is foglalkoztatni növendékeit, hadd 
ügyesedjenek, hadd fejlődjék érzékük és ítélő-
képességük, hogy mire gazdákká lesznek, leg-
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alább a használhatót a használhatatlantól, a 
formásat a formátlantól, megtudják különböz-
tetni még a gazdasági eszközökben is. 

(Jászapáti.) Szabó Ferenc. 

A burgonya termelése. 
(Gyakorlati tanítás a gazdasági ismétlő iskola II. év-

folyamán.) 

Kedves Gyermekeim ! 
Mindannyian jól ismeritek a burgonyát, vagy 

amint másként nevezni szokták a kolompért 
vagy krumplit. Ez igen hasznos növény. Hasznos 
nem csupán csak azért, mert az állatok takar-
mányozására szolgál, mert keményítőt készítenek 
belőle s szeszfőzésre használják föl, hanem fő-
ként azért is, mert igen szükséges élelmi cikk. 
Esszük sülve, főzve, különböző ételeknek el-
készítve. Nemcsak a szegény ember mindennapi 
eledele, hanem a dúsgazdagok asztalán is igen 
gyakori étel. 

Mivel tehát a burgonya, mint tápszer is 
ennyire fontos, azért ezen növény okszerű ter-
meléséről akarok nektek egyet-mást elmondani, 
amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy a bur-
gonyatermelés jövedelmezővé, hasznothozóvá 
váljék, különösen itt, a mi vidékünkön, hol a 
burgonya termelésénél sok hibát követnek el. 

A burgonya Amerikából származott Európába, 
ezelőtt körülbelöl 400 évvel. Lassan terjedt el 
a termelése, mert az akkor élő emberek, éppen 
úgy mint napjainkban, minden újtól, — bár-
milyen hasznos legyen is az, — h-tóztak. Be-
látták az akkor élő fejedelmek a burgonya 
fontosságát, mindent elkövettek, hogy termelését 
alattvalóikkal megkedveltessék, mert tudták 
azt, hogyha a burgonya termelése elterjed, a 
lakosság új élelmiszerhez jut s nem kell szen-
vedni a népnek az éhségtől. így az akkor 
uralkodó német császárról azt beszélik, hogy 
egy alkalommal nagy lakomát rendezett. E 
lakomára meghívta országának számos földes-
urát és papját. A lakomán a szolgák csupa 
olyan ételt hordtak föl, amely bugonyából, 
vagy burgonyával volt elkészítve. Ezzel azt 
akarta az uralkodó megmutatni, hogy a bur-
gonyából nagyon sokféle ízletes ételt lehet 
készíteni. A lakomán levő urak megkedvelték 
a burgonyát. Hazatértek és elkezdték azt ter-
meltetni. A nép is követte az urak példáját. 
Meg is kedvelte, de meg a szükség is kénysze-
rítette a lakosságot • a termelésre a sovány 
gabonatermő években és így a burgonya el-
terjedt. Ma már mindenütt termelik, ahol csak 
termelhető. 

A burgonyának nagyon sok fajtája van. 
2000-nél több fajtát ismernek. Különböznek a 

burgonya-fajták egymástól abban, hogy más-
más a gumók alakja, színe, nagysága, a __ héj 
vastagsága, a keményítő tartalom stb. Érési 
idejüket tekintve, a burgonyát három nagy 
csoportba lehet fölosztani. Vannak ugyanis 
korán, közepes és későn érő fajták. 

Mielőtt a gazda a burgonya termeléséhez 
fogna, előbb megállapítja, hogy milyen célra 
termeli : meri a burgonyát vagy azért termeljük, 
hogy állati takarmányul szolgáljon, vagy azért, 
hogy emberi eledelt képezzen, vagy pedig azért, 
hogy gyárosoknak eladva, azok keményítőt 
vagy szeszt főzzenek belőle. 

Ha már megállapította a célt, akkor cél-
nak legjobban megfelelő fajtákat termeli. Étke-
zési célra oly burgonyát termel, amely tetszetős 
külsővel bír, szemei nem ülnek mélyen, amelyik 
korán érik és amelyik — sülve vagy főzve — 
lisztes. Az étkezésre szánt burgonyáknál fődolog 
az, hogy korán érjen. Igaz ugyan, hogy minél 
későbben érik a burgonya, amiál több termést 
ad, de azzal, hogy a termelő korábban érő 
féleségeket termel, a termést jó áron tudja 
értékesítem s így amit vesztene a termés 
nagyságában, megnyeri a kisebb termés eladási 
árában. Korán érő féleségek termelése inkább 
nagyobb városok közelében fizeti ki magát. 

Ilyen korán érő étkezési burgonyák : a korai 
rózsa, a hathetes, a hópehely, a kifli krumpli, 
s mások. 

Allatok takarmányozására szánt burgonya 
olyan fajta legyen, mely a legtöbb termést 
adja, sokáig eláll, mint a Richter Imperator, 
a kék cserhéjú, stb. Ha pedig a gazda azt a 
a célt tűzi maga elé, hogy a termést gyárosok-
nak eladja, akkor olyan fajtát keh termelnie, 
amelyik nagy termést ad, és amelyben sok a 
keményítő. Ilyenek a Magyar kincs, Imperator, 
kék óriás, stb. 

Miért fontos gazdasági növény a burgonya ? 
Van-e sok fajtája a burgonyának? 
Miben különböznek a fajták egymástól? 
Hányféle a burgonya érés idejére nézve? 
Milyen esetben termeljünk korai és milyen 

esetben késői fa j t á t? 
Milyen tulajdonságokkal kell bírni az étke-

zésre szánt burgonyának ? 
Milyennek a takarmányozásra szánt bur-

gonyának ? a keményítőgyártásra szánt bur-
gonyának ? 

A burgonya az éghajlatban nem válogatós. 
Még a hidegebb, zordonabb éghajlatú vidéke-
ken, mint nálunk a Felvidéken is megterem. 
Ilyen helyeken azonban csak a korai fajták 
ültetése tanácsos, inert a késői fajták nem 
émek meg tökéletesen s az ily burgonya nem 
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tartható el rothadás nélkül, sőt még kint a 
földön, mielőtt kiszedtük volna, elfagyhat. 

A burgonya a laza talajokban ad jó termést, j 
mert kellő melegség és levegő férhet hozzá. 
Ilyenek a jó erőben levő mély rétegű vályog-
és a televénydús homoktalajok. A nagyon kötött 
és nedves agyagtalajokat nem szereti, termése I 
vizes, szappanos lesz, ami pedig éltékét nagyon ; 
lerontja. 

A burgonyát leginkább az őszi és a tavaszi 1 

gabonafélék után szokták ültetni. Kétszer egy-
másután ugyanabba a földbe termelni nem 
tanácsos. 

Ha a burgonyát gabonafélék után termel-
jük, akkor aratás után azonnal feltörjük, se-
kélyen felszántjuk, megboronáljuk a tarlót. Miért 
kell a tarlót sekélyen felszántani és megboro-
nálni ? N ! (Azért, hogy a tarló elkorhadjon s 
a gyommagvak kikeljenek.) Helyes ! Mert ha 
a tarlót sekélyen fordítjuk alá, akkor a levegő, 
a meleg és a nedvesség, melyek a tarló és a 
gyökéi-maradványok korhadását, roth adását idé-
zik elő, hozzáférnek könnyen a lefordított tarló-
hoz. Ugyancsak a sekély szántás által érjük el 
a gyomok irtását is, mert a gyommagvakat 
csak sekélyen borítjuk be földdel, azok ott ki-
kelnek s a tarlóbuktatást követő mélyebb szán-
tással a gyomokat megsemmisítjük. 

Sekély szántás után, midőn már a gazda az 
ősziek vetését bevégezte, mélyen megszántjuk 
a burgonyának szánt földet. E szántást nem 
boronáljuk meg. hanem érdes fölülettel hagy-
juk menni a télnek. Nagy hibát követ el az a 
gazda, önmaga ellen követ el vétket, ha az 
őszi mély szántást elmulasztja. Pedig nagyon 
sokan elmulasztják azt. Aki mélyen megszántott 
földbe ülteti a burgonyát, sokkal több termést 
remélhet, mint az a gazda, aki az őszi mély 
szántást elmulasztotta. — Az őszi mély szán-
tással a földet javítjuk, porhanyóvá tesszük. 
Javítjuk, mert a mély szántással a talajnak 
meg nem munkált mélyebb részéből olyan föl-
det hozunk föl az ekével, amelyikben igen sok 
a növényi tápanyag. Ezen tápanyagok olyan 
állapotban vannak meg, hogy a, növények nem 
vehetik föl : de a tél fagya, a nedvesség a tél 
folyamán ezen nyers tápanyagokat oldhatókká, 
a növények gyökerei által fölvehetőkké alakít-
ják át. Ezért mondják azt, hogy aki mélyen 
szánt ősszel, annyit használt földjének, mintha 
azt gyengén trágyázta volna meg. Az őszi mély 
szántással porhanyóbbá is tesszük a talajt, mert 
a hantokat és a rögöket a fagy elmállasztja. 

Tavasszal, a burgonya ültetése előtt közép-
mélyen fölszántjuk a talajt (illetve grubbe-
rozzuk) és megboronáljuk. 

A burgonya csak a jó erőben levő talajokon 
ad jó termést ; de a frissen trágyázott földet 

nem kedveli, inert az ilyen földben a burgonya 
sok termést ad ugyan, de a termett nagy 
mennyiség nem tartható el sokáig, könnyen 
elromlik. Éppen ezért nem is szokták a bur-
gonyát frissen trágyázott földbe ültetni, hanem 
olyanba, amelyik egy-két évvel előbb volt meg-
trágyázva. 

Ha azonban a talaj nagyon sovány, kiélt 
lenne, akkor trágyáznunk kell. Trágyázásra 
teljesen érett trágyát használjunk. Az érett 
trágyát az ősszel mélyen megszántott földre 
hordjuk és ott azonnal elteregetjük. Az elte-
regetett trágyából az eső, a hólé a trágya old-
ható részeit lemossa a talaj mélyebb rétegeibe s 
ott egyenletesen elosztja, minek következtében 
a burgonya fejlődésének kezdetén megfelelő 
mennyiségű kész tápanyagokhoz juthat. 

Megterem a burgonya minden éghajlat alatt? 
Hidegebb éghajlat alatt milyen érésű faj tát 

kell termelni ? 
Miért kell a zordonabb éghajlat alatt korai 

fajtákat termelni? 
Milyen tulajdonságú talajt kedvel a burgonya ? 
A nedves és kötött agyagtalajt miért nem 

kedveli ? 
Milyen növények után termeljük a burgo-

nyát ? 
Hányszor szántjuk meg alája a talajt ? 
Miért kell a tarlót sekélyen fölszántani és 

megboronálni ? 
Miért kell a talajt a burgonya alá ősszel 

mélyen megszántani ? 
Ültetés előtt milyen talajmunkát végzünk ? 
Miért nem szabad a burgonyát frissen trá-

gyázott földbe ültetni ? 
Ha mégis trágyázni kell a talajt, milyen 

trágyát használjunk ? 
Hogyan trágyázzunk ? 

Már a gabonaféléknél tanultuk, hogy csak 
jó vetőmagtól várhatunk jó termést. Ugyan-
így van a burgonyánál is. Az a gazda, aki a 
legszebb burgonyáját piacra viszi, vagy f'öl-
takarmányozza, és csak a maradékot, a hit-
ványát használja ültetésre, nem cselekszik 
helyesen Ilyen vetőgumóktól aztán ne is vár-
jon bő termést. 

Az ültetésre szánt gumónak teljesen egész-
ségesnek, hibátlannak, simahéjunak kell lenni. 
Ültetésre legjobb a középnagyságú burgonya. 
Ha nagy burgonyát használunk föl ültetésre, 
akkor nagy tömeget veszítünk ; lia pedig igen 
apró szemű burgonyát ültetünk el, akkor kisebb 
termésre számíthatunk, mert a burgonya fejlő-
désének első szakában, mindaddig, míg gyökerei 7 o ' o Oi/ 

segítségével a földből tudja táplálékát nyerni, 
a vetőgumóból táplálkozik és építi föl testét. 
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Éppen ezért nem szabad sohasem a bur-
gonyát 2 vagy 4 darabra elszeldelni s az így 
elszeldelt darabokat ültetni el ; ezt nem szabad 
tenni, mert már előbb is mondottam, hogy a 
kis burgonyapalánta sokáig rászorul az anya-
növénvre. Olyan az elvetett burgonya a palán-
tára nézve, mint az éléskamra. Minél több 
táplálékot tud fölvenni a gumóból, annál erő-
teljesebben fejlődik a palánta s annál több 
termést remélhetünk. Még kevésbé szabad a 
burgonyának csak egyes szemeit kivágni s azt 
használni föl az ültetésre. 

Ha mégis kényszerítve vagyunk arra, pl-
kevés az ültetésre szánt burgonyánk, hogy a 
burgonyát elszeldeljük, akkor a következő-
képpen járjunk el. Vágjuk hosszában két részre 
a burgonyát s tegyük ki száradni, fonnyadni, 
hogy a seb behegedjen. Ezt azonban az ültetés 
előtt 3—4 nappal'kell elvégezni; vagy pedig 
úgy is tehetünk, hogy a ketté szeldelt burgo-
nyákat ültetés előtt hamuval hintjük be. 

A burgonyát a tavasziak vetése után ültet-
jük el. Korán ültetni nem szabad, mert a fagy 
leperzseli leveleit; igaz ugyan, hogy az el-
fagyott burgonya újból kihajt, csakhogy ez a 
második hajtás az oldalrügyekből fejlődik ki 
és éppen azért termése is kisebb. 

A burgonya ültetésével tehát nem kell sietni. 
Várjunk addig, míg a talaj fölmelegedik s a 
késői fagyoktól sein kell már tartanunk. Mele-
gebb vidékeken korábban, hidegebb éghajlattal 
bíró vidékeken pedig később kell ültetni. Ül-
tetési ideje április közepétől május közepéig 
tart. 

Legjobb a burgonyát sorhúzó után ültetni. 
Nemcsak a szemnek tetszetős a sorhúzó után 
való ültetés, hanem célszerűbb is. Könnyebben 
lehet mívelni. (Megmutatom a sorhúzót.) Hason-
lít a gereblyéhez, csakhogy jóval nagyobb, s 
kevesebb, csak 4 foga van. A fogak erősek és 
igazíthatók, miáltal keskenyebb és szélesebb 
közű barázdákat huzathatunk vele. Legjobb, 
ha 50—60 cm. távolságra vannak a fogak a 
sorhúzóban. Ha csak a viszonyok engedik, 
mindig észak-déli irányban húzzuk ki a soro-
kat, mert a napsugár csak ügy tud a sorok 
közé teljesebben behatolni. 

Ha a sorokat kihúztuk, hozzáfoghatunk az 
ültetéshez. A sorhúzó által vont barázdákban 
egymástól 30—40 cm. távolságra egy-egy 
kapavágást teszünk. Az úgy keletkezett gö-
dörbe egy gumót dobunk s a kapával kivett 
földet rádobjuk. Laza talajon mélyebbre, kötöt-
tebb talajokon sekélyebben takarjuk le a bur-
gonyát. 

Egy holdra 10—12. hl burgonya elegendő. 

Milyennek kell lenni az ültetésre szánt gu-
móknak ? 

Szabad-e a burgonya javát fölhasználni, s 
csak az alját elültetni? 

Milyen nagyságú burgonyát ültessünk? 
Miért nem kell nagyot ültetni? 
Miért nem szabad aprókat ültetni ? 
Szabad-e a burgonyát földarabolni s csak 

egyes szeleteket elültetni? 
Ha mégis kényszerítve van a gazda arra, 

hogy földarabolja a gumókat, hogyan kell 
ezeket előkészíteni az ültetésre ? 

Miért nem szabad a burgonyát korán ültetni? 
Melyik hónapban ültethetjük a burgonyát? 
Mi után legjobb ültetni a burgonyát ? 
Milyen távolságban legyenek a sorok egy-

mástól ? 
Milyen irányban legyenek a sorok? 
Hogyan történik a burgonya ültetése ? 
Egy holdra mennyi vetőmag szükséges? 

A burgonya kapásnövény, mert többszöri 
megmunkálást, kapálást igényel; u. i. a bur-
gonya megkivánja, hogy talaja meg ne csere-
pesedjék, állandóan porhanyó legyen és a gyo-
mok el ne nyomják. Ezért kell kapálni, s 
valahányszor megkivánja a talaj, meg kell 
mindannyiszor porhanyítani, a gyomoktól tisz-
títani. Midőn már a sorok látszanak azonnal 
megkapáljuk. Nem szabad az első kapálásnál 
késni, különösen a cserepesedésre hajlandó 
talajoknál. Tapasztalt gazdák mondják, hogy 
ahány napot késünk az első kapálással, annyi 
zsákkal kevesebb lesz a termésünk ; ez igaz 
is, mert a kemény, megcserepesedett talaj, 
továbbá a gyomok elnyomják a palántákat. 

Ha a sorokat, s a palánták közeit ismét 
fölverné a gaz, újból megkapáljuk. 

Midőn már a burgonya szára oly magasra 
nőtt, hogy nem kell attól tartanunk, hogy 
töltögetés alkalmával betemetjük földdel, föl-
töltögetjük. Száraz talajon ne töltögessünk, 
hanem inkább a nedves talajon, mert töltö-
getés által a talajból nagyobb felületet adunk 
a levegőnek s ez a talajt kiszárítja. Száraz 
talajon inkább a töltögetés helyett újból ka-
páljunk. 

A harmadik kapálásnak és ahol töltöget-
nek, ott a töltögetésnek már a virágzás előtt 
be kell végezve lenni. 

Nem szabad a burgonya szárát, midőn már 
elvirágzott, levágni s takarmányozásra fölhasz-
nálni, mint vidékünkön sokan teszik. A szárra, 
a levélre nagy szüksége van a burgonyának. 
Olyan az neki, mint amilyen fontos szervünk 
nekünk, embereknek, a tüdő. A burgonya 
levelei segítségével dolgozza, alakítja át a 
táplálékot, s veszi föl a levegőt. Ha ezen 
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fontos szervet eltávolítjuk, fejlődéseben vissza-
marad, termése is kisebb lesz. 

Ha a burgonya szára elszáradt s a külső barna 
héjat nem tudjuk ledörzsölni a belsőről, akkor 
a burgonya már megérett. Hozzáfoghatunk a 
kiszedéséhez. Kapával szedjük ki. Kiszedés 
után borona val járatjuk meg a burgonyaföldet, 
hogy a borona az esetleg elmaradt gumókat 
összeszedje. 

Ha hazahordtuk a burgonyát, első dolog 
lesz osztályozni. Kiválasztjuk az ültetésre való 
gumókat, melyet külön teszünk el; kiválaszt-
juk a rothadtakat s sérülteket, s azonnal 
feltakarmányoztatjuk. Eltenni csak a teljesen 
egészséges burgonyát szabad, mert ha csak 
egy a romlott, rothadt is köztük, igen köny-
nyen megromolhat a többi is. 

Egy holdon 40—200 hl. burgonya terem. 
Tavaly már tanultuk, hogyan lehet eltar-

tani a burgonyát ? N. ! (A burgonyát el lehet 
tartani pinceben, ha az nem nedves ; verem-
ben és kupacokban.) Helyes ! Hogyan készítjük 
a kupacokat? (A kupacokat úgy készítjük, 
hogy a burgonyát háromszögű prizmába rak-
juk és néhány napig úgy hagyjuk, hogy a 
burgonya megfonnyadjon, nedvességéből sokat 
veszítsen. Éjjelre letakarjuk szalmával, hogy 
ha esetleg hideg lenne, ne árthasson az neki.) 
Mit kell ezután csinálni ? (Néhány nap múlva 
a burgonya eléggé kiszikkadt, s ekkor beföl-
deljük. Alul vastagabban rakjuk rá a földet, 
fölfelé vékonyabban.) Kell szalmával is beta-
karni a kupacot ? (Nem kell. mert ez által a bur-
gonya könnyebben megromlik.) Milyen irány-
ban kell a kupacnak feküdni? (Észak-déli 
irányban.) S melyik részén kell a kupacot 
megkezdeni ? (A délin.) Tavaszfelé mit kell csi-
nálni? (Amint az idő kezd fölmelegedni, a földet 
is meg kell vékonyítani a kupacon.) Helyes ! 

A burgonyának, kedves gyermekeim, van 
egy nagyon veszedelmes betegsége, ez a bur-
gonyavész. Ez gomba, s egyik burgonyáról 
átterjed a másikra, azért ragályos. Meleg, esős 
nyáron nagyon gyorsan terjed és az egész 
termést megsemmisítheti. Hatása abban nyil-
vánul, hogy a gumók rothadnak. A rothadt bur-
gonyák kellemetlen bűzös szaguak, miáltal meg 
lehet különböztetni a közönséges rothadástól. • o 

Ugy lehet védekezni e veszedelmes betegség 
ellen, hogy rézgálicoldattal permetezzük a bur-
gonya szárát és leveleit. A réígálicoldatot a 
következőképpen készítjük. Veszünk 100 liter 
vizet; ebből a 100 literből kimerítünk körül-
belül 10 litert; marad még 90 liter. Most 
egy ritka szövetű zacskóba kötünk 2—3 kg. 
porrátört rézgálicot és egy rúdon keresztül 
fektetve, elhelyezzük a zacskót úgy, hogy a 
víz borítsa. A víz föloldja a rézgálicot ; most 

azután az előbb elvett 10 liter vízzel elkeve-
rünk 2 kg. égetett meszet. Ha már a mész o o 
is föloldódott, akkor az így nyert mésztejet, 
egy zsákdarabon keresztül szűrjük rézgálic-
oldathoz. A folyadékot jól összekeverjük s 
most már fölhasználhatjuk a permetezésre. 
Háromszor kell permetezni, s minden perme-
tezéskor egy fél kilogrammal több rézgálicot 
és meszet használhatunk. Csak száraz időben 
szabad permetezni. Június közepén kezdjük 
meg a permetezést. 

Ezek azok, kedves gyermekeim, amit a 
burgonyatermelésről el akartam mondani. Ha 
majdan fölnőttök, s magatok termeltek bur-
gonyát, akkor az elmondottak szerint csele-
kedjetek, mert csak ezek szerint lehet a bur-
gonyatermelés igazán jövedelmet, nagyobb 
hasznot adó ! 

Milyen növény a burgonya megmunkálásra 
nézve ? 

Hányszor kell a burgonyát kapálni? 
Mikor kell először megkapálni ? 
Miért fontos a burgonya első kapálása ? 
Mikor kell kapálni másodszor ? 
Milyen talajon célszerű a töltögetés? 
Miért jobb a szárazabb természetű talajon 

töltögetés helyett harmadszor kapálni? 
Szabad-e a burgonya szárát levágni ? 
Melyek a burgonya érettségének jelei? 
Miért kell a burgonyaföldet kiszedés után 

megf'ogasolni ? 
Hány hektoliter terem egy holdon? 
Hogyan kell eltartani a burgonyát? 
Veszedelmes betegsége-e a burgonyának a 

burgonyavész, és hogyan védekezhetünk ellene ? 
Hogyan készítjük a rézgálicoldatot ? 
Hányszor kell permetezni ? 

(Somogyszevtimre.) líiedlmayer Sándor. 

Eleven sövények készítése. 
(Mutatvány Mahay István .,Gazdasági mintaleckék" 

c. most megjelent művéből.) 

Kedves gyermekeim ! 
Említettem már egy alkalommal nektek, 

hogy a gondos gazda gyümölcsét, szőlejét, 
tanyáját vagy szérűs kertjét ellátja, körülveszi 
élősövénnyel, mely neki szép, olcsó és igen 
tartós kerítést ad. Igaz ugyan, hogy míg az 
eleven sövényből készült kerítés elég magas 
és ellenállóbb lesz, 4—5 év szükséges, de 
addig készíthet a gazda a már általatok ismert 
módon nád, tengeriszár stb.-bői kerítést, mely, 
míg a mellette illtetett élőkerités megember-
kedik. megteszi a szolgálatot; azután arra 
nem lesz szükség. 
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Az eleven sövény nagyon gazdaságos is, 
mivel ennek fönntartása és ápolása — a nyí-
rást kivéve — kevésbe kerül. 

Eleven sövényt neveibetünk : eperből, gledi-
csiából, orgonából, fagyaiból stb. Azonban 
kerüljük azokat, melyek sok sarjat bocsájtanak. 
Legalkalmasabb e célra az eper és gledicsia 
(tüskös lepényfa). 

Figyeljetek ! majd elmondom, miképpen kell 
az epermagot megszedni s azt fölhasználásig 
eltartani. 

Midőn már azt látjuk, hogy eperfáinkon a 
gyümölcs teljesen érett, annyira, hogy magától 
is lehull, terítsünk a fa alá egy ponyvát, 
melyre egyes ágnak gyenge megütése, vagy a 
fának gyenge megrázása mellett lehull az eper. 
Ezt vagy a ponyván hagyjuk, vagy gyékényre 
áttéve, kiterítjük s oly szellős helyre visszük, 
hová a Nap odatiiz. Itt az eper pár nap alatt 
megfonnyad, megszárad. Most, hogy a magot 
külön választhassuk a húsos résztől, az epret 
egy edénybe öntjük, vizet húzunk rá s kézzel 
marcangoljuk, míg a mag húsos része le nem 
mosódik, á mag pedig a szitában marad. 

Az így nyert magot azután kiterítjük lapos 
skatulyákba megszáradás végett szellős, árnyas 
helyre, hol a Nap heve nem éri, éjjelre azon-
ban fedél alá visszük. Ily eljárás mellett a mag 
2—3 nap alatt teljesen száraz s az elvetésre 
alkalmas lesz. Elvetni azonban az ily magot 
csak a következő évben kell május hóban, 
mivel a hideg iránt nagyon érzékeny ; addig 
a magot hosszúkás, durva vászonzacskóba téve, 
szellős kamrában fölakasztva tartjuk. 

Ennyit a magme gszedésről. — Nézzük már 
most, hogyan s mikor kell az epermagot elvetni ? ! 

Azt a helyet, hol epermagot szándékozunk 
elvetni, ősszel jó mélyen föl kell ásnunk s 
tavasszal a vetés előtt líjból föl kell porha-
nyítanunk. Készítünk 130 cm. széles, 5 — 6 
mtr. hosszú ágyakat, ezeket jól elgereblyézve 
s fölosztva 4—4 sorú barázdákra, 2 cm. mély-
ségre elvetjük a magot ritkásan, homokkal 
keverve május hó első felében. Azután földdé 
érett trágyával betakarjuk s jól meglocsoljuk. 

Mielőtt az epermagot elvetnők, hogy kike-
lését biztosra vegyük, bizonyos előkészítésen 
megy az keresztül ; nevezetesen : langyos eső-
vagy folyóvízben meleg helyen tartva áztatjuk 
a magot 48 óráig : közben-közben fölkavarjuk, 
• iratán zacskóba téve a magot, abban elegyen-
getjük fél cm. vastagságra, így kitesszük a 
föld alá 2 — 3 cm. mélyre rézsútosan sülyesztve, 
oly helyre, hol a Nap folytonosan érje. itt 
ügyelünk rá, hogy fölötte a föld mindig ned-
ves legyen. Naponta egyszer-kétszer fölvesszük 
a zacskót, a magot összerázzuk. Egyébként 
itt hagyjuk mindaddig, míg a magokon fehér 

kipattanásokat nem veszünk észre ; lia mái-
ezek láthatók, összekeverjük a magot 4—5 
annyi homokkal vagy korpával s elszórhatjuk 
a barázda-sorokba. 

Első és második évben a magágyak gon-
dozása annyiból áll, hogy azokat nedvesen és 
tisztán kell tartanunk, szárazságban megöntöz-
nünk szükséges a növényt, továbbá föl kell 
porhanyítanunk a kérges földet s szorgalma-
san gyomlálnunk. 

A csemeték itt maradnak két évig, azután 
oda. hol belőlük kerítést akarunk nevelni, ki-
ültethetők. 

Azt a helyet, hová mi a kerítést szánjuk, 
az ültetést megelőző őszön föl kell jó mélyen 
ásni egy méter szélességben. Ültetéskor a föl-
forgatott föld közepén, hosszában zsinór mellett 
ásunk egy árkocskát, melyben a csemeték 
10—15 cm. távolra essenek egymástól. A 
csemeték kiszedésénél azok gyökereire nagyon 
ügvelnünk kell s ezeket ültetés előtt 2U ré-O «V 
szűkre vissza kell vágnunk. Beültetésük után 
a hajtásuk is a földtől 5 cm.-re visszavágan-
dók, hogy így azok minél erősebb hajtásokat 
hozzanak, amely hajtásokat fonás által idomít-
hatunk, miáltal a sövényt sűrűbbé, ellentállóbbá 
tesszük. 

Az előtörő hajtások közül június közepén 
meg kell hagynunk a jobb- és baloldalon egy-
egy oldalhajtást, a többit pedig két levélre 
kell bekurtítanunk. A megerősödött oldalhajtá-
sokkal a reá következő tavasszal megkezdhet-
jük az összefonást. A sövény talaját mindkét 
oldalról meg kell kapálnunk. 

Hogy az összefont hajtások megerősödjenek, 
az ezekből jövő oldalhajtásokat nyáron át több-
ször kell bekurtítani. Ha így 4—5 év alatt a 
kellő magasságot elérte sövényünk, a tetejét 
ollóval nyírjuk egyenletesre, hogy a kívánt 
alakot megkapja. 

* 

Hol alkalmazhat a gazda legcélszerűbben 
eleven sövényt kerítésnek, N? 

Miből lehet azt nevelni ? 
Hogyan szedjük meg az epermagot ? 
Hogvaii készítjük elő magvetés alá a föl-

det, N ? 
Elvetés előtt mit tegyünk az epermaggal, N ? 
Miből áll a magágyak gondozása? 
Meddig maradnak itt az eper-csemeték ? 
Mily helyre, mikor és hogyan ültetjük ki az 

eper-csemetéket, N ? 
Hogyan gondozzuk azután, hogy jó kerítést 

nyerjünk ? 
* 

Ha gledicsiából akarunk eleven sövényt ne-
velni, ennek magját májusban készítjük elő a 
vetésre. Tudniillik rostába tesszük a magvakat 
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s így a rostát egy dézsa fölé helyezzük. Azután 
a rostában levő magvakat leöntjük jó meleg 
vízzel s ponyvával betakarjuk, hogy a gőz 
minél jobban összejárja s némileg megpuhítsa 
a magvakat. Itt hagyjuk 24 óráig ; azután az 
ősszel mélyen fölásott, most újból megporha-
nyított földbe elvetjük. Ugyanis készítünk 
130 ctm. széles ágyakat, ezeknek hosszában 
húzunk 4—4 sor 10 ctm. mélységű árkoeskát 
s magvetés előtti napon az árkocskákat jól 
meglocsoljuk, hogy a csirázó magvak nedves 
helyre jussanak. Ezekbe kell ritkásan szórnunk 
a magvakat, miket betakarunk 3 ctm. vastag | 
földdel. Azért nem földeljük be az árkocskákat 
egészen, hogy így a víz könnyebben a mag-
vakhoz s palántákhoz jut , mire azoknak meg-
erősödésükig folytonosan szükségük van. A talajt 
öntözni, gyomlálni s kapálni el ne mulasszuk. 

Kiültetésre legalkalmasabbak a kétéves, jól 
fejlődött csemeték. Ezeket is tavasszal ültetjük 
ki oda, hol azokból kerítést akarunk nevelni. 
A talajt egész hosszirányban egy mtr. széles-
ségben ősszel kell fölásnunk jó mélyen. Ülte-
téskor az így fölforgatott föld közepén ásunk 
30 ctm. széles árkot s ebbe ültetjük a vissza-
metszett csemetéket kötésben, t. i. egyiket az 
árok jobb-, a másikat baloldalára, egymástól 
30 ctm. távolra, így egyik sor csemetéje; a 
másik sor csemete közének közepere esik. 

Ezután három évig minden tavaszon felére, 
illetve 3. évben 2/3-ára vi«szametszük a hajtá-
sokat. Negyedik évben már csak 5—6 ctm.-rel 
kurtítjuk meg azokat. Olló alá vehetjük a tete-
jét s az oldalait is úgy nyírjuk, hogy a sövény 
40 ctm.-nél szélesebb ne legyen. Az oldal-
hajtások összefonásáról itt sem szabad meg-
feledkeznünk. 

Méhészettel foglalkozó gazdának igen jó 
szolgálatot tesz a gledicsiából nevelt sövény, 
mivel virágait a méhek nagyon kedvelik. * 

A gledicsia magját hogyan kell előkészíteni 
a vetésre, N ? 

Mikor vethetjük azt s milyen földbe? 
Hogvan gondozzuk a magágyakat ? o- O O O. 
Hogvan és mikor vetjük a gledicsiama-

ot, N ? 
Hogyan gondozzuk a sövényt kiültetes után? 
A gledicsia virágját hogyan tudjuk értéke-
eni ? 

Vcssi'mk pliaceliát. 
léhészkedő kartársaim- közül bizonyára 

Slu ismerik a phaceliát és ezek velem 
eSt terjesztik is szeretik is. Tapasztalásból 
tu a azonban, hogy nagyon sokan vannak, 
a^liírét sem hallották és ezért bátorkodom 

figyelmöket ezen hasznos kis növényre irá-
nyítani. 

Aki a méheket szereti, élvezettel nézi május 
közepétől kezdve a phaceliát. Csak úgy zsong 
raj ta a sok méh. Mint egy viola színű szőnyeg 
terül el a méhes előtt, kincseit kitárva a mé-
hecskék előtt. Szép formás csipkés leveleit 
nem is látni a dús fürtös virágok alatt. Illata 
mézszagú, egy-egy növényen 15—20 virág-
buga is van, méztart aim a nagy és hogy mily 
kedves a méheknek, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy akácvirágzáskor is ellepte a 

j phaceliát reggeltől estig a méhsereg. 
A növényt leginkább azáltal terjeszthetjük 

és ismertetjük meg, ha az ism. isk. területén 
ültetünk be egy darabot phacéliával. 

Sok magot terem. Osszuk ezt ki a növen-
dékek között, sőt adjunk belőle a méhészkedő 
fölnőtteknek is szívesen és így elérjük azt, 
hogy községünkben minél több terület lesz 
ezen becses növénnyel beültetve, és ezáltal se 
ősszel, se szárazság idején nem kell méheinket 
az éhségtől félteni, inert ezen növény igen 
hálás és igénytelen, szárazságban is meglehe-
tősen jól díszlik. Haszna mellett szép is; szín-
ben hasonlít a heliotrophoz, magyarul vaniliá-
lioz és így kertünket még diszíti is. 

Ültessünk tehát phaceliát, ismertessük, ter-
jesszük minél buzgóbban ; mi magunk is, de 
községünk is, hasznát fogja látni. Százszorosan 
fizetik vissza a méhecskék azt a csekély fárad-
ságot, melyet ezen növény termesztése okoz. 

Akinek kei-tje van, ültessen bele néhány 
bokor pliaceliát kertjének egy-egy kis üres 
helyére, ha nincs is méhe ; akinek pedig van, az 
vessen annyit, amennyit csak bír. Evente há-
romszor kell vetni, ha folytonos virágzást aka-
runk. Először februárban, másodszor március-
ban, harmadszor május közepén vagy végén. 
A vetés szórva vagy sorokban történhet, de 
ritkán, mert jó földben egy-egy bokor V2 mé-
ternyi átmérőjű és ugyanilyen magasságúra 
nő. Agas, szép bokor, fürtös virágai 6 hétig 
nyílnak. 

Magot az orsz. méh. egyesület is ad tagjai-
nak. de magkereskedésben is kapható klgr. 
2 K 60 fill. 

(Heves.) Stegmilller Marinka. 
* 

A phacelia-növény egyik lelkes híve hazánk 
nagyhírű tudós méhésze : Br. Ambró,zy Béla, 
ki temes-gyarmatai óriási kiterjedésű méh-
gazdaságot tart fönn. Br. Ambrózv hét kat. hol-
dat vetett be ez évben phacéliával s termeléséről 
a „Magyar Méh" f. évi júniusi számában a 
következőkben számol be, — egyszersmind 
hasznos, jó tanácsot osztogatva méhészkedő 
társainak : 
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„. . . . méhészeti értelemben sohasem fektet-
tem legkiválóbb vagy egyedül eredményre vezető 
kaptárukra nagy siílyt, mert meggyőződésem 
még ma is az, hogy nem a kaptár, hanem a 
méhész biztosítja az eredményt. De másrészt 
arról is meggyőződtem, hogy mézelés tekin-
tetében — ha a természetre befolyást nem 
gyakorlunk — az esetre haszonnal nem dolgoz-Ot' , — 

hatunk többé. Eletem alkonyán e kérdés meg-
fejtését tűztem ki teljes hévvel s ha sikerül, 
megnyugvással vonulhatok vissza, mint aki ipar-
kodott egy nemes és hasznos célnak szolgálni. 
Az idei tavasz is ferdén jelentkezett. A március 
langyos meleg, de vésztjósló volt. Méheink 
erősen döngicséltek, de örömük kárba veszett, 
mert virágok nem voltak még, ellenben az O _ O' 
április havas, fagyos és viharos jellegével a 
gyümölcsfavirágokat tönkre tette s méheink 
megint hoppon maradtak. Megmérhetlen vesztes-
se'geket szenvedtek szegény méhészeink — vidé-
künkön alig van már méh — nem csoda, mert 
két egymást követő gyilkos év rombolt s tönkre 
tette a legszebb reményeket. 

A május is hűvösen köszönt be s ma, 16-án, 
naplóm szerint, alig volt 5 napunk, amely vala-
mire való lett volna. F. hó 11-ike óta virágzik 
az ákác, de csak délelőtt 10 órától, 1—2 óráig 
délután repülhetnek ki méheink, mert rendesen 
esik az eső, éjszaka s reggel hideg az időjárás, 
délután pedig borulni kezd az ég. Jönnek még 
a réti füvek s ha ezek sem sikerülnék, akkor 
újból egy fájdalmas tapasztalattal gazdagabban 
zárhatjuk le méhészeti éveinket, mert az őszre 
nem igen számíthatunk. Egyedüli reményem 
a phare!ia. mellyel hét katasztrális holdat ve-
tettem be. Négy holdat március hó 25-én egy 
remek, kétszer egymásután trágyázott földbe, 
amelyben évek óta csak zabos bükkönyt ter-
mesztek lovaim számára. 

Három és egy fél kiló magot vetettem 1 
holdba, de oly sürün mutatkozik, hogy elég 
lett volna két kiló is. Továbbá 2 holdat el-
vetettem ápril hó 15-én, trágyázott kukorica 
tarlóba, szintén 3V2 kiló magot 1 holdra. Ez 
is túlsűrün jelentkezett. Végre 1 holdat szinte 
kukorica-tarlóba vetettem május hó 8-án, ez 
most kelt ki. Tehát lesz mézelés — ha a jég 
el nem veri — legalább két hónapig. A 
márciusban elvetett phacelián remek gombok 
mutatkoznak s nyolc nap múlva, tehát közvet-
len az akácfavirágzás után, jelentkezni fognak 
a virágok. Meghívtam ez ünnepélyre a temes-
megyei gazdasági egyesületnek választmányát, 
de közhírré teszem a sajtóban is, hogy jöjjenek 
el a méhészek ée nézzék meg e hasznos növényt. 

Mellékesen megjegyzem s ezt másoknak is 
ajánlom, miszerint a burgonya és kukorica közé 
is fogok igen ritkán, holdanként V* kiló phace-

liát elvetni. Azt hiszem, hogy esetleg ha ez is 
sikerül, még két hétre kihosszabbíthatom a 
mézelést. Teljes erővel kell azon lennünk, hogy 
méhészetünket biztosítsuk s ezt csak úgy tehet-
jük, ha mesterséges úton l?gelőt alkotunk és a 
mézelésnek forrásait megnyitjuk." Bv. 

A szamóca tenyésztése. 
A szamóca telepítésére a legalkalmasabb 

évszak a nyár utolja, vagyis az augusztus kö-
zepétől szeptember derekáig terjedő időszak. 
Sőt ahol az időjárási viszonyok kedvezők, az 
ültetést október kezdetéig folytathatjuk, szem 
előtt tartva, hogy a palánták még a te'1 be-
állta előtt jól begyökeresedjenek, mert külön-
ben munkánknak nem lesz sikere. Tavaszkor 
is lehet szamócát ültetni ; de míg a tavaszi 
ültetésnek az a hátránya, hogv a késői fagvok, 

O . o- ' 
a száraz, szeles időjárás elégszer nagyon elcsi-
gázza, a nyár utolján vagy az ősz elején vég-
zett telepítésnek az az előnye, hogy a tövek 
kora tavasszal már fejlődésnek indulnak és 
gyümölcsöznek is. 

Ámbár a szamóca a talajban nem igen 
válogat, mégsem annyira igénytelen, hogy 
amint mondják, akárhol megterem. Megvan a 
neki meg nem felelő földben is, de csak 
sínylik, termése nem éri meg a reá fordított 
munkát. Mérsékelt nedves, televénydús föld-
ben, északi szelektől védett fekvés alatt díszlik, 
bőven gyümölcsözik. Ha ilyen talaj nem áll 
rendelkezésünkre, könnyű korhadt trágyával 
javítsuk meg és fél méternyire forgassuk meg, 
lxogy lehetőleg laza szerkezete legyen, mert a 
tömöttben a gyönge gyökerek nehezen terjed-
hetnek. 

A helyes megmunkálás céljából a telepet 
osszuk föl olyan széles ágyakra, amelyeknek 
közepe is az útról könnyen elérhető. Ugyan-
csak a rendes megmunkálás követelménye az 
is, hogy a palántákat egymástól bizonyos 
távolságra (35—40 centiméternyire) ültessük 
el, hogy minden egye palántának elég helye 
legyen a terjedésre és a neki szükséges táp-
lálék fölszedésére. Inkább ritkábban, mint 
sűrűbben végezzük az ültetést a megnevezett 
távolságnál, inert az egymásba növő palánták 
nemcsak hogy egymástól elkapkodják a táp-
lálékot, de a talajt annyira beárnyékolják 
hogy arra a napsugarak jótékony hatása ner 
teijedhet. 

Magát az ültetést is foganatosítsuk gondd; 
arra ügyelve, hogy a gyökerek elterjedve, ni 
pedig összegyömöszölve kerüljenek lyukjok 
Ezt a hibás munkát a fák ültetésénél T 
hatjuk és amint ott elvetendő, e gye 
növénynél annál kevésbé van helye. A 1 
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egészen töltse be a gyökerek közötti hézago-
kat, nehogy a penész támadja meg és a palán-
ták sdve ne kerüljön a föld alá. A föld meg-
nyomkodása után az ültetvényt megöntözzük 
és továbbra is a föld nyirkosán tartásáról 
gondoskodunk, különben sok palánta kivész. 

Miután a szamóca a hideg, fagy iránt érzé-
keny, télre az ültetvényt takarjuk be véko-
nyan apró trágyával. Az igen meleg takaró 
ártalmas a palántákra. 

Tavaszkor a szamóca-telepre takaróul hin-
tett trágyát leássuk, mert a szamóca nagyon 
szereti a kövérítést. Erre igen alkalmas a híg o o 
trágya is. A baromfiak, szarvasmarha ürülékét 
összegyűjtjük hordóba, erősen meghigítjuk 
vízzel és ha az erjedésen, forráson átment, 
ismét kevés vízzel megkeverve, a nyáron át 
néhányszor megöntözzük vele az ültetvényt, 
de úgy, hogy a trágyát nem a tövekre, sem 
közvetlenül melléjök, hanem a közökre öntjük. 
A híg trágyázást legjobb borús, esős időben 
végezni. A telep további gondozása időnkénti 
kapálgatásra, a gyom irtására, az indák lemet-
szésére és gyakori, bő öntözésre szorítkozik. 

A tövek leindázására vonatkozólag meg-0 o 
jegyzendő, hogy az nem olyan fölösleges 
munka, amint némelyek tartják. Ha szép gyü-
mölcsöt óhajtunk, termelni ha nem akarjuk, 
hogy az ültetvény idő előtt elvaduljon, termé-
ketlenné váljon, az indákat, kivévén a szapo-
rításra valókat, egy tövön csak egyet hagyva, 
a többieket, amint mutatkoznak lemetszük, 
vagy lecsipkedjük, de vem tépjük, nem szakít-
juk le, mert azzal olykor a gyökereket is 
megszaggatjuk. A szaporításra való incfasarja-
kat a legbővebben termő és legszebb gyümölcsöt 
hozó tövek legelső tavaszi' hajtásából válasszuk 
és amint meggyökeresedtek, különítsük el az 
anyatőtől és a nyár utolján ültessük ki átis-
koláztatásra és azután a rendes helyökre. 

A szamócatövek közt meddők is vaimák, 
melyek csak virágoznak, de termést nem 
adnak, ellenben sok ostorindát fejlesztenek. 
A meddőség okát a csupa hím-, vagy ami 
ritkább eset, a csupa nő-virágokban kell 
keresnünk, úgy mint más növényeknél is. Ilyen 
töveket szaporításra nem szabad használni, 
meddőségök a termékeny tövekre is átterjedhet. 

Amint a tövek gyümölcsöt kötöttek, a sorok 
közeit, nehogy a gyümölcs a földtől bepisz-
kolódjék, polyvával vagy szecskával behintjük, 
ami egyszerűbb és olcsóbb, mint ha tartókat 
veszünk. A polyvával való behintés azért is 
jó, mert oltalmul szolgál a csigák ellen. A 
gyümölcsöt a bepiszkolástól magunk is íígy 
kímélhetjük meg, ha öntözéskor vigyázunk, 
ha alacsonyról és nem a gyümölcsre folyatjuk 
a vizet. 

A szamóca általánosan kedvelt gyümölcs, 
s méltán, mert ízére, zamatjára nézve kevés 
társa vetélkedhetik vele. Elvezete egészséges, o o " 
sőt gyógyító hatást tulajdonítanak neki. Nem 
is hiányzik kisebb-nagyobb szamóca-telep ren-
desen kezelt házikertből. Nagy igényei, amint 
látjuk nincsenek, de ha mívelését elhanya-
goljuk, hamar bekövetkezik nála a visszafej-
lődés, elkorcsosulás és többé nem javítható. 

fSárosfa) Zá<lor Gyula. 

Az okszerű méhészetről. 
Régibb időben édes magyar hazánkat tejjel 

és mézzel folyó Kánaánnak nevezték és nem 
ok nélkül. 

Az Alföld nagy kiterjedésű rétségei, búja 
legelői, a Felföld völgyeinek dús virányzata 
bőven nyújtottak tápszert az állatoknak, melyek 
fölöslegig adtak tejet, mézet és ruházatot. 

De egyrészt a földmívelés, a gabonatermelés 
előhaladásával, melynek következtében a legelő-
ket, réteket fölszántották, másrészt az erdők 
irtása folytán megváltozott a kép, mesterkéltté 
lett. Az ember alakította át, hogy önerejének 
méhszorgalmával előteremtse azt, amire a kor 
igénye szerint szüksége van. 

A szarvasmarha nem gulya számban csopor-
tosul, hanem istállóba kötve mesterségesen 
tenyésztett kitűnő takarmánnyal él, nem szilaj 
mint annakelőtte, de szebb, kitartóbb és nagyobb 
tejelő-képességei bír. 

A mézet nem az erdők odvas fáiból szedik 
ki, veszélyek közepette, hanem az ember által 
készített kaptárokból — minden nehézség nélkül. 

Az állattenyésztés közgazdasági kinccsé, 
jövedelmező kenyérkereseti forrássá alakult, a 
méhészet ezenfelül még nevelési tényezővé is. 

Eltekintve a tejet, húst és ruházatot adó 
állatok leírásától, ez alkalommal csak a méhek-
ről, ezek kezeléséről és hasznáról akarok egyet-
mást szűk keretben elmondani. 

A méhek — nagyságukat tekintve — jelen-
téktelen kicsiny állatok (rovarok), amelyek a 
bölcs Alkotó által velük adott magas állati 
ösztönükben nyilvánuló szorgalmuk, munkás-
ságuk, tisztasságuk, rendszeretetük és takarékos-
ságuk által oly közel állnak az emberhez, s ö <J 1 

ennek szeretetéhez, hogy kimulásuk alkalmával 
sajnálkozva fejezi ki magát : elhaltak a szegény 
méhecskék. 

A méhek családias életet élnek, melynek feje 
a testben és színben némileg különböző és 
petét rakó anyaméh (a királyné), melyet 10—30 
ezer kisebb dolgozó nőstény kiválóan gondoz, 
őriz és mindennel ellát, amire csak szüksége 
van. U j család alapításának idejében, köznyel-
ven rajzáskor, ami akkor áll be, ha lakásuk 
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szűknek mutatkozik, több-kevesebb hímméh is 
van a családban, melyek aklcor az anyaméh 
megtermékenyítéséhez nélkülözketlenek. Azonban 
nyár utolján, kivált, ha a mézlegelő már fogyni 
kezd s mivel nem dolgoznak, hanem csak a 
kész mézet fogyasztják, a dolgozók által a 
méhész segítségével elpusztíttatnak. 

A méhek ősi tanyája a sziklák repedései és 
az erdők odvas fái voltak. Innét kerültek rajzás 
alkalmával az emberek lakásaihoz közel. Az 
emberek kezdetben az odvas fának megfelelően 
kivésett fenyőfatönkökben, majd később szal-
mából, gyékényből font kasokban adott nekik 
lakást. Az ember a legtöbb esetben a méhet 
méznverés és viasznyerés céljából lekénezte s 
nem tudta azokat akként kezelni, hogy a méz 
elszedésekor le ne ölessenek. Hogy csodás éle-
tükbe bepillanthasson, arra nem volt képes. 

A 19. század rohamos fejlődésével, átalaku-
lásával esik össze Dzierdzon nevü sziléziai 
lelkésznek ama találmánya, amelynek alapján 
készített kaptárok belső szerkezete lehetővé 
teszi, hogrv a méheknek csodálatot keltő éle-
tiikbe bepillanthatunk, szaporításukat, lia elég 
erősek, keresztülvihetjük, mézüket, viaszukat 
elvehetjük anélkül, hogy azokat le kellene 
ölnünk. 

A méhek kedvességét szeretetünkben föl-
ébreszti azon körülmény, hogy utánozliatlan 
szorgalmat, egyetértésen alapuló bámulatos mun-
kát, föltűnő rendszeretetet tartanak fönn csalá-
dias életükben, melyre — ha méheket tartunk 
és azokat megfigyeltethetjük — a gyermek-
nevelésben utalni, hivatkozni úgy a szülőknek, 
mint a néptanítóknak egyaránt jólesik és célul 
vett eredményt biztosít. 

Megfigyelést érdemel munkálkodásuk : Az 
anyaméh által eszközölt petelerakástól 16—18 
napra teljes kifejlődést, munkaképességet elérve, 
éjjel-nappal ösztönszerűen, szüntelenül dolgoz-
nak. Egynéhány tisztogat, mások őrt állanak, 
a többség pedig hordja hátsó lábain a 
virágport, mely az álcík etetéséhez szükséges; 
majd meg mézet vesznek maglikba a virág 
fenekéről, mely alkalommal a testükön parányi 
lemezalaku viaszizzadmányok jönnek létre, 
melyeket rágó szerveik segítségével egymásról 
kölcsönösen leszednek és abból a Hasításnak 
bölcsőket, a méznek pedig sejtkamrákat építe-
nek. Ha délkelet felé alkalmazzuk a méhek 
kirepülését akkor ott lesz legjobb otthonuk 
(ott gyűjtenek sok mézet és cirka min-
den tíz kilogramm után egy kiló viaszt); ott 
kora tavasztól, midőn a hímpor széthordásával 
a gyümölcsképződést is elősegítik, késő őszig 
dús virágzatú legelőjük van. De ha rnéhész-
kedésünk mellett ilyen legelővel nem rendel-
keznénk, akkor kocsin szállítható kaptárokkal 

vándorméhészkedést kell folytatnunk, ami abból 
áll, hogy a méheket oda szállítjuk, ahol jó 
legelőre van biztos kilátás. így kora tavaszkor 
ősi hazájukba, az erdőnek széltől védett 
csendjébe, majd nagy gyümölcsösök közelébe 
helyezzük el őket, később a rétek aljában erő-
södnek meg legjobban és biztosítják a korai 
rajzást. A repce, az akácfavirág, a baltacím 
dús és kiaknázhatlan táplálékot iiyujt nekik 
és kedvező időjárás mellett annyi finom mézet 
gyűjtenek, hogy nemcsak nekik marad fönn 
bőven a bekövetkezhető kánikulára, hanem a 
méhész bödönébe is jut jócskán. 

A homokos vidékről az akácfa elvirágzása 
után a méheket okvetlenül olyan agyagos 
talajú vidékre kell kiszállítani, ahol a tisztesfű 
palántája terem bőven, amelynek méztartalma 
biztosítani fogja a méhek szerencsés kitelelé-
sét és legtöbbnyire gazdagon jutalmazza a 
méhész fáradozását. 

A kitelelés — családonként 10—12 kgm. 
méznek benthagyása mellett — oldalairól papír-
ral, mohával kibélelt Dzierdzon-kaptárak, min-
denkor a szabadban, akkor sikerül legjobban, 
ha a méhek széltől védett helyen, mentve 
mindennemű zajtól, bolygatástól, megóva az 
annyira veszélyes egerektől és patkányoktól, 
helyeztetnek el. 

A méz használatát illetőleg jelezhetem, hogy 
nemcsak a gyermekeknek képezi legtermésze-
tesebb, legkedvesebb eledelét (kenyérrel), hanem 
fölnőttek is élvezhetik pl. cukor helyett kávé-
ban, avagy befőttekben, avagy ebéd s vacsora 
után, midőn a méz kellemes szájízt ad; vagy 
pedig este egy kávéskanállal véve elősegíti az 
alvást. Állítólag nagyon használ a mellbete-
geknek és egyéb szenvedőknek is. Készíthetünk 
továbbá a mézből bort, sört, eczetet is, itt 
megvan az az előny, hogy fogyasztási adót 
nem kell utánuk fizetni. Hogy a viaszhaszna 
is nagy és sokféle, azt mutatja annak nagy 
kelendősége. 

Tanulmányozzuk tehát elméletileg és gyakor-
latilag a méhekkel való bánásmódot, alkalmaz-
zuk azt okosan a helyi körülményekhez képest, 
oktassuk és szoktassuk rá ism. iskolás tanít-
ványainkat és közvetve a szülőket is és én 
34 évi tapasztalatomra hivatkozva mondhatom, 
hogy a szorgalomban soha nem csüggedő mé-
hecskék környezetének üde levegőjében föl-
frissül a szellemi és fizikai munka folytán 
kifáradt, elcsigázott testünk, fokozodni fog 

; munkakedvünk. Az akarat hatása alatt éde-
sebbé válik tevékeny, küzdelmes életünk és a 
község népe, — ha ebben is, mint sok más-
ban, törekvő, okos, tapintatos vezetői leszünk, 

I mély tisztelettel, őszinte ragaszkodással és 
i az anyagiakban való bövelkedéssel visszafizeti 
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nekünk azt a munkadíjat, amelyre magunkat 
— szoros kötelezettség nélkül — érdemesekké 
tettük. 

(Baja.) TJs.sáli János. 

Egészséges fán egészséges 
gyümölcs. 

A régi évezredes latin közmondást : egészsé-
ges testben egészséges lélek, egy kissé meg-
fejelve a gyümölcstermelő a címben jelzett 
módon alkalmazhatja. Az emberi test egészsé-
gének fönntartására mindent elkövetünk, ha 
nem is gondol mindenki egyúttal a lélek 
egészségére is. Hány gyümölcstermelő van 
azonban, aki nem törődik fáinak egészségével, 
holott állandó a panasza a rossz vagy selejtes 
termés miatt. Hogy a fa egészségét fönntart-
hassuk, ahhoz csak egy kis ápolás, gondozás 
szükséges ; csakhogy ezt a gondozást, ápolást 
minden egyes gyümölcstermelőnek meg kellene 
adnia a fáinak. Az egyes termelő fáradsága, 
munkája könnyen kárba veszhet a többi ter-
melőnek nemtörődömsége folytán. 

A fák s különösen a gyümölcsfák egészségét 
a legtöbb esetben a kártékony rovarok, azután 
pedig a penészgombák teszik tönkre. Ezek 
ellen tehát a legerélyesebben kell föllépni. 
Az 1894. évi XII. t.-cikk 50. g-a el is rendeli 
a kártékony rovarok pusztítását, s minden 
birtokost kötelez a fák rügyeinek fakadása 
előtt és későbben is, hogy a belsőségekben, 
majorokban, szőlőkben, gyümölcsösökben és 
keitekben levő fáit és bokrait a kártékony 
hernyóktól és más veszedelmes rovaroktól 
tisztogassa. Egyesek meg is felelnek ennek a 
törvénynek, de sajnos igen sokan vannak akik 
azt figyelembe nem veszik. 

Hazánk pedig hivatva van arra, hogy Európa 
gyümölcsöskertje legyen. Igen ám, de ha szét-
nézünk gyümölcsöseinkben, szomorúan kell 
tapasztalnunk, hogy nagyon, de nagyon sok 
az egészségtelen fa s ennek folytán kevés és 
silány a termés, amely néha nem fizeti meg 
még a szfedés költségeit sem. 

Van is panasz elég. Itt panaszkodnak egy 
tizennyolc holdas gyümölcsös pusztulásáról, 
mert gazdálkodik benne az almarügyfúró, meg 
az almamoly ; ott a kis exisztencia s a sze-
gény ember sír azon, hogy fáit tönkre teszi 
a féreg. Egy olyan hivatalban, amelynek fel-
adata a kertészet és gyümölcsészet ápolása, 
nem győzik a sok panaszra a „gyógyírt" írni. 
Es mindennek dacára az eredmény kevés, 
mert amint említettem, az egyik követi a 
tanácsot, a másik, a szomszéd, meghagyja a 
fáit úgy, ahogy vannak. Amidőn ezt látom, 

ismét csak a tanító ju t az eszembe, az a lel-
kes, önzetlen, önfeláldozó ember, aki a nem-
zedékek lelke és jóltevője, ha hivatása magas-
latán tud állani. Ezekhez emelem szavamat. 
Ok vani ak hivatva az eszmét terjeszteni, köz-
tudattá fejleszteni, hogy az egészséges gyümölcs-
fán egészséges gyümölcs is terem, gyümölcs, 
amely nemcsak megtéríti a fáradságot, hanem 
bőven jutalmaz is. 

A fák helyes gondozását, ápolását, tisztán-
tartását kell mindenkor oktatni, tanítani és 
minden eszközzel és minden tőlünk telhető 
módon propagálni. Az erre a tanításra fordí-
tott fáradság mind a tanítónak, mind a nép-
nek igazi megelégedést fog szerezni, jólétet 
fog biztosítani. 

(Budapest) Ii. A. 

A cséplés és annak története. 
Mintegy 30—40 évvel ezelőtt hazánk egvik 

falujához közeledve, hallhattuk a cséplők egybe-
hangzó, ütemes hangját, amint a telt kalászok-
ból az Isten adta magot kitakarítani iparkod-
nak. De még napjainkban is láthatjuk helyenként 
ezt a munkát, mely hova-tovább mindinkább 
kiszorul a gazdaember szérűjéből s el fog kö-
vetkezni az az idő, midőn a kézicséppel való 
cséplés végkép eltűnik. A gépek lassanként ki-
szorítják a kézi cséplést úgy, hogy még ott is, 
hol azokat egyesek nem bírják megszerezni, 
többen egybe állanak és közös erővel együtte-
sen megszerzik. így megtörténik, hogy az így 
közösen szerzett cséplőgép vándorútra száll, 
gazdától gazdáig, birtokról birtokra vonul s 
végzi lassan, de biztosan a földmíves megelé-
gedésére egyszerre sok embernek munkáját. 

Ha az időjárás kedvező, úgy a cséplést mind-
járt a szántóföldön végzik s a gazda csak a 
tiszta magot takarítja be magtárába. Ha azon-
ban az időjárás kedvezőtlen, bizony a cséplő-
gép is csűrbe szorul, hol már nehezebben, körül-
ményesebben megy a munka. 

Hajdanában a gazdaember egész télen át 
csépelt ; reggeltől késő estig hangzott a hadarok 
ütemes hangja s szerencsésnek mondhatta ma-
gát, ha néha karácsonyig valahogy elvégezte e 
munkát. Most, napjainkban a kisgazda egy-két 
nap alatt, az uradalmak 2 — 3 hét alatt óriási 
mennyiséget takarítanak be. Kimondhatatlan 
terhet rázott le magáról az ember azzal, hogy 
a gépet föltalálta. Mi mindezt ma már termé-
szetesnek találjuk, de apáink, kik 8—10 éves 
korukban már a cséplőt szorongatták kezeik-
ben, sokat regéllietnek e fárasztó s hosszadal-
mas, embert, állatot egyaránt gyötrő munkáról. 
Annak az örökös puffogásnak csak nem akart 
vége szakadni s nagyobb gazdaságokban még 
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újév titán is eltartott a cséplési munka. Nagyot 
lélekzett a gazdaember, ba cséplése bevégződött 
s tréfás víg mulatsággal kárpótolta magát háza-
népével egyetemben s hálát adott a jó Istennek, 
hogy a fáradságos munkát elvégezte. Ének, 
muzsikaszó hangzott az udvaron széltében-
hosszában; versek, mondókák mondattak s 
vidámmá tették a családi tűzhelyt. 

Régi népeinknél szokásban volt a gabonát 
mozsárban összetörni. Később lépett' életbe a 
szemek kihengerezése, mely munka abból 
állott, hogy a szétterített gabonakévéken erős 
és nehéz hengert húzzatak lóval, vagy ökörrel. 
Ennek azonban nagy hátránya volt az, hogy 
igen sok mag a kalászban maradt. Majd 
faszánkét használtak, melyre a házbeliek reá 
ültek, s lóval szánkáztak a szétbontott gabonán. 

Legkésőbb jöt t használatba az úgynevezett 
nyomtatás, mely sok helyen még napjainkban 
is alkalmazásban van. 

Itt a gabonát lovak tiporják ki, s hogy a 
kalászban szem ne maradjon, a gabonaágyat 
gyakran forgatják. 

Ez nem volt rossz módszer, mert mint a 
tapasztalat megmutatta, a gabonaszemek jól 
kiperegtek, a szalma pedig lágy, puhább lett. 
így, a rozsot kivéve, minden gabonanemet 
kinyomattak. A rozs azonban ma is kézi csép-
lökkel csépeltetik ki a legtöbb helyen, főleg 
szalmája kedvéért, hogy az össze ne törjön s 
zsúpkötésre, esetleg ipari célokra alkalmas 
legyen. 

Az első cséplőgép, vagy jobban mondva 
cséplőmalom állítólag 1670-ben Németország-
ban találtatott föl. 1700-ban Németalföldön 
tetemesen javított cséplőgépet használtak már. 
Végre az 1800-ik év már számtalan cséplő-
gépet mutat föl, természetesen oly borsos árban, 
hogy azt csak uradalmak szerezhették meg. 
A gazdaközönség között csak mintegy 2—3 
évtizeden át kezd terjedni, különösen napjaink-
ban, midőn azok előállítási ára ma már oly 
fokon áll, hogy kisebb gazdaember is anyagi 
megerőltetés nélkül beszerezheti. Ha pedig 
mégis túlhaladná anyagi erejét, úgy szövet-
kezve földmíves társaival, közös erővel szerez-
hetik azt meg. A cséplőgép vétele nagyon is 
kifizetődik, mert a gazdák saját gabonájukat 
gyorsan hozhatják piacra, s ha saját gabonáju-
kat elcsépelték, kiadhatják a gépet bérletbe. 

Hazánkban évtizedekkel ezelőtt, s ma is a 
felső vidék szorgalmas népe az aratás idejére 
az Alföldre vándorolt aratni és csépelni. Ezen 
vándorlás oka a kenyérhiány. A felső vidéken 
a gabonaneműek közül csak a rozs szokott 
megteremni, de az is csak ri tkán válik be jól. 
Hogy tehát a télre szükséges kenyérre valót 
beszerezhessék, egyes vidékek apraja-nagyja 

vándorútra tér, leereszkedik, letelepedik gabona-
I termő rónáinkon s az egész nyarat a fárasztó 
i aratási s cséplési munkával tölti el. A bevé-

gezett munka után. késő ősszel telt szekerekkel 
megrakva, vidám és elégült arcokkal, a munka-
adónak szerencse kívánásával visszaindulnak 
hegyes szülőföldükre, hogy ott a nyáron el-
maradt házkörüli munkát pótolhassák. Igv 
ment ez mint mondottam, hosszú évtizedeken 
át, ma is megvan még, de már lassanként 
kezd megszűnni. A gépek elterjedése kiszorí-
totta az Alföldről a dolgos, szorgalmas fel-
vidéki népet s szárnyát szegte a regényes, 
hazafias vándorúknak. 

A gépek elterjedésével a gazda jó és tiszta 
munkát rövid idő alatt végeztet, az így korán 
betakarított gabonát jobb áron értékesíti, a 
megtakarított időt pedig más munkák elvég-
zésére használhatja föl. A gépek tehát pótolnak 
sokat. Nagy érdemük rejlik még abban is, 
hogy használatukkal embert s állatot egyaránt 
kímélhetünk. 

(Kispest.) Vörösváry Jiéla, 

Gazdasági Tanácsadó. 
0. Gy. T.-Yég-Szt.-Mihály. A beküldött 

búzakalászokon a golyóüszög nevű betegséget 
találtuk. A golyóüszögöt a Tylenchns scandens, 
vagy más néven a Tylenclius tritici nevű apró 
féreg okozza, s egy-egy ily fekete magban 
500—600 ily férget láthatunk, persze erős 
nagyítással. A betegség leginkább ott lép föl, 
ahol — kivált a kisgazdák — a búzavetést 
forszírozzák. Nagy hibája továbbá a magyar 
kisgazdának, hogy nem teljesen tiszta I-ső 
osztályú, hanem rendesen csak 11-od osztályú 
búzát használ föl vetőmagul, amely amellett, 
hogy aprószemű, sok gyomot, tört és aszott 
„szemeket is foglal magában. A golyóüszög 
ellen tehát olyképpen védekezhetünk a leg-
sikeresebben, ha 1. mindig teljesen tisztára 
kirostált nagyszemű, úgynevezett első osz-
tályú búzát használunk föl vetőmagul, 2. ha 
búza után nem vetünk búzát, hanem lehetőleg 
kapást, 3. ha búzavetőmagunkat helyesen 
esávázzuk. Ez utóbbival kettős czélt érünk el: 
megvédjük gabonánkat az üszög fölléptéről s 
kipusztíthatjuk a golyóüszögöt is földünkből; 
mert a csávázás alkalmával a golyóüszög, 
mint nagyon könnyű „mag" a csávázó folya-
dék fölszínén marad (nem merül alá, mint a 
súlyos búza) s onnan könnyűszerrel egy 
szitával lemerhető és megsemmisíthető. — 
Célszerű volna, ha t. kartárs úr a fent 

I elmondottakat községi gazdaközönségének figyel-
I mébe ajánlaná. Az eredmény nem marad el, a 
' lakosság — lia tanácsát követi — hálás lesz 
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mindenkoron s áldani fogja, mint nagy jótevő-
jét. H. L. Nagy-Páhi. Forduljon a Gazd. 
Munkás- és eselédsegítő pénztár kir. kormány-
biztosához (Budapest, Földmív. Minisztérium), 
akitől részletes fölvilágosítást fog nyerni. — TD q 
P. L. Kácsfalu. Lapunk előbbi számainak 
gazd. tanácsadó rovatában kérdéseire meg-o o 
találja a választ. Érdemes e rovatot figyelem-
mel kisérni. Méhészeti áll. kedvezményekről 
már legalább tízszer írtunk. — A. E. Zemplén-
Golop. 1. A kannamosófü kiirtása nehézségekbe 
ütközik. A rét föltörésével lehetne e bajon 
leginkább segíteni, föltéve, hogy oly nagy 
mennyiségben van jelen. Küldjön e kanna-
mosófűből mintegy 1 klgrmot a magyar-óvári 
növénytermelési kísérleti állomáshoz, kérdezze 
meg, nem-e lehetne ebből egy mezögazd. 
iparágat létesíteni, t. i. a füvet szárítani, 
csomókba kötni s edénvsurolási célokra 
eladni. — 2. Forduljon Geittner és Rausch 
céghez, Budapest, Andrássy-út. —• H. S. 
Lénárd-Dara* 150 kgr. szuperfoszfát elegendő 
lesz a táblára. A műtrágyát az őszi szántás 
után szórássá földjére, s boronával (fogas) 
boronáltassa meg. A faliamukészlet felét 
szintén kiszórathatja, de nem a műtrágyával 
együtt, hanem lehetőleg előtte és pedig cirka 
10-—12 napi időközben. Földjét ősszel szán-
tassa meg mélyebben, mint az eddig szántva 
volt. — B. J. T.-Szt.-László. Czikkei után 
hasábonként 3 korona tiszteletdíjra tarthat 
igényt. A tiszteletdíjat bélyegköteles nyugta 
ellenében lapunk főszerkesztője utalványozza 
ki. — I). S. Lubló-Krempach. Forduljon 
kérdésével, illetve kérelmével a kerületi tan-
felügyelőséghez. Mi nem ismerhetjük a köze-
lebbi körülményeket. Felekezeti iskoláról van 
szó ? — F. F. Kristyó. A fecskék, mint 
minden hasznos madár, pusztítják a rovarokat, 
hernyókat, legyeket, etc., s így természetesen 
a méheket is. Ezért nem kell tűrnie, hogy a 
méhes közelében fészket rakjanak. Miután 
azonban a fecskék rendkívül hasznos állatok, 
s rendkívül sok káros rovart pusztítanak, a 
gazdának nem szabad a fecskéket bántani. 
Egy-két méhet, ha el is visz a fecske, az 
nem oly nagy kár, s nem áll arányban azon 
nagy szolgálattal, melyet nekünk a fecske 
tesz. Ne pusztítsa tehát a fecskét ! -— P. K. 
G rí nád. Cikke lapunk jövő számában fog 
megjelenni. Szíves türelmet kérünk. — N. l>. 
Sárbogárd. Egy kat. hold átlagos termése 
10 q. ; ára 16 korona. 

Y e g y e s e k . 
— Rovarirtószerek alkalmazása. A „Gyü-

mölcskertész" írja : A gyümölcsfák rovarai 

elleni védekezés állandó tanulmányozás tárgyát 
képezi ugyan, de végleges megoldása — ha 
ugyan fog sikerülni — rövid időn belül alig 
remélhető Gazdáinkra nézve nem marad más 
hátra, minthogy a kártékony férgek ellen, a 
rendelkezésre álló eszközök fölhasználásával és 
kitartó fáradozással védekezzenek. Két oly szer, 
melytől aránylag még némi eredményt remél-
hetünk. a thanaton és a schweinfurti zöld. A 
thanatont 50—60-szor annyi vízzel felhígítva 
a puhatestű rovarok pusztítására lehet sikerrel 
alkalmazni : leghatásosabb a levéltetvek ellen, 
amelyek irtása végett a thanaton oldatát a 
peronoszpora-permetezővel a levelek alsó lapjaira 
kell rápermetezni. A schweinfurti zöldet az 
almák elférgesedését okozó almamoly apró 
hernyóinak pusztítására szokás alkalmazni, ami 
végett 6 deka schweinfurti zöldet néhány marék 
liszttel együtt bele kell hinteni 100 liter vízbe 
és azzal jól elkeverni, mert vízben nem oldódik, 
tehát könnyen fenékre száll alá. A liszt helyett 
1/2 kilónyi oltott meszet is vehetünk. Ezt e 
folyadékot az apró almácskákra (tehát nem a 
levelekre) permetezzük reá (az elvirágzás után 
két liét múlva) és 2—3 hetenként az eljárást 
ismételjük. Hatása abban nyilvánul, hogy az 
almába befurakodó kis hernyót megmérgezi, 
ha az almába belekóstol. 

— Mi a sörárpa jellege? 1. tisztaság, tehát 
ne legyen benne idegen mag, de törött vagy 
feles szem sem ; 2. kiegyenlített azaz minden 
szem egyforma fejlettséggel bírjon ; 3. fajhű, 
mert különböző eredetű árpamag csírázása is 
egyenetlen; 4. a hl. súlya 66—70 kg legyen; 
5. a szín fehéres-sárgástól a világos-sárgáig 
váltakozhat. Hibás az árpa, ha szürkés-sárga 
(megázott aratás idején) ; ha a szem hegye 
félig barnult, ok: gombák, következmény: rossz 
csiraképesség ; vöröses szín, lia a szem garmadá-
ban fülledt, aminek következménye megint a 
csiraképesség. További kellékek : 6. a szem 
héja legyen vékony, sima ; 7. a csiraképesség 
95 százalék, a tisztaság 98 százalék ; 8. hibátlan 
szag s penészmentesség; 9. lisztes törés; 10. 
legalább is 65—68 százalékos keményítő-tar-
talom, a protein-tartalom ne haladja meg a 
10 százalékot. 

— A tyúk és pulykatoll értékesítés. A 
tollal is úgy vagyunk, mint sok más termei-
vényünkkel, melyet figyelembe nem vettünk 
addig, míg meg nem ismertük értékét, Külö-
nösen vonatkozik ezen állítás a tyúk és a 
pulykatollakra, amelyeknek értékét csak az 
utóbbi években ismertük föl akkor, midőn a 
kereskedők kezdték ezt is keresni s figyelmez-
tettek bennünket arra, hogy a tyúkot és 
pulykát levágás után ne forrázzuk le, hanem 
szárazon kopasszuk le s a tollakat már a 
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kopasztásnál osztályozzuk, nevezetesen a fehér 
és tarka tyúk és pulykatollat különrakjuk, de 
rakjuk külön a fark- és szárny- és kisebb 
tollakat is, mert ezeknek az értékük is külön-
böző. A szárny- és farktollak drágábbak a 
kisebb tollaknál. A. T. L. 

— A tej konzerválása fagyasztás útján. 
Mintegy 8—10 éve lehet annak, hogy azon 
tényből indulván ki, miként a tej a szállítás-
nál, a rázkódás következtében igen könnyen 
bomlásnak indul, kísérleteket végzett az élelmes 
francia Querin, a tejnek megfagyasztásával. 
Sokan, akik nem kisérleteztek ez irányban, 
hitetlenül rázták fejüket. Ma már azonban 
sokan és sokfelé tettek kísérleteket fagyasztott 
tejjel s azt már az egyenlítő vidékéig is 
elszállították ily módon fölbomlás nélkül. 
Nem kell hozzá egyéb mesterség, mint 
a frissen fejt tejet megfagyasztani s az 
megszilárdulván, rossz hővezetőkkel ellátott 
falu edényekben bátran eltehetjük hideg helyre, 
avagy elszállíthatjuk bárhová, mert fölolvasztva 
éppen olyan állapotban találjuk a tejet, mint 
amilyen az fejés után volt ; a tej alkalmas 
lesz a lefölözésre és vajköp ülésre, akárcsak a 
tegnapi tej volna. A fagyasztást a legegysze-
rűbb jéggépekkel eszközölhetjük az év melegebb 
szakaiban, télen pedig maga a természet meg-
fagyasztja, azt. Az ily módon kezelt tej biz-
tosan eláll két-három, sőt négy hétig is és ez 
nagyon fontos körülmény különösen olyan 
helyen, ahol a tejet nem lehet mindig egyenlő 
mennyiségben értékesíteni, hanem egyszer több, 
egyszer kevesebb mennyiség fogy el. E. G. 

— Hányszor etessük a tyúkot? Ezt a 
kérdést gyakran hallhatjuk, noha határozott 
választ még senki sem tudott adni rá, mert 
a tyúkok tartása és életmódja nagy befolyás-
sal van arra, hogy hányszor adjunk nekik 
napjában eledelt. Ha például szabadon szalad-
gálnak a földeken és férgeket, rovarokat ehet-
nek, úgy sokkal kevesebb eleséget kell nekik 
adni, mintha szűk helyen tartjuk őket. Az első 
esetben elég, ha kétszer megetetjük, az utóbbi 
esetben háromszor. Harmadik etetéskor nem 
kell nekik sokat adni, kevés szemes eleség vagy 
konyhai hulladék is jó nekik. A legtöbb gazda-
asszony inkább sokat ad tyúkjainak, mint 
keveset. Ez nem helyes dolog, mert a tyúkok 
nagyon meghíznak és keveset tojnak. 

Gazdasági irodalom. 
Gazdasági mintaleckék cím alatt a gazda-

sági ismétlő iskolában működő tanítóknak és 
tanítóképző-intézeti növendékeknek szánt munka 
hagyta el a sajtót, amely munka a gazdasági 

ismétlő iskola első évi tananyagát: a gazd. 
tanítás alapját, továbbá a kertészet és gyü-
mölcsészet köréből való fontos tudnivalókat 
foglalja magában. A munka szerzője Mákay 
István, békéscsabai áll. gazd. szaktanító, lapunk 
szorgalmas munkatársa, ki világos előadásban, 
helyes, lelkiismeretes, gondos magyarázással 
ismerteti meg az olvasóval ligy a gazdaságtan 
alapanyagát, mint azon eszközöket és tárgya-
kat, melyek — kivált könnyű hozzáférhetősé-
güknél fogva — a tanítás menetét nagyban 
könnyítik és a szemléltető tanítást lehetővé 
teszik. A munka közel 12 ívnyi terjedelemben 
huszonkét iskolai előadást és függelékképen 
két népies gazdasági előadást foglal magában. 
A leírt előadások menetéből kitűnik, hogy 
szerző előtt az a cél lebegett : mindent meg-o Ct 
értetni, amit előad; az előadás anyagát tegyék 
magukévá a tanítók. A függelékben megírt O _ _ Oo ö 
két gazdasági előadás pedig népies nyelven 
van tartva, s így egyszersmind azon célt is 
szolgálja, hogy úgyszólván iránytűt ad a tanító 
kezébe, amely után bátran indulhat akkor, ha 
esetleg gazdakörökben, ifjúsági egyesületekben 
avagy más alkalmakkor fölszólítják arra, hogy 
nyilvános gazdasági előadást tartson a nép 
körében. — A kitűnő művet, melyből mintául 
egy leckét hozunk mai számunkban (a 21-ik 
előadást), minden tanítónak és gazdálkodónak 
melegen ajánlhatjuk. Ara két korona. Megren-
delhető a szerzőnél. Bv. 

Nyílt levélszekrény. 
(Az i t t közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

32. sz. kérdés. Hároméves boromat, amely 
jó hordóban tartatott, az elmúlt télen palac-
kokba töltöttem, jól bedugaszoltam s most 
azt tapasztalom, hogy az egyes palackokban 
nagyon sok borkő rakódott le ; kérdem : mi 
az oka ennek s ártalmára van-e ez a bornak ? 
2-szor, hány éves bor alkalmas arra, hogy 
palackokba húzzuk le ? 

(Káty.) H. F. 

Tarta lom : Beiskolázás és a vizsga a gazdasági 
ismétlő iskolában. Vétek Sándor. — Gazdasági eszkö-
zök készítése a gazdasági ismétlő iskolában. Szabó 
Ferenc. — A burgonya termelése. Biedlmayer Sándor. 
— Eleven sövények készítése. Makay István. — 
Vessünk phaceliát. Stegmüller Mariska. — A szamóca 
tenyésztése. Záclor Gyida. — Az okszerű méhé-
szetről. Lissák János. — Egészséges fán egészséges 
gyümölcs. K. A. — A cséplés és annak története. 
Vörösváry Béla. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegye-
sek. — Gazdasági irodalom. — Levélszekrény. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarország ! népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva t a lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A pályázat i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetési díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb l i i rde , léseknek az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

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

Kéziratokat nem. adun.lt vissza. 

A M. Tanítók Orsz. Bizottsága. 
Magyarország tanítói karának jogvédő 

szervezete: A „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" f. évi aug. 18-án 
d. e. 9 órakor tartja meg évi rendes 
gyűlését. A magyar tanítóság legegye-
temesebb erkölcsi kapcsolatának, egymásért 
élő szeretetének jelképes helyén: a Ferenc 
József Tanítók Házában lesz a gyűlés. 

Jóleső önérzettel tekintünk mind a 
két alkotásra. Mind a kettő élő példája, 
cselekedettel kifejezője a kartársi össze-
tartozásnak, egyetemes erőnek. Annyi szét-
húzás mellett, annyi bomlasztó törekvés 
között van legalább két nagy alko-
tásunk, amely együttérzésünk, egyakarásunk 
alkotmányos formájú bizonyítéka. 

A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága 13 óv óta (1890 óta) föl-
karolja a tanítók közös társadalmi 
ügyeit. A tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekeinek előmozdításával törekszik 
fejleszteni és ápolni a tanítói közszéllemet. 
Képviselője, előmozdítója az összes tanítók 
érdekeinek felekezeti, nemzetiségi és 
iskola jellegre való tekintet nélkül. 
Ily minőségben első szószólónk a nagy 
társadalom és az iskolai hatóságok 
előtt. Ennek támogatása minden taní-
tónak állásából kifolyó kötelessége. 

Az „Eötvös-alap" s annak nagy alko-
tása: a Ferenc József Tanítók Háza sze-
retettel ölel mindnyájunkat magához. 

Csak mi ne idegenkedjünk ettől a 
szerető kar ölelésétől. Csak emelked-
jünk arra az eszmei magaslatra, hogy 
nemcsak önmagunkért kell élnünk, hanem 
mindnyájunknak egymásért is. Ha megért-
jük és követjük eme jeles alkotások 
hívó szózatát: önmagunk s mindnyájunk 
boldogításán fáradozunk. 

Az orsz. bizottság munkálkodása iránt 
is örvendetes mértékben nyilvánul az 
érdeklődés. Talán sohasem válaszolt 
annyi egyesület a kitűzött tételekre, 
mint az idén. Mind a három kérdés 
nagyjelentőségű. 

A tanítóegyesületi élet fejlesztése érde-
kében beérkezett határozati javaslatok 
majdnem kivétel nélkül azt kívánják, 
hogy minden vármegyében a hivatalos 
tanítóegyesületnek minden tanitó és óvó 
kötelezett tagja legyen. Ez a törekvés 
forraszthatja igazán össze a tanítói 
kart közös célra. A nemzetegység fogal-
mának megfelelőleg ekként lehetne a 
tanítótestületben az egybetartás kapcsát 
szilárddá, erőssé, törhetetlenné tenni. 
Kimonthatatlan nagy szolgálatot tenne az 
ily egybeolvadás az egységes nemzeti irányú 
nevelésnek és oktatásnak. Erőforrása volna 
a majdnem 30.000 főnyi testületnek. 

A népiskolai szakszerű felügyélet kérdé-
sének megoldására legtöbb helyütt 
az az óhajtás, hogy az elemi oktatást 
nemcsak elméletileg, de gyakorlatból 
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is ismerő, kiváló egyének jussanak 
tanfelügyelői állásra. 

Az ország összes tanítóinak fizetésrendezése 
tárgyában kifejezett véleményekben az 
az óhajtás nyilvánul, hogy hazánkban 
minden tanítónak legalább annyi alapfize-
tése és lakbére legyen, mint amennyi az 
állami tisztviselőknek van a Xl-ik rang-
osztály III-ik fokozatában. A fizetést 
nem kívánják mindnyájan készpénzben. 
Némely egyesület a szántóföldet to-
vábbra is meghagyandónak tartja a 
tanító részére, hogy így az illető helye-
ken természetes vezető legyen a mezei 
gazdálkodásban s evvel tekintélye is 
emelkedjék. Sokan sürgetik az egységes 
állami tanítóképesítést. 

Üdvözöljük a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságát eme nagyjelentő-
ségű kérdések tárgyalásánál. Kivánjuk, 
hogy Magyarország tanítói kara egyeteme 
nevében alkotandó határozataik a leg-
helyesebb formában fejezzék ki az igaz-
ságot, jogosságot, méltányosságot és 
lehetőséget. S javára váljanak szeretett 
hazánk népoktatási ügyének ! 

(Budapest.) Göőz József (lr. 

Hazafias Szövetség. 
Állami életünk nemzeti kialakulásának nehéz 

és küzdelmes harcában élünk. Faji erőnk ki-
fejtése, szellemi fejlettségre, anyagi haladásra 
célzó minden törekvésünk e gondolatnak áll 
szolgálatában. Igazán érdemes vallás- és közok-
tatásügyi miniszteiünknek is ez a vezető 
eszméje. Haladni egyenes úton a nagy nemzeti 
célok felé, leküzdeni, elhárítani minden akadályt 
lelkünk erejével, akaratunk szívósságával: ez 
ama nemes és nehéz föladat, melynek jelentős 
része a tanítóságra vár. 

Hanem aztán a gondolatot ébren kell tar-
tani. Az akadályok leküzdésére szolgáló eszkö-
zökről gondöskodni kell. Ne múljék el egyetlen 
nap cselekvés, bátorítás, biztatás nélkül. Mint 
a pásztortüzek sorba-rendbe villannak föl az 
alkonyi tájon, hadd lássuk itt-ott a tanítóegye-
sületek olvasztó-kemencéjéből szét-szét áradó 
fényt és érezzük annak melegségét. 

Éppen e gondolatok ébrentartására, a célt 
biztosító eszközök megszerzése végett szükséges 
egységes szervezetté alakulnunk. 

íme, a magyar tanítóság Hazafias Szövet-
sége! . . . Hatalmas erő, mely a nemzeti élet 
vérkeringésének egyik központjává válhatik, 
ahonnan az mind nagyobb meg nagyobb kört 
futva meg, a legalsóbb rétegekben is föl-
ébreszti a szunnyadó erőket s az élő nemzeti 
szervezet testébe illeszti be. Intenzív nemzeti 
munkára kényszeríti. 

Ilyen gondolatok között adtam be az állami 
tanítók országos egyesületének 1900. évi köz-
gyűlésére rövid indítványomat egy, a tanítóság 
körében az Ursz. Bizottság által létesítendő 
Hazafias Szövetség érdekében. 

Alig volt valami idő a javaslat tárgyalására. 
A gyűlés elfogadta ugyan, de ennél egyéb 
azután se történt. 

Társadalmi, különben föntebbi célt szol-
gáló tevékenységünkben egészen szervezetlenül 
állunk. Minden egyesek belátására, buzgól-
kodására van bízva. A magyar tanítóságot 
általános fölhívásokkal bőviben keresik meg, 
de ezeknek révén egyöntetű működésünk nincs 
biztosítva. 

Ha az Országos Bizottság magáévá teszi a 
javaslatot s létesítené a Hazafias Szövetséget, 
minden önálló tanítóegyesület, mint tag lépne 
be. Kioszthatná tagjainak a különböző kér-
déseket (olykor vidéki érdekeltség szerint) s 
minden gyűlésen a szakszerű tárgyakon kívül 
egy-egy evidens társadalmi kérdés kerülne 
megvitatási'a. S íme, már ez úton a tanítóság 
a gyakorlti élet más iöladataival is szembe 
állva, a nemzeti élet ereire tenné a kezét s 
a hazai ipar, kivándorlás, anyagi és szellemi 
életünk latolgatása, a cselekvés módjainak meg-
állapítása mind alkalmas tárgy volna eszme-
cserére és cselekvésre. 

Lelkem egész meggyőződésével hirdetem, 
hogy a nemzeti megerősödés tekintetében egy 
szervezett tanítói társadalom munkássága hihe-
tetlen eredményekhez juttatna. 

Csak példaképpen hozom föl a hazai ipar 
pártolását. Ha e Hazafi s Szövetség révén a 
tanítóegyesületek minden tagja kötelességének 
fogja tartani, hogy hazai cikkeket vásároljon, 
sőt arra másokat is buzdít; a hazai cégeket a 
közönségnek — talán egy összeállított jegyzék 
alapján — ajánlja, megjelöli, amellett, bogy 
vagyonosodásunkat mozdította elő, már a ki-
vándorlás megakadályozásának egyik módját 
is megtalálná. így lehetne egy erős közvéle-
ményt teremteni az ipari foglalkozás meg-
becsülésére. Erészben a népnek előítéleteit, 
konzervatív hajlamait letörni segítenénk egy-
irányú, céltudatos munkássággal. Megbecsülnők 
a tisztességes kereskedést, míg a tömeg kizsák-
mányolását megakadályoznék, ha hitel- és 
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fogyasztási szövetkezetek alakítása útján is. 
Szóval a nép érdekeinek előmozdításában, 
védelmezésében mindig ott lebegne szemünk 
előtt a honfi szívek legfőbb java: a nemzeti 
boldogulás. 

Készek volnánk vállalkozni arra, hogy az 
ország egyik-másik vidékén esetleg elhanyagolt 
népoktatási ügyre illetékes tényezők figyelmét 
hívjuk föl. Országos társadalmi bajok, beteg-
ségek (alkoholizmus, erkölcsi állapotok lazulása) 
mind fajunk ereje és nemzeti jövendőnk tekin-
tetéből érdekelnének minket. Szóval a Hazafias 
Szövetség a magyar tanítóság élő lelkiismerete 
és munkás két keze lenne. — Hogy aztán mely 
kérdéseket s minő időben óhajtana az a 
Szövetség megoldani, azt a közszükség dön-
tené el. 

Igaz, hogy javaslatom némely része már 
azóta a megvalósulás felé közéig. (Ifjúsági 
egyesületek, népkönyvtárak.) Ezeknek a napi-
renden tartása azért mégis szükséges. De bezzeg 
a szeszes italok élvezete ellen való mozga-
lomban még csak előcsatázók sem vagyunk s 
az alkoholellenes egyesületek működése mellett 
a tanítótestületek hasznos munkásságot fejt-
hetnének ki. 

A házi ipari oktatás — azt hiszem — elébb-
utóbb helyet követel magának a népiskola két 
felső és ismétlő osztályaiban. Mert a tisztes-
séges munka előgyakorlatainak ott helye van. 
Majd a kialakult közvélemény fogja paran-
csolni, hogy a gyakorlati élet kçzszûkségleteit 
jobban tekintetbe vegyük s elméleti képzéseink 
mellett az iskolai és gyakorlati élet között levő 
ürt áthidaljuk. 

Ha társadalmi tevékenységünket a javaslott 
szervezettel fokozhatjuk s munkálkodásunkat 
eredményesebbé tehetjük, akkor a magyar 
tanítók Hazafias Szövetségét mihamarabb létre 
kell hoznunk ! 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

Az iskolai nevelés akadályai. 
Tény az, hogy az iskola csak akkor oldja 

meg helyesen föladatát, ha nemcsak tanít, 
hanem az életnek is nevel. Sokan vannak, akik 
az észképzésre helyezik a fősúlyt, megelég-
szenek külső szoktatással, az úgynevezett 
ildomosságra való szoktatással s a gyermek 
szívét üresen hagyják. Ezek nem különböz-
tetik meg az idomítást a valódi neveléstől. 

A gyermeknél a szívnek épp úgy, mint az 
észnek vannak szunnyadó tehetségei, képes-
ségei, melyeket a nevelő tanítónak föl kell 
ébresztenie, ápolnia és irányítania. 

Ez a föladat nem könnyű ; ez már tudo-

mány, mely föltételezi, hogy a gyermeki szí-
veket tanulmányozzuk, megismerjük s a tanítás 
közben minden kínálkozó alkalmat fölhasznál-
junk, hogy a gyermeki szívben rejlő érzelmeket 
felköltsük, a fattyúhajtásokat, ha mutatkoznak, 
nemes beoltásokkal elfojtsuk, a föléledt nemes 
hajtásokat ápoljuk s irányítsuk. 

De képes-e a tanító a mai viszonyok között 
ezen nemes föladatának megfelelni ? 

Erre csak azt kell mondani, hogy csak 
részben, de teljesen megfelelni, sajnos, nem 
lehet, mert a nevelő .tanítónak oly akadályokkal 
kell megküzdenie, melyek a tanító munkáját 
nemcsak megnehezítik, hanem sok esetben 
eredménytelenné is teszik. 

Ezek egyike a szülői ház. A szülők túl-
nyomó része, egyrészt tudatlanságból, másrészt 
majomszeretetből, néha pedig nembánomságból 
oly ferde nevelést ad gyermekeinek, hogy a 
tanítónak legtöbb idejét a gazgyomlálásban 
kell eltöltenie. 

A második akadály az, hogy a tananyag a 
falusi, a szülői háznál értelmileg éretlen, nyers 
eszű gyermekek fölfogásához képest nem he-
lyesen választatott meg; a városi, értelmileg 
érettebb gyermekek csak győzik; de a falusi 
gyermeksereg túlnyomó része nem bír a tan-
anyaggal boldogulni, különösen az idegen ajkú 
iskolákban, ahol a tananyag felét magyarul is kell 
tanítani. Az olvasókönyvek egy része is eszerint 
van szerkesztve ; legkevesebb gondot fordí-
tottak a szerzők a szív- és a kedély-képzésre ; 
pedig a falusi gyermekekben különösen az 
Isten, a haza és a király iránti érzelmek ki-
fejtésére, a felebaráti szeretet s az ebből 
kifolyó erények felköltésére, szóval a szívkép-
zésre kellene nagy súlyt fektetni. 

A harmadik akadály : a rossz iskolaláto-
gatás. Nem szándékom itt ennek okait föl-
sorolni, hiszen ismerjük azokat mindnyájan ; de 
egyet föl kell említenem s ez a hatóságok 
nembánomsága, nemtörődése az iskolával szem-
ben. Már egy ízben említettem, hogy a ható-
ságok miképpen játszák ki a törvényt ; most 
is csak az a nézetem, hogy a büntetéseket 
nemcsak kiszabni, hanem föltétlenül be is kel-
lene hajtani. 

A negyedik és a legnagyobb akadály — 
legalább itt, nálunk — : a vasárnapi táncmu-
latság. Törvény, rendelet itt nem használ, ha 
a hatóságok nem törődnek vele ; az utóbbi 
időben sok helyen lábra kezd kapni ezen 
mulatságokból kifolyólag a leányoknál a ruha-
fényűzés, a cicomázkodás ; olyanok1 a! vasárnapi 
ismétlő-iskolában, mint a kitömött, kifestett 
bábuk ; persze könyv nélkül jelennek meg, 
mert már szégyenlenek ilyen ruhában könyvet 
vinni az utcán. 

32* 
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Mennyit írt már a tanítóság ezen kórság 
ellen ! Es még mindig ott vagyunk, ahol 
voltuuk. Ez az egyik akadálya annak is, hogy 
ifjúsági egyesületek fölállítása a legtöbb helyen 
nem sikerül. 

Ha a gyermekek és ifjak nevelésében célt 
akarunk érni, akkor az intéző köröknek a 
következőket kellene foganatosítaniok : 

1. A falusi szülők közt oly népies olvas-
mányokat terjeszteni, amelyekből a gyermek 
helyes nevelését elsajátíthatják. 2. Az iskolai 
tananyagot kellene redukálni és helyesebben 
megválasztani. Az olvasókönyvekben pedig a 
szív- és kedélyképzésre nagyobb súlyt fektetni, 
3. A mulasztókat hetenként kimutatni s a pénz-
bírságot közvetlenül kiróni és föltétlenül behaj-
tani. 4. A vasárnapi táncmulatságokat szabá-
lyozni. Ezeket csakis a nappali órákban kellene 
kellő felügyelet alatt megengedni s a minden-
napi és ismétlő tanulókat a hatósági köze-
geknek felelősség terhe alatt kellene eltávolí-
tani s az engedetlenek szülőit a legnagyobb 
szigorral büntetni. 5. Az ismétlő-iskolák tanulói 
számára egy szabályzatot kibocsátani, miképpen 
kötelesek az iskolában megjelenni, ott magukat 
viselni stb., s az ezen szabályzat ellen vétőket 
az arra hivatott ellenőrző közegek följelenté-
sére keményen büntetni. 6. Az ismétlő-isko-
lából kilépett növendékek köteleztessenek 
ifjúsági egyesületbe lépni, hogy az iskolában 
nyert nevelést ez úton lehessen ápolni s irá-
nyítani. 7. Az ifjúsági egyesületekben vegyes 
szólamú dalkörök alakítandók ; ezek a nappali 
órákban tartsák az összejövetelt s időről-időre 
dalos estélyek rendeztessenek, melyek után a 
két nembeli ifjúságnak jutalomkép tánc is 
megengedhető az ellenőrzők és a szülők fel-
ügyelete alatt. 

(Periasz.) Janda Ferenc. 

A magyar nyelv terjesztéséről. 
Sopron megye általános tanítótestületének f. é. 

június 30-án tartott közgyűlésén dr. Csatkay 
Ignáe körorvos a magyar nyelv terjesztése 
módjáról értekezett. Sopron megye német 
községeiben az ú. n. csererendszer dívik. A 
német szülő gyermeke magyar családhoz kerül, 
annak gyermeke pedig elfoglalja a német gyer-
mek helyét. Ez a csere 6—12 hónapig, néha 
tovább is eltart, míg el nem sajátítják az 
illető nyelvet. Ez a csererendszer dr. Csatkay 
eszméjének az alapja. Az ő eszméje röviden: 
a csererendszer általánosítása, a csere tömege-
sítése és ezt egyesületi úton óhajtaná meg-
oldani. A cserét egy központi bizottság közvetí-
tené. A tagok tagsági díjat is fizetnének. 

Első pillanatra nagyon biztos, célravezető 
útnak látszik ez a rendszer, melynek segítsé-
gével a magyarosítás 10—20 év alatt keresztül-
vihető volna. 

Mondjuk, egy községből évenként 10 —15 
gyermek megy cserébe. 5 év alatt 50—75 
gyermek tanul meg magyarul. Ez már elég 
nagy tömeg arra, hogy a magyar nyelvet 
otthon, játék közben is használatossá tegye. 

így már néhány év múlva a többi gyerek 
saját szülőhelyén is elsajátíthatná a magyar 
nyelvet. 

A valóságban azonban ez az eszme igen 
nagy, mondhatni leküzdhetetlen akadályokba 
ütközik. A különféle nemzetiségek valahára 
már annyira-mennyire belátják, hogy magyar 
nyelv nélkül nehezen boldogulnak. Akad is 
minden faluban egy-két gyerek, kit szülei 
cserébe adnának. Igen ám, de hová ? A magyar 
fiú csak akkor megy cserébe, ha diáknak 
készül. Néhány német* fiúnak tehát akad 
helye, de hová menjen a többi ? Hát a leányok, 
akik mint jövendőbeli családanyák legtöbbet 
tehetnének a magyar nyelv érdekében, hová 
menjenek cserébe ? így sem találunk helyet, 
mármost, ha a cserét tömegesíteni akarjuk, 
hová tegyük azt a sok gyermeket ? Megvagyok 
győződve, hogy az esetleg alakítandó központi 
bizottság a gyermekek negyedrészét sem tudná 
elhelyezni. Nem tudok elképzelni oly indokot, 
mely a magyar köznépet a tömeges csere-
küldésre rá tudná birni. Az első nagy aka-
dály tehát, hogy nincs elég cserehely. 

Tegyük föl, hogy tagsági díjakból, társa-
dalmi adakozás, államsegély (ha valamire nincs 
elég pénzünk, mindig az állammal akarunk 
fizettetni) stb. útján egy-egy magyar faluba mégis 
nagyobb csapat gyereket lehetne elhelyezni. 
Akkor meg az a veszély áll elő, hogy a gyer-
mekek többet érintkeznek egymással anya-
nyelvükön, mint magyar társaikkal s a 9 — 1 2 
hónap leteltével ők sem tudnak sokkal többet 
magyarul, mint amennyit otthon maradt tár-
saik az iskolában megtanultak. Én tehát a 
tömeges cserét sem keresztülvihetőnek, sem 
célszerűnek nem tartom. Lehet talán, hogy 
idővel sikerül módot találni ez akadályok 
elhárítására, de addig is s mindig is legbiz-
tosabbnak tartom az iskola magyarosító műkö-
dését. Ezt azonban az eddiginél intenzívebbé, 
hatásosabbá kell tenni. Az idegen ajkú iskola 
tananyagából minden fölösleges dolgot távo-
lítsunk el. Első sorban is a kétféle nyelvtan-
tanítást. Némely helyen még most sem tudnak 

* Horvát vagy más nyelvűek még ne'aezebben jut-
nak helyhez. 
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olyan vizsgálatot elképzelni, amelyen elő ne for-
dulna a többszörösen összetstt mondat, kör-
mondat, „unregelmässiges Zeitwort" stb. ehhez 
hasonló dolog. Hallottam egy határszéli isko-
láról, ahol a gyermekek négyzet- és köb-
gyököt is tanultak. Ilyen fölösleges dolgok 
helyett inkább fordítsuk az időt magyar beszél-
getésre. Főkép pedig nyujtsunk alkalmat a 
gyermeknek, hogy a tanultaknak az iskolán 
kívül is hasznát vehesse. Tanítsuk meg őket 
magyar játékokra, az órák közötti szünetben, 
az utcán, szüleik házánál is magyarul beszél-
gessünk velük s főleg törekedjünk arra, hogy 
maguk közt is minél többet beszéljenek magyarul. 

Gondoskodjunk arról is, hogy a gyermek 
ismeretéhez mévt magyar könyvet olvashasson. 
Tankönyveken kívül tudtommal nincs könyvünk, 
melyet a magyar nyelvet még nem teljesen 
ismerő gyermek használhatna. Két évig tanítós-
kodtam német ajkú iskolánál (I—III. osztály-
ban) s ezen időből tudom, mennyire megörül 
a gyermek egy-egy kis magyar mesének, 
melyet megért. Nem szükséges okvetlenül, 
hogy a mese cselekvényben gazdag, tökéletes 
szerkezetű legyen. En pl., midőn a gyümölcs-
ről, gyümölcsfákról beszélgettünk, ilyenféle 
mesét mondottam el: „Volt egyszer két testvér, 
Sándor és Ilonka. Mindegyiknek volt egy 
körtefája. A körtefán szép fehér virágok vol-
tak. A virág lehullott a fáról. Egy pár hét 
után (a múlva szót még nem ismerték) sok 
kicsi körte volt a fán, még néhány hét után 
már nagy volt a körte, de éretlen és savanyú. 
Sándor megette az éretlen körtét és beteg 
lett (a mesékhez alkalmazkodtam, ott is min-
dig a fiú a bűnös, vájjon miért?). 

Ilonka még várt és 1—2 hét múlva (itt 
már sejtik, mit jelenthet a „múlva" szó) mái-
minden körte sárga volt, érett és édes. Aki 
éretlen gyümölcsöt eszik, beteg lesz. Jó gyer-
mek csak érett gyümölcsöt eszik." (A mese 
nyelvezete kifogás alá eshetik, de ebben a 
gyermekek ismeretéhez alkalmazkodtam.) Mint-
hogy a szükséges szavakat (pl. körtefa, virág, 
lehull, savanyú, érett stb.) már a beszélgetés 
folyamán megtanulták, a mesét majdnem kivétel 
nélkül megértették s a föladott kérdések után 
felelni is jól tudtak. A I I—III . oszt. gyerme-
kek kezébe ilyféle meséket kellene adni, hogy 
ne csak az iskolában, hanem otthon is legyen 
alkalmuk magyar nyelvtanulással foglalkozni. 
A mesekönyv beosztása lenne : egy rövid mese, 
alatta magyar ismétlő kérdések s az ismeretlen 
szavak jegyzéke. Volt már kezemben ilyféle 
francia-német, angol-német, német francia mese-
könyv, de magyar-németet, magyar-tótot stb. 
még nem láttam. Az így szerkesztett mese-
könyvecskéket pedig olcsó, füzetes kiadásban 

kellene terjeszteni (mint pl. a Szt.-István tár-
sulat népiratkáit), hogy lehetőleg minden 
gyermek szerezhessen időnként egy-egy mese-
könyvet. Megvagyok győződve, hogy a gyer-
mek sokkal nagyobb kedvvel fog figyelni a 
magyar beszéd- és értelem-gyakorlati órán, ha 
az ott tanultakat értékesítheti is azonnal. 

A tanítók hazafias buzgósága és ilyen, vala-
mint ehhez hasonló, hathatós eszközök föl-
használása az egyedüli biztos út, melyen 
haladva végre is el kell érnünk a kitűzött 
nemzeti ideált, hogy hazánk minden községé-
ben honi zengzetes nyelvünk legyen a lakosság 
társalgási és anyanyelve. 

Hiszem, hogy kartársaim a nyelvterjesztő 
mesekönyvecskéken kívül még számos eszközt 
fognak találni, melyek a nyelvtanítást bizto-
sabbá és eredményesebbé teszik és ez eszkö-
zöket nem késnek többi kartársaik figyel-
mébe ajánlani. 

(Székesfehérvár.) Káth József. 

Az egységes és alapos tanítás 
érdekében. 

Többször volt alkalmam hallani — külö-
nösen mint tanyai tanítórák — a szülők nézetét 
és egyszersmind aggodalmaiknak kifejezését is 
akkor, mikor a tanyai osztatlan vegyes isko-
lába járó gyermekeiket a negyedik osztályba 
Íratták be. Amikor is az az egyszerű tanyai 
ember az ő maga természetességével azt kér-
dezte tőlem, „nem volna-e jobb, ha gyer-
mekét — akit t. i. a negyedik osztályba akar 
adni — beküldené a városi iskolába ? Mert hát 
itt tanyán nem is úgy tanítják azt az osztályt, 
mint odahaza? I t t kevesebben járnak oda." 

Tíz évi tanítói működésem alatt ez egy évet 
kivéve, mindig négy osztályt vezettem és volt 
rá eset, hogy a negyedik osztályba három, 
négy, öt tanuló jelentkezett. Ennél több nem 
is igen volt. Mert a tanyai gyermek — ki 
már 13 —14-éves kort ér, mire a negyedik osz-
tályig fölvergődik — nem is nagyon szívesen 
jő iskolába, de meg maguk a szülők vonják el 
attól. Azonban vannak kivételek is immár, 
mint föntebb említém, jelentkezik itt-ott éven-
ként néhány ilyen negyedik osztályos is. 

Sokat gondolkoztam azon, hogy más tanító 
mit csinálhat három-négy negyedik osztá-
lyossal ? Meg is kérdeztem erre vonatkozólag 
több kartárs nézetét, de bizony egészében egyikük 
válasza sem volt kimerítő és célravezető. 

Egyik azt mondta, hogy ő bizony össze-
csapja a harmadik osztályosokkal. Három, négy 
kedvéért egy egész évi tananyagot nem érde-
mes szigorúan földolgozni. 
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A másik megrövidíti, a tantervet és mégis 
valamivel bővíti az előbbi években tanul-
takat. 

Volt olyan, aki az olvasás, számolás, nyelv-
tan és földrajzi kézikönyvekben a negyedik 
osztályra kirótt tananyagot a könyv szerint — 
némi kihagyással — beemlézteti. 

És találtam olyat is, aki az egész tantervet 
lelkiismeretesen elvégezte velük, betartva annak 
minden egyes részletét épp úgy, mintha az a 
három, négy tanuló egy különálló negyedik 
osztályt képezett volna. 

Figyelembe véve a szülői megjegyzést, némi 
igazsága van annak az egyszerű ésszel rendel-
kező embernek, ha fontolóra vesszük mellé a 
tanítók szétágazó és ingadozó nézetét. Mert 
hogyha beadja gyermekét a városi negyedik 
osztályba, hol egytanítós osztott iskola van, 
szakszerűen és helyesen haladhat a tananyagban 
a tanító növendékeivel, nem háborgatják az 
alantas osztálybeliek folytonos zaklatásaikkal. 
Végezheti kiszabott munkáját a tanító és ha-
ladhat. Hanem ahol első osztály is van, ott a 
munka erősebben mehet. De meg vegyük 
ehhez azt, hogy azokban az osztatlan vegyes 
tanyai, falusi iskolákban a tanítási idő hat 
hónapra szorítkozik és még ha ez a hat hónap 
is teljes lenne ! Ez idő alatt hányszor elmarad 
egy-egy gyermek, vagy betegség vagy szülői 
kikérés folytán ? No meg ha leszámítjuk az 
ünnepnapokat is, vájjon mi ideje marad a 
tanítónak arra, hogy egy-egy tanítványával 
foglalkozzék ? Részemről többfélekép értel-
mezem e dolgoknak helyesbítését, mit keresztül-
vive, az egységes és alapos tanítás érdekében — 
azt hiszem — néhány lépést haladhatnánk 
előre. 

Elmondom úgy, ahogy gondolom. Nem 
tudom kedves kartársaim, mint vélekednek 
egyéni nézeteim fölött? 

Én már rég beláttam azt, hogy negyedik 
osztályt első osztállyal egy teremben vezetni 
nem egészen célravezető. Mert az első osz-
tályos gyermek inkább figyel a felsőbb osz-
tályban hallható bővebb előadásokra és így 
hamarabb megfeledkezik a neki föladott csendes 
foglalkozásról. Az első osztály tanítása azon-
kívül kétségtelen, hogy több idővel jár, mint 
bármely más osztály. Ha tehát a tanító a 
kimért félórás tanmenetet alkalmazza, akkor 
bizony az ő első osztálya nem vergődik zöld-
ágra. Hogyha aztán az első osztállyal foglal-
koztunk bővebben, akkor pedig a többi osztály 
bánja meg. 

Én tehát legcélszerűbbnek látom itt a tanyai 
iskoláknál csakis az első és a második osztály 
összevonását egy terembe. Vagy legföljebb 
három osztályt. Tekintve azt, hogy a negyedik 

osztály, mint egy határjelző oszlop áll ; honnan 
már felsőbb osztályokba léphetnek a tanulók, 
kell is, hogy a negyedik osztályt önállóan 
és szakszerűen vezessék. Ha figyelembe 
vesszük a rövid tanidőt, a gyermekek eset-
leges mulasztásaival és azt, hogy a városi 
iskolákban egy tanító egy osztállyal a kimért 
rendes lépés tartásban haladhat és eredményt 
mutatni van alkalmas tere, úgy e cél meg-
közelítésére e két, esetleg három osztály össze-
vonása a legalkalmasabbnak mutatkozik. 

És most, ami az egységesítést leginkább 
megteremthetné, az nem más, mintha járáson-
ként, avagy megyénként a tanítótestületek 
maguk csinálnák meg a körzetükben szükséges 
tankönyveket, alkalmazkodva mindenesetre a 
vidék időjárásához, természeti tulajdonságaihoz. 
Szóval : föl lehetne ölelni minden egyes vidéki 
különlegességet, nem hagyva figyelmen kívül 
az azon részeken dívó tájszólásokat sem. (?Szerk.) 
Milyen jót mulat azon a gyermek, ha vidékünk 
parasztos szójárásával egy kis közönséges tör-
ténetkét mondok el neki. Szükséges ez, hogy 
a tanítást élvezetesebbé tegyük a gyerme-
keknek. 

A tankönyvek készítésénél aztán lehetne 
gondunk a tanyai iskolákra is, mivel az oda 
járó gyermekek közül mesterségre vagy tudo-
mányos pályára nem igen lép egy sem. 
Gondolhatnánk arra, hogy jobbadán a föld-
mívelésre, gyümölcsfatenyésztésre, konyhakert 
gondozására és egyéb köznapi tudnivalókra 
vonatkozó dolgokat tárgyalnánk bennök. 

Mindezek után, ha tekintetbe vesszük még 
azt is, hogy a tanyai szülők gyermekeiket hét-
nyolc éves koruk előtt iskolába nem adják, 
mikor meg a tíz évet elérte, azt állítják 
gyermekeikről, hogy a tizenkettőt is betöl-
tötték, csakhogy iskolába ne kellesen járatniok ; 
azt hiszem az egységes és alapos tanítás érde-
kében sokkal többet tehetünk, de meg határo-
zottan többre kell haladnunk, rr int egy meg-
csonkított, avagy a harmadikkal egybecsapott 
negyedik osztállyal. 

(Jászszentlászló.) Zsigmond Konrád. 

A leányok neveléséről. 
Fölemelőleg hatnak rám azok a szép cikkek, 

melyek a népnevelés szent érdekében meg-
jelennek. 

Igaz, elérkezett, nagyon a sarkunkba van a 
cselekvés órája, mert a közerkölcsiség roha-
mosan halad a lejtőn az örvény felé, falun 
épp úgy, mint városon. De a jobbak lelkében 
is fölébredt a visszahatás, mert sietnek letörni 
az előtérbe tolakodó Rossz sokkarú testét. 
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Nekünk, ne'ptanítóknak is e jobbak közé 
kell sorakoznunk, szívünk egész melegével, 
erőnk odaadásával, ha ismerjük és teljesítem 
akarjuk kötelességünket. Hisz segítségünkre 
jönnek azok, kiknek _ az ügybuzgóság mellé 
hatalom is adatott. így létesülhettek a téli 
gazdasági előadások, ingyen kiosztott népkönyv-
tárak stb. Nagy téren gondoskodva van tehát 
a népről s különösen annak férfitagjairól. De 
hol vannak a nők, az anyák, kiknek kezébe 
van letéve a nemzet jövője ? 

Ezekről kell gondoskodni első sorban, s 
akkor biztosítva lesz hazánk boldogsága. Hisz 
nagy férfiaink közül Széchenyi is így ír a Hitel 
című művében: „Fogadjátok, hazám érdemes 
leányai, tiszteletem és szeretetem jeléül ezen 
kis munkám ajánlását. Ti emelitek egekbe a 
port s halhatatlanságra a halandót. Üdvözlet 
és hála nektek!" íme, szemünk elé állítja 
Széchenyi a nőt, mint ideált, akinek az jutott 
osztályrészül, hogy „egekbe emelje a port s 
halhatatlanságra a halandót!" Van-e ennél 
szebb föladat ? S valóban, ha minden nő, min-
den anya és hitves ilyen lenne, akkor nem 
léteznék hazug gyermek, nem erkölcstelen 
ember, nem ű. n. akasztófavirág, kik, ha előbb 
nem, végső óráikban kiáltják a legsúlyosabb 
vádat, mi e földön elhangozhat ; „anyám, mért 
nem neveltél az igaz útra, hitre, szeretetre!" 

De vájjon az az édesanya volt-e ai-ra képe-
sítve, hogy gyermeket neveljen ? Nevelték-e 
őt is azelőtt, vagy azt a kevés jó irányt is, 
amit gyermeke nevelése közben mutatott, csak 
az ösztön, az anyai helyzet hozta magával ? 
Ez s csakis ez! Hol van a lelki műveltség, 
mely képessé teszi az anyát magasztos hiva-
tásának betöltésére ! 

Az emberiség följajdul, keresi korunk erkölcsi 
és az ezzel járó anyagi hanyatlásának okát. 
Megfelel erre a francia közmondás: „Cherchez 
la femme " (keresd az asszonyt !) S e mondás 
mélységét nemcsak az általánosan neki tulaj-
donított értelemben kell keresni, hanem az 
általam fölvetett szempontból is, sőt talán 
így még inkább. 

Kezdjük csak a legkisebb dolgon. A gyer-
mek gyakran későn megy az iskolába ; ki 
ennek az oka, nem az édesanya, aki elmu-
lasztja gyermekét pontosságra szoktatni ? De 
hogy tegye ő ezt, mikor annak idején őt sem 
szoktatták, mikor ő is úgyszólva olyan ren-
detlen gyermekkorból ugrott át szülői mivol-
tába. 

Piszkosan, rongyosan jön a gyermek az 
iskolába ? Ki érdemli a méltó büntetést, az a 
hat-éves emberke, aki eddigi életét eltöltötte 
anélkül, hogy bár egy kissé is tudatára hozták 
volna azt, miszerint a tisztaság életünk egyik 

főkelléke ? Sok gyermek csak ámul tanítójának 
a tisztaságra vonatkozó legegyszerűbb kíván-
ságán is, ő ezt most hallja először ! De hát 
kitől is hallotta volna, az anyjától, akit magát 
is fölmentettek szülői az efféle „haszontalan-
ságoktól." 

Menjünk tovább. 16—18-éves fiúkat hallunk 
káromkodni, duhajkodni. Mint mikor a fiatal 
virágzó fát legszebb pompájában ellepi a 
hernyók rút serege, alig néhány bimbót 
hagyva rajta, ezt is csak azért, hogy aztán 
férges, undorító gyümölcs váljék belőle — 
ilyen hatás fút végig idegzetemen, hallva 
a lelket megborzongató káromkodásokat. 

De, ha sohase hallja ezt az az ifjú, lesz-e 
csak fogalma is az ilyen beszédekről? Vagy 
ha már hallja is, ha az édesanya nemes, 
mindig csak jóra intő tanítása — mely ligy-
szólva bevésődött már egész lényébe — 
mondom, ha az anya ilyen lelkivilága az övé 
is, nem fordul-e el undorral és szánalommal 
az ilyeneket beszélőktől? A jól nevelt ifjú 
igen. De hát az édesanya ilyen-e, tartózkodik-e 
kiejteni — különösen gyermeke előtt — a 
legkevésbé rút kifejezést is, mely bepiszkítja 
az ő száját s megmételyezi gyermeke ártatlan 
kedélyét ? Vagy a legjobb esetben is azt 
mondja „eh, úgysem érti még ez a gyermek, 
hogy mi az!" S aztán, ha így gondolkodik, 
ő-e az oka, volt-e valaki, aki őt is öntudato-
san nevelje a jóra ? 

Menjek-e tovább, fölsoroljam ama szeren-
csétlenek neveit, kiket lopás, rablás, sikkasztás 
s végül az öngyilkosság örvényébe taszított a 
nevelés hiánya, vagy ami ennél is rosszabb, a 
ferde irányú nevelés ? 

Nem mondom, itt is lehet kivétel, akikben 
az isteni szikra, mely minden emberben meg-
van, nem aludt ki, hanem legyőzve minden 
akadályt, annál hatalmasabban tört utat magá-
nak. De ez csak ritka kivétel. 

A Teremtő megadta az alapot, a te fela-
datod ember, hogy gyermekedet Isten fiává 
neveld ; s legfőképpen az anyáké. Valóban 
kitüntetés ez a női nemre. Azért hát neveljük 
mi a reánk bízott leányokat úgy, hogy idővel 
tökéletes anyák lehessenek. 

Neveljük őket úgy, hogy meglegyen bennük 
az a benső harmónia, mely alapja a boldog 
megelégedésnek. A szélsőségekbe való csapon-
gás, amely követelővé, zsarnokká teszi viselőjét t 
sok családi boldogságot tett már tönkre ; 
fegyelmezze vágyait, hiúságát ; az egyszerűsé-
get, mint a nő egyik legszebb ékességét 
tanulja megismerni. 

Bizony, ha meggondoljuk, sok követeléssel 
lép elő az, aki tökéletes nőt követel. De e 
tökéletességre könnyű lesz szert tenni, ha kis-
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korunktól fogva erre nevelnek bennünket. Az 
önzetlenséget, szívességet már kiskorában 
kell belécsepegtetni. Általában nevelésünk 
alapja vallás-erkölcsi legyen. Az t. i., mely 
nem a külsőségeket, hanem a lélek valódi, 
benső vallásosságát keresi. 

A lelkiismeretet, mint legszigorúbb bírót 
fejlesszük ki leányainkban, mert ha a szigorú 
lelkiismeret lesz sajátjuk, akkor nem kell őket 
féltve őriznünk, kísérgetnünk, még a szomszédba 
is, az ő legjobb ellenőrük, lelkiismeretük, még 
szigorúbban vigyáz rájok, mint a leggondosabb 
anyai szem. S ennek az a haszna is lesz, 
hogy önállóságra szoktatjuk, mert az igazi 
nőt nem a tölgyfára kapaszkodó és azt bár 
szépítő, de raj ta élősködő folyondár jellemzi, 
hanem a szeretettel férjéhez simuló, ha szük-
séges, azt támogatni is tudó, Szilágyi Erzsébet, 
Zrínyi Ilona, Lorántffy Zsuzsánna-féle feleségek 
és anyák. 

Az önfeláldozást is, mely a nőnek egyik 
legszebb erénye, nem az észnélkülit értjük, 
mert az életnek bármily föláldozása célszerűtlen, 
mivel az élet minden javaknak föltétele ; de 
az élet föláldozását erkölcsi célból. Ez a legfőbb 
fokon célszerű, mert az élet sohasem magáért 
van, sohasem cél, csak fontos eszköz az 
erkölcsiségre. 

Ezeket véssük leányaink lelkébe, akkor 
tudni fogják, hogy a küLö szépség is — 
amelynek pedig náluk sokszor a legfőbb szerep 
jut — csak múlékony s hogy az igazi szépség 
nem más, mint a beható szeretet ingere egy 
magába zárkózott tiszta nőiességnek, mely 
érzi önmagát s melynek benső, szent ösztön 
az egyedüli indító oka. 

Ha leányainkkal általában mi nők, ilyenek 
leszünk, akkor, de csakis akkor érdemeljük 
meg nagy Széchenyink fönt idézett mondását : 
„Ti emelitek egekbe a port s halhatatlanságra 
a halandót. Üdv és hála nektek!" 

(llálmágy.) Bawnanné- Krocsán Irma. 

Tanítói továbbképző tanfolyamok. 
Wlassies miniszter bölcs rendelkezése folytán 

ebben az évben is tartottak tanítói tovább-
képző tanfolyamokat. Hármat férfitanítóképző-
ben (Budapesten, Csáktornyán és Máramaros-
Szigeten); egyet pedig — első kísérletül — 
nők részére Szabadkán. Volt alkalmunk a hely-
színén személyesen meggyőződnünk róla: mily 
áldásos intézkedések ezek. Önmaguk, a tan-
folyamban résztvevők is ekként nyilatkoztak. 
Onképzésöknek bizonyára hatalmas lendületet 
ad ez a pár heti tanfolyam. Nem egy esetben 
bevallották, hogy sok ú j dolgot hallottak és 
láttak. 

Máramarosszigeten a 3 hetes tanítói tovább-
képző tanfolyam július 6-án vette kezdetét. 
A tanfolyam hallgatóit dr. Wekerle kir. tan. 
tanfelügyelő és Kovásy Zoltán tanítóképző 
igazgató üdvözölték. A munkaidő vasárnap 
kivételével nap )nként 6 elméleti és hetenként 
3-szor (Hétfő, Szerda, Péntek) 2—2 órai kéz-
ügyességből állott. A tanítók kedvvel, buzga-
lommal és igazán fáradhatatlan szorgalommal 
dolgoztak a tanfolyam egész ideje alatt. Az 
igazgató — a tanárokkal együtt mindent 
elkövetett a rendelkezésre álló eszközök leg-
célszerűbb fölhasználására. Üdülés és tapasz-
talatszerzés céljából 3 nagyobb tanulmányi 
kirándulást tettek, 1-ször a nagybocskói — 
hazánkban legnagyobb — vegyipargyárban, a 
huszti várban és a rónaszéki sóbánya telepeken. 
Mindenütt 3—4 tanár kísérete és vezetése 
mellett történt a kirándulás. A napi kirándu-
lásokon a közös társalgás a tanügyi, társadalmi 
és közigazgatási (többnyire helyi) viszonyokról 
folyt. De a kisebb kirándulások között is voltak 
érdekes és ismeretszerző adatok. Meglátogatták 
a szlatinai Ferenc-bányát művelésközben, a m.-
szigeti villanyvilágítási telepeket, a székhajlító 
nagy gyárat, a Szalaván hegység ormait, ez 
utóbbi földrajzi, geológiai és botanikai tanul-
mányokra is adott bőséges alkalmat. Mindennap 
7—8-ig irodalomtörténet, 8 - 9 - i g és 9—10-ig 
minta és gyakorlati tanítások és azok meg-
birálása, 10—11-ig pedagógia, 11—12 ig köz-
gazdaságtan, délután pedig 3 — 3 óránként 
fölváltva magyar művelődéstörténet, földrajz 
és statisztikai előadások tartattak. A kézügyesség 
az agyag- és kartonmintázásra terjedt ki. A 
tanfolyam előadó tanárai voltak : Kovásy 
Zoltán igazgató, továbbá Bodrogi Gyula, 
Báthori József, Irsa Béla, Tanfi Iván és Somló 
Bertalan tanárok. A kézügyességet Aranyosi 
Miksa és Kárpáti Ernő tanárok vezették. Dr. 
Göőz József és T.-Czukrász Róza az újabb 
olvasás-irás tanítási módszerek ismeretesével 
vettek részt a tanfolyamon. Az előadási órák-
ban sokszor ott volt dr. Wekerle királyi 
tanfelügyelő, azonkívül a városi intelligencia 
és a tanügyi karhoz tartozó sok tanár 
és tanító. A tanfolyamon, melyről Kovásy 
Zoltán igazgató külön füzetet ad ki, 31 tanító 

ö O 7 

vett részt és állandóan megmaradt e szám 
mindvégig. A munkásság teljes bevégeztével 
bucsúlakomát tartottak. A tanítók hálával el-
telve mondtak köszönetet a miniszter úrnak 
és tanácsosainak, dr. Axamethy Lajosnak és dr. 
Neményi Imrének a továbbképző szervezetéért. 
Könnyezve búcsúztak el a tanári kartól, amely 
annyi lelkesedéssel és odadó munkával tette 
hasznossá és sokoldalúvá az együttlétet. Minisz-
terünk a hozzá küldött üdvözlő táviratot lelkes 
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szavakban foglalt levéllel köszönte meg. A 
tanügyi kormányzat a tanítók ilyetén tovább-
képzésére irányuló ténye igazán üdvös alkotás 
hazánk tanítóira nézve. 

A csáktornyai továbbképző tanfolyamon a 
haza minden részéről 37 rendes és 25 ven-
dég hallgató tanító részint államköltségen, 
részint saját költségén vett részt. A tan-
folyamon pedagógiai, irodalomtörténeti, magyar 
történeti, földrajzi, gazdasági és kézimunkai 
tárgyakból tartattak szakszerű előadások és az 
ez alkalomból összegyűjtött elemi iskolai 
tanulókkal rögtönzött elemi iskolában tartott 
gyakorlati tanításokon vettek részt a hallgatók. 
A tanfolyam vezetője Margitai József képezdei 
igazgató volt s kívüle előadásokat tartottak a 
tanfolyamon: Zrinyi Károly, Tömör Boldizsár, 
Barna Balázs, Ligard Mihály (Pápa), Lohr 
Károly (Budapest) tanárok. Ezeken kívül külön 
előadásokat tartottak miniszteri engedély alap-
ján dr. Göőz József, Guttenberg Pál, Tkewrewk 
Árpád budapesti tanárok és T.-Czukrász Róza 
budapesti tanítónő, az olvasástanítás újabb 
módjáról, a slöjdről és az alkoholizmusról. 
A továbbképző hallgatói a tanári testülettel 
együtt tanulmányi kirándulásokat tettek a 
Zrinyi várba, Szent-Ilonára, a Zrínyiek temet-
kezési helyére, a zrinyifalvai Zrinyi-emlék-
oszlophoz, a farkashegyi állami mintaszőlő-
telepre, Stridóra és a tündérlaki minta paraszt-
gazdasághoz. A tanfolyamot mult hó 25-én 
fejezték be. A bezáró ünnepélyen dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő hatásos 
beszédben mondott köszönetet a tanfolyam hall-
gatóinak azon valóban odaadó buzgóságukért 
és ügyszeretetükért, mellyel a tanfolyamon 
annak egész tartatna alatt napi 7 órán keresz-
tül fáradságot nem ismerő kitartással vettek 
részt. Köszönetét fejezte ki a kir. tanfel-
ügyelő a tanfolyam tanári testületének is oda-
adó működéseért. Ez alkalomból a tanfolyam 
hallgatói sürgönyileg mondtak köszönetet a 
tanfolyam rendezéseért dr. Wlassics Gyula 
vall.- és közokt. miniszternek. A. befejezést 
megelőző este a hallgatók a tanári testülettel 
Pusztafára rándultak, hol lelkes és szép fel-
köszöntőkben fejezték ki érzelmeiket a hallgatók 
a tanfolyam és Csáktornya iránt érzett hálájuk-
nak. Dr. Wlassics Gyula vall.- és közoktatás-
ügyi miniszter, a tanfolyam befejezése alkal-
mából hozzá intézett ülvözlő táviratért szivélyes 
levélben mondott köszönetet a kir. tanfel-
ügyelőnek s általa a tanfolyamon részt vett 
összes tanároknak és tanítóknak. 

(Budapest.) G. J. dr. 

V 
' A 

Egy évig falun. 
(Hozzászólás.) 

Nem vagyok gáncsoskodó természetű ember, 
de legyen megengedve nekem pár sorban hozzá-
szólani a fölvetett véleményhez. 

Tehát az a három képezdei osztályt végzett 
ifjú menjen ki valamelyik osztatlan népiskolánál 
elismert jó eredménnyel működő tanítóhoz, hol 
idegen ajkú tankötelesek is vannak. Ott egy 
évig praktizáljon, a hallgatásban és minta-
tanításban. Ez évi praxis után, ha megfelelne 
a követelményeknek, nyerne tanítói oklevelet. 
Ez évi ott időzést szabad neki saját zsebéből 
is fizetnie, ha nem lenne szerencsés állam-
segélyhez jutni. 

Mindenekfölött abban a kitüntető előzékeny-
ségben részesülne, hogyha egy év alatt nem 
eleget hallgatott, ideje, legyen a másik évben 
kipótolnia mulasztását. 

Ez mind szép, jó és nemes, de fontoljuk 
meg előnyei mellett hátrányait is . . . 

Az a tanító, kinek előadásait s módszerét kell 
tanulmányozni az ifjúnak, nem hiszem, hogy min-
dig ráérne valami gyönyörű tanítást vágni lelki 
épülésére az őt hallgató, leendő kollegájának. 

Ha azonban ezt tenné is, annak a 18—20 
éves ifjúnak vájjon mindig a figyelésen járna-e 
az esze ? Vájjon ha tudná, hogy időnként nem 
kell beszámolni készültségével, tanulna-e annyi 
buzgalommal és odaadással, mint benn az 
intézetben ? Vájjon ha nem érezné a szigorú 
felügyeletet, nem indulna-e az erkölcsi züllés 
útjára, (mint azt többször tapasztalhatta bárki) 
nem verné-e bele magát könnvelműen adósságba, O O 7 

amelyből soha ki nem úszik többé? 
Megmutatja az élet, hogy az olyan if jút , 

kinek nincs kezében bizonyos kenyér, szárnyra 
bocsátani nem tanácsos ! 

Már pedig, ha kikerült egyszer oda, ahol sem 
szülei, sem tanárai nem gyakorolhatják fölöt te 
felügyeletüket, bizony az a szegény falusi tanító, 
akinél egy évet kell eltöltenie, a legjobb 
akarat mellett sem tudja kellően ellenőrizni. 

Maradjunk meg csak a régi s elég jó metódus 
mellett. Végezze el mindenki az elvégzendőket 
a tanítóképzőben s akkor nyitva az út előtte 
amelyet minden tanítónak követnie kell !* 

(So mosd.) Adorján Zoltán. 

* A fentebbi kérdéshez ne küldjenek munkatársaink 
több hozzászólást. Még legfeljebb egy-két közleményt 
bocsátunk közre, aztán azzal befejezzük az idevonat-
kozó cikkezést. Szerk. 

V 
' 8 . 
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Az iskola világából. 
Mikor ezelőtt néhány évvel a képzőből ki-

kerültem, először is V—VL osztályt kaptam. 
Azt hiszem, nem mondok nagyot, ha azt 
állítom, hogy minden fiatal tanító idealista. Az 
voltam én is és ezen nem is lehet csudálkozni ; 
mert az embernek a képzőben oly szépen meg-
magyarázzák, annyira megértetik vele, hogy 
mit hogyan kell csinálói, a tanításnak annyi 
módját ismertetik meg vele, hogy szinte lehe-
tetlennek tartja a gyenge eredményt. 

Átvévén az V—VI. osztályt, elhatároztam, 
hogy tanítványaimat egyenként tanulmány tár-
gyává teszem, s megismervén képességeiket, 
egyéni sajátságaikat, tapasztalataimat érté-
kesítem. 

Az első napon följött 24 tanuló s azok úgy 
helyezkedtek el, hogy minden padban ült egy-
kettő ; kutattam az okát, miért nem ültek 
egymás mellé s rájöttem, hogy megelőző 
évben érdem szerint ültek, s most is ahhoz 
tartják magukat. En ezt helyi elenrek tartottam 
s a tanulókat a följövetel sorrendjében ültettem 
egymás után. A beiratások megkezdése után 
két héttel jöt t föl Szabó Pista, ki megelőző 
évben a második helyen ült s azt most is el-
foglalta, természetesen hátra küldtem az üres 
helyre. Pista megpróbálta ellenkezni, de egy 
haragos pillantás után engedelmeskedett. 

Néhány nap mulea fölszólítom Pistát. 
— Nem tudom ! volt a válasz. 
— Miért ? — Kérdésemre felét lesütötte s 

hallgatott. Másnap újra fölszólítom, de újra az 
előbbi feleletet kaptim. Harmadik nap a „nem 
tudom"-ért megpirongattam, majd a dorgálás, 
bezárás, játéktól eltiltás következett, de mind 
hatástalannak bizonyultak, mert Pista vagy 
hallgatott, vagy csak annyit felelt, hogy: „Nem 
tudom." 

Mikor a türelemből kifogyva, testileg is meg-
büntettem^), nem jött iskolába; hanem eljött 
helyette az anyja s megtiltotta, hogy fiát 
büntessem, mer t : „úgysem lesz pip belőle", 
s ha úgy akartam, hogy tanuljon, ne ültettem 
volna legutolsónak az iskola csúfjára, mert 
mindig második volt. 

En megígértem s meg is tartottam — hogy 
többé nem bántom. Ehelyett fokozott figye-
lemmel kisértem Pistának minden lépését. 
Megfigyeltem az iskolában és iskolán kívül, 

tanulás és játszás közben ; tanulni is minden-
nap láttam, de ha kérdeztem, a régi ismert fele-
letet kaptam. 

Karácsonykor megbuktattam, s letettem a 
reményről, hogy Pistát megjavíthassam. 

Újév után változatosság kedvéért, meg az 
iskolai fegyelem szempontjából is, egy kis 
helyváltoztatást csináltam. Ekkor minden utó-
gondolat nélkül a Pista gyereket a legjobb 
mellé ültettem, úgy okoskodván, hogy arról 
majd ragad valami ő rá is. 

A tanítást megkezdtem s valami általános 
kérdést intézek az egész osztályhoz. Képzel-
hetni meglepetésemet, mikor Szabó István első-
nek jelentkezett felelésre. 

Megdicsértem, s pár szóval buzdítottam, 
hogy csak maradjon meg a jóúton. Pista a 
buzdító szavakra lassan fölemeli fejét, sze-
membe néz, tiszta kék szemeiben egy könny 
csillog s lassan vontatva megszólal: „De kérem 
tanító úr, ne ültessen többé hátul". Kívánságát 
teljesítettem. 

Év végén Pista a legjobbak egyike volt & 
ösztönzésemre tovább taníttatják s ha Isten 
megsegíti, még „pap is lehet belőle." 

* 

A VI. osztályban 6 leánytanítványom volt, 
kik egy hosszú, a kályháig érő padban ültek 
véletlenül a kályhától balra érdem szerint. Egy 
téli napon arra kér a/, első, ültessem el onnan, 
mert a kályha melegét nem tűrheti. A pad 
másik végére ültettem. Másnap a padban az 
ülés sorrendje megmaradt ugyan, de most a 
pad kályhafelőli való végén volt az utolsó. 

Kérdésemre ily választ kaptam : „Ha Balló 
Vilmát tanító úr a leghátulsó padba utolsónak 
ülteti is, utána megyünk, mert ahol ő ül, ott 
van az elsőség." 

E vállszíjol megértettem,illetve megtanultam, 
hol van az első hely s az előbbi tapasztalásból 
okulva, a sorrendet meghagytam. 

* 
Azt hiszem, nem maradok egyedül azon 

állítással, hogy szép időben a gyermekek 
figyelme sokkal éberebb, míg borul1; es.ős 
időben gyakran a legnagyobb megerőltetés, a 
legérdekesebb tanítás mellett is elhangzik egy-
egy ásítás, mi bizonyát a nem a figyelem, sem 
az érdeklődés jele. 

Egy ily unalmas napon észreveszem, hogy 
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egyik tanítványom nem ásított ugyan, de a 
tanításra sem figyelt. Kopogtatás, megszólítás 
csak néhány percig vonja el figyelmét foglal-
kozásától. A játét szer egy fonálra fűzött 
gyöngysor volt s én azt elvéve, az asztalra 
tettem. 

Éppen akkor lépett be egy gyeimek az 
igazgató osztályából, kérve, hogy csináljak 
rendet, mert tanítójukat a telefonhoz hívták. 

Én Balog Zsófit felügyelőnek tettem s át-
mentem az igazgató osztályába s míg ott 
rendet csináltam, hazamenetelre csengettek. 
Ezt az osztáljt hazabocsájtottam, a magaménak 
5 percnyi szünetet adtam, hogy azután a meg-
kezdett tanítást befejezzem. Mikor azokat is 
haza akarom engedni, a gyöngysor gazdája 
sírva kér, adjam vissza a gyöngyöt. Azonban 
az 5 perc szünet alatt a gyöngy eltűnt. Sorra 
veszem a gyermekeket, de a lopásnak gazdája 
nem akadt. Mikor Balog Zsófihoz érek, arca 
lángba borul, nagy fekete szemeiben könny 
csillog s kimondhatatlan esdekléssel néz rám. 
Soba nézést annyira meg nem éltettem, soha 
kérés annyira meg nem hatott. Még csak öt 
gyermek volt hátra,, azokat is megnéztem, de 
a gjöngyöt' nem találtam meg, mert Zsófit 
megsajnáltam s nem akartam megszégyeníteni. 
Reményemet fejeztem ki, hogy holnap meg. 
kerül s a gyermekeket hazabocsájtottam. Én 
még néhány percre visszamaradtam, de vissza-
maradt Zsófi is, ki keserves zokogás közt 
adta vissza az ellopott gyöngyöt. Másnap a 
gyöngy visszakerült gazdájához, én pedig meg-
ígértem, hogy ismételt esetben nemcsak nevét 
mondom meg a tolvajnak, de meg is büntetem. 

Iskolámban azóta még egy palavessző sem 
veszett el. 

Zsófi pedig igyekezett hálás lenni. Háláját 
a szorgalom és jóviseleten kívül azzal igye-
kezett leróni, hogy számomra mindig és 
mindennap volt egy szál virágja, sőt azt 
most egy-egy bájos mosollyal is megtoldja, 
mikor gomblyukamba tűzi, mi nem kis irigy-
séget kelt, mert azóta Zsófi a környék leg-
szebb leányává nőtt, magam pedig még mindig 
legény vagyok. 

Azok, akik városon születnek, nevelkednek, 
nem tudják, hogy falun minden ember köszönti 
a másikat, akár ismeri, akár nem. Falun az 
iskolában majdnem a legelső, amit tanítunk 
az, hogy : 

„A. jó iskolás gyermek köszön minden 
embernek." 

Az olyan gyermekre pedig, aki nem köszön, 
azt mondják, hogy nem tud böcsületet s leg-
többször a tanítót hibáztatják érte. 

Tanítványaim már megszokták a köszönést, 

csupán Fekete Gyurinak nem tetszett, hogy 
minduntalan megemelje kalapját. Hiába piron-
gattam, hiába dorgáltam, nem használt. Végül 
a gúnyhoz nyúltam. 

Mikor egy reggel fölmentem az iskolába, 
az iskola kapuja előtt Gyurival találkoztam, ki 
ez alkalommal is elfeledte a köszönést, én 
pedig kalapomat leemelve, mélyen meghajtom 
magamat előtte s jó reggelt kívánok neki. 

Ezóta Fekete György nem várja, hogy az 
idősebb köszönjön neki, hanem már messziről 
leemeli kalapját és köszön. 

(Tatrang.) Sz, 

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

Köszönetét nyilvánította : dr. Marko 
László miskolci orvosnak, aki az ottani el. isk. 
tanulók részére 480 korona értékű könyvet 
adományozott; a szabadalmazott osztrák-magyar 
vasúttársaságnak, a mely a resicabányai áll. 
el. isk. szegénysorsú 71 tanuló részére meleg 
ruhát adományozott. 

Kinevezte : a) polg. isk.-hoz: Jankovits 
István breznóbányai áll. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fizetési oszt.-ba segéd-
tanítóvá ; Meisel Rezső hosszúfalusi áll. polg. 
isk. h. tanítót a szilágy-csehi áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá; Szörényi János 
besztercei áll. segély, közs. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá; Kaffka Margit miskolci áll. polg. 
isk. h. tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé; Perger Mária dicső-szent-
mártoni áll. polg. isk. h. tanítónőt a hosszú-
falusi áll. polg. isk.-hoz a XI fiz. oszt.-ba segéd-
tanítónővé ; Kadocsa Béla somorjai áll. segély, 
közs. polg. isk. h. tanítót a dicső- szent-
mártoni áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s-tanítóvá; Littván Sándor szegedi I. ker. 
áll. polg. isk. h. tanítót ogyanezen isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítóvá ; Hidegh Béla csák-
tornyai áll. polg. isk. s.-tanítót a nagy-szőllősi 
áll. polg. isk.-hoz a X. fiz. oszt.-ba r. tanítóvá; 
Surányi János csongrádi áll. polg. isk. h. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.- ba s.-tanítóvá ; 
Tamás Károly a besztercei áll. segély, közs. 
polg. isk.-hoz berendelt áll. el. isk. tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-taní-
tóvá; Vukovits Márta szamosujvári áll. polg. 
isk. h. tanítór.őt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba s.-tanítónővé ; Gyurman Sarolta csák-
tornyai áll. polg. isk. h. tanítónőt a nagy-
szőllősi áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítónővé; Okányik Kornélia karánsebesi áll. 
polg. isk. h. tanítónőt az abonyi áll. polg. isk.-



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. •32. SZÁM. 

hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; Szigeti 
Jolán kaposvári áll. segély, közs. polg. isk. h. 
tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítónővé; Milakovszky Mária orosházi áll. 
polg. isk. h. tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt. ba s.-tanítónővé ; Rébay Mária 
abonyi áll. polg. isk. h. tanítónőt a nagy-
tapolesányi áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
s.-tanítónővé; Grész Irma zala-egerszegi áll. 
polg. isk. h. tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a XI. 
fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; Láng Teréz abonyi 
áll. polg. isk, h. tanítónőt a csáktornyai áll. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé ; 
Krolopp Evelin ceglédi áll. polg. isk. h. tanító-
nőt ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz, oszt.-bi 
s.-tanítónővé; Csippék Ferene újvidéki állami 
polg. és felső kereskedelmi isk. h.-tanítót a 
késmárki áll. polg. és és felsőkereskedelmi 
isk,-hoz a X. fiz. oszt. r. tanítóvá; Valkovszky 
Olga körmendi állami polg. iskolai h.-tanítónőt 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt. s.-tanító-
nővé; Horváth Mihály szenici áll. polg. isk. 
h.-tanítót a nagyszőllősi áll. polg. isk.-hoz a 
XI. fiz. oszt. s.-tanítóvá; Zerdahelyi Izabella cson-
rádi polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. s.-tanítónővé; 
áll. polg. isk. h.-tanítónőt a nagyszőllősi áll. 
Hankoczy Irén a fiumei áll. polg. isk. szolgálat-
tételre berendelt áll. el. isk. tanítónőt ugyan-
ezen isk.-hoz a XI. fiz. osztályba s.-tanítónővé. 

b) EL isk.-hoz: Köpeczi Domokos okleveles 
tanítót a maros-ugrai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Vargáné-Sass Etel oki. tanítónőt a 
tót-pelsőci áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kontsek Lázár oki. tanítót a hadvighai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Magdó István oki. 
tanítót a datki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Szepessy Sándor, Réoész György, Nagy Izabella 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a hajdudorogi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; 
Fergye Vdma oki. tanítónőt a felsőmuzslyai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; M'irgis Jóísef 
oki. tanítónőt a nevidezeni áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Fesztóry Oító és Mono Margit 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a nagyecsedi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Reck 
Ottó, Vélter János, Stein Miklósi Arendóczky 
Mária és Nyárasdy Ilona oki. tanítókat, illetve 
tanítónőket a kisoroszi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké. 

Áthelyezte : aj polg. isk.-hoz : Hants Gyula 
bánífy-hunyadi áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a kolozsvári áll. polg. isk.-
hoz ; Gyubek Ferenc kassai áll. polg. isk. rendes 
tanítót jelenlegi minőségében a tokaji áll. polg. 
isk.-hoz és egyszersmind az igazgatói teen-
dőkkel megbízta; Szvziy József zayugróci áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
szenici áll. pf ig . isk.-hoz; Láhniné-Kiss Lujza 

szászvárosi áll. polg. isk. s.-tanítónőt jelenlegi 
minőségében a zilahi áll. polgári isk.-hoz ; 
Földes Miklós karánsebesi áll. polg. isk. rendes 
tanítót jelenlegi minőségében a hódmező-vásár-
helyi áll. polg. isk.-hoz ; Dudás József abonyi 
áll. polg. isk. r. tanítót r. tanítói minőségében 
a hajdúszoboszlói áll. polg. isk.-hoz ; Mendel 
Béla gyergyó-szent-miklósi áll. segély, közs. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
moóri áll. polg. isk.-hoz; Griesbach Gabriella 
esáktornyai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a karánsebesi áll. polg. isk.-hoz ; 
Máder Zsigmond hóImező vásárhelyi áll. polg-
isk. r. tanítót jelenlegi minőségébea a karán-
sebesi áll. polg. isk.-hoz ; Pastinszky József 
csáktornyai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében az újpesti áll. polg. isk.-hoz; 
Hart may érné-Brief Karolin mohácsi áll. polg. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségéb in a fiumei 
áll. polg. leányisk.-hoz ; Pallos Verona hosszú-
falusi áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a brassói áll. polg. isk.-hoz ; Grosz 
Samu zayugróci áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a turóe-szent-mártoni áll. 
polg. isk.-hoz; Szavcsuk József zayugróci áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
esáktornyai áll. polg. isk.-hoz; Dallos Elek 
abonyi áll. polg. isk. s.-tanítót jelenlegi minő-
ségében a halmi-i áll. felsőnépisk.-hoz; Kruspér 
István baróti áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében az újvidéki áll. polg. isk.-hoz; 
Zsigmond Antal fogarasi áll. polg. isk. rendes 
tanítót jelenlegi minőségében az abonyi áll. polg. 
isk.-hoz és egyszersmind az igazgatói teendőkkel 
megbízta; Knaute Rezső körmendi áll. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a szenici 
áll. polg. isk.-hoz ; Tele\y János újvidéki áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
zilahi áll. segélyezett közs. polg. fiuisk.-hoz ; 
Szlávikné-Váradi Etel hódmezővásárhelyi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
resicabányii áll. segílyezett közs. felső leány-
isk.-hoz; Lengyel Klára szászvárosi áll. polg. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a német-
palánkai áll. polg. isk.-hoz ; Sróth Péter zay-
ugróci áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségé-
ben a turóc-szent-mártoni áll. polg. isk.-hoz ; 
Bakáné-Asbóth Alma hódmezővásárhelyi áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
nagy-károlyi áll. polg. isk.-hoz; Göndöcs N. 
János nagy-szent-miklósi áll. po'g. isk. rendes 
tanítót jelenlegi minőségében az abonyi áll. 
polgári isk.-hoz ; Farkas Iván Zsigmond és 
Farkasné-Harsányi Mária körmendi áll. polg. 
isk. r. tanítót illetve tarítónőt jelenlegi minő-
ségükben a hódmező-vásárhelyi áll. polgári 
isk.-hoz ; Lengyel Mihály nagy-szőllősi állami 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
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tokaji áll. polg. isk.-hoz ; Benczik Géza és 
Csáby Erzsébet turóc-szent-mártoni áll. polg. 
isk. r. tanítót, illetve tanítónőt jelen minőségük-
ben az abonyi áll. polg. isk.-hoz ; Kárpáti 
Sándor és Kárpátiné-Kardos Jusztina hódmező-
vásárhelyi áll. polg. isk. rendes tanítót, illetve 
tanítónőt jelenlegi minőségükbea a körmendi 
áll. polg. isk.-hoz ; Bartkó Kamilla német-
palánkai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a hódmező-vásárhelyi áll. polg. 
isk.-hoz ; Visontay Erzsébet abonyi áll. polg. 
isk. rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a 
zalatnai áll. polg. isk.-hoz ; Krőss Gizella 
kismartoni áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a nagytapolcsányi áll. polgári 
isk.-hoz; Steinitzer Flóra hódmező-vásárhelyi 
áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
a pancsovai áll. felső leányiskolához. 

b) El. isk.-hoz : Varga József breznóbányai 
áll. el. tanítót a tótpelsőci áll. el. isk.-hoz ; 
Fischer Margit ruttkai és Lehotzh) Irén zala-
egerszegi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
Grobné-Kovács Borbála kübekházai és Riedl 
Ilona mura-szerdahelyi áll. el. isk. tanítónőket 
kölcsönösen; Seress Ilona ó-paulisi, Kapdebó 
Mária új-panati áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Szabó Domokos datki és Vaska 
Hona alsó-rákosi áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt a halmágyi áll. el. isk.-hoz jelenlegi 
minőségükben; Mózes István marosugrai áll. 
el. isk. tanítót a kismányi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Csontos György felső-hrabonicai 
áll. el. isk. tanítót a cserlenői áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Linckh Paula kispesti és 
Halmágyiné-Évva Julia piliscsabai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Smetanáné-Ékes Margit 
pilisszántói és Preczner Irén nógrádecsegi áll. 
el. isk. tanítónőt kölcsönösen; Bartsch Gyula 
hadvighai áll. el. isk. tanítót a kostyáni áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

c) Óvodához : Littván Irma bodrog-keresztúri 
áll. óvónőt a perlaki áll. óvodához. 

Végleg megerősítette : Drndarszhjné-
Popovics Janka szefkerini közs. isk. r. tanítónőt 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : Jungvirth Simon 
székes-fehérvári közs. el. isk. elaggott tanító 
részére évi 1640 koronát; Sárady László szász-
falui munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító 
részére évi 520 koronát; Antal Bálint dadi 
munkaképtelen evang. ref. tanító részére évi 
540 koronát; Rainiss Ferenc székes-fehérvári 
közs. el. isk. elaggott tanító részére évi 1720 
koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Máthé Elek ráckevei közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Szabó Zsófia részére 620 koronát; 
néhai Foxy István nyug. orkutai ág. h. ev. 

tanító özv., szül. Ganovszky Mária részére évi 
300 koronát; néhai Kohn Jakab nyug. el. 
isk. tanító özv. szül., Singer Johanna részére 
évi 600 korona, 1 kiskorú árvája részére 100 
koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Seregdy Antalné szül. Matta Kornélia 
volt kassai róm. kath. el. isk. tanítónő Sándor 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néhai Nagy 
Péter balmazújvárosi volt ev. ref. el. isk. tanító 
Károly és Irma nevű árváinak a debrecenibe ; 
néh. Tóth János rahoncai volt gör. kath. el. 
isk. tanító Irén és Aladár nevű árváinak a 
kecskemétibe; néh. Szánthó Béla jászapáti 
volt róm. kath. el. isk. tanító Bianka, Anna és 
Ilona nevű árváinak a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Délmagyarországi Tanítóegylet 

XXXVÜ-ik nagygyűlése körülbelül 500 jelen-
levő tanító nagy érdeklődése mellett, több 
napon folyt le gazdag programm alapján. A 
helybeli és vidéki intelligencia köréből ott 
voltak Jankó Ágost alispán, Perisics Zoltán 
polgármester, Szabó Ferenc apátplébános, 
Hőnig Ferenc esperes, továbbá a piarista 
gimn. igazgatója és mások. A gyűlést mind-
végig Molnár József vezette nagy tapintattal. 
Lendületes megnyitó beszédében minden nép-
tanítót arra buzdított, hogy „a neveléssel és 
tanítással tegyük éretté a népet az alkotmá-
nyos jogok öntudatos és önérzetes bírlalására, 
hogy így a nemzeti eszmék és jogok egybe-
forrasztó erejét, úgyis mint e haza gyermeke, 
szabadságának megerősítésére, a nemzeti nyelv 
és érzés, nemzeti egység fokozására érvénye-
sítse. így lesz az iskola temploma a nemzeti 
eszméknek ; így indúl ki a népiskolából a 
forrása annak, ami ennek a nemzetnek min-
den intézményét, minden haladását, minden 
dicsőségét magyarrá teszi.' Üdvözlé dr. Pacséri 
Károly kir. tanfelügyelőt, mint a közokt. min. 
megbízottját, a tanítók jóakaróját ; dr. Radvány 
F. segédtanfelügyelőt, a polgármestert ; a székes-
főv. vendégeket: György Aladárt, Peres Sán-
dort, Nagy Lászlót s dr. Göőz Józsefet és a 
többi vendégeket, köztük Szabó Ferenc orsz. 
képviselőt. Dr. Pacséri Károly nagy tetszéssel 
fogadott beszédben visszatekintett az egyesület 
negyedik évtizedes múltjára s ezen idő alatt 
az iskolák szaporodása és magyarosodása terén 
elért nagy sikerekre. Különösen s a dr. Wlassics 
Gyula minisztersége alatt mutatkozó nagy 
haladásra. Dr. Perisics Zoltán a város és a 
helyi bizottság nevében mondott hatásos üdvöz-
letet. A főispán, továbbá gróf Csáky Albin, 
Dessewffy S. püspök, Bayer Alajosné, Schenk 
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Jakab az egylet ez idő szerint beteg elnöke és 
Sajó Sándor Írásbeli üdvözletet küldtek. Nagy 
László az orsz. bizottság alelnöke és dr. Göőz J., 
a Népt. Lapja s.-szerk. a nagygyűlés folyamata 
alatt más alkalommal üdvözölte a délmagyar-
országi kartársakat és a helyi társadalom 
vezetőit. A nagygyűlés üdvözölte sürgönyileg 
dr. Wlassics Gyula közokt. minisztert, ki az 
egyesület föntartotta konviktus javára 2000 
K-t engedélyezett. Továbbá iidvözlé Halász 
Ferenc osztálytanácsost, gróf Csáky Albint, 
Dessewffy S. püspököt, Bayer Karolina zászló-
anyát és Schenk Jakabot. Szenes Adolf indít-
ványozta, hogy a Délvidéki közművelődési 
egyletbe lépjen be tagúi a I). M. T. E. . . . 
Fölolvasták a pályázatok eredményét. Jutalmat 
nyertek: Mező Dániel, Lind Gyula és Csircsán 
Julia. Kaufman István a tanítók fizetésének 
rendezéséről értekezett tartalmas, higgadt 
előadással. Az állami, felekezeti és községi 
tanítók fizetését s lakbérét az állami tisztviselők 
XI-ig rangfokozata III. osztálybeliekével egyen-
lőnek kívánja látni. Tegyen minden tanító 
esküt a magyar alkotmányra a kir. tanf. előtt. 
Kívánatosnak tartaná, hogy jövőben a kor-
pótlék mellett család alapítási és gyermekneve-
lési pótlékot biztosítsanak a tanítónak. Határozati 
javaslatait köszönettel fogadta a gyűlés és 
magáévá tette Osztie András hozzászólásával 
együtt. Peres Sándor nagy érdeklődéstől kisérve 
fejtegette, hogy az óvodához közelebb hozassék 
az iskola nevelési módja. Több gondot fordítson 
az iskola a növendékek testi, erkölcsi, szellemi 
összhangzó fejlesztésére, az erkölcsi esetek meg-
beszélésére. Bertalan Gyula lendületes szavakkal 
szólt a magyar történelem mélyrehatóbb taní-
tásáról. Ennek egyik eszközéül bemutatta 
szemléltető eszközét, mely meggyőződése szerint, 
nagyban elősegítheti az eredményt. Dr. Fialowski 
Béla törvényszéki orvos a testi fenyítékről 
szólt orvosi szempontból. Álláspontja az, hogy 
a büntetőjogi gyakorlat a tanítót rendszerint 
azok közé sorolja, kiket a házi fegyelmi 
jognak a büntető-törvénykönyv 315. g ában 
körülírt határig terjedő gyakorlására jogosí-
tottak. Nem mondja ugyan, hogy testi sértést 
ejthet, de ha ejt fegyelmi joga gyakorlata 
közben, ezért büntetőjogilag nem büntethető. 
Fegyelmi * úton azonban akkor is megtorolják 
eljárását. (K eszünkről senkinek sem tanácsoljuk, 
hogy kisérletezzen a büntető-törvény 315. §-ával. 
Szerk.) A gyűléssel kapcsolatban Nagy László 
a gyermekrajzokról tartott lélektani ismertető 
előadást. Dr. Göőz József új olvasás-írás tanítása 
módját ismertette. Szűcs Izsó pedig a nyugot-
európai rajzolás irányát mutatta be. A kisded-
óvó szakosztályi gyűlésen György Aladár a 
magyar óvónők önvédelmi harca címen tartott 

felolvasást. A gyűlés az előadóknak köszönetét 
nyilvánította. „A művészet a gyermekrajzokban" 
című kiállítás tanulmányozása mellett idő 
jutott arra is, hogy megkoszorúzzák Steinbach 
Antal sírját Bányai Jakab beszédje kíséretében. 
A gyűlés egyik napján banket volt. Egyik 
este kitűnően sikerült hangverseny a tanítók 
gyermekei konviktusa javára. A kiállítás tanul-
mányozására a közokt. min. megbízásából a 
tanszermúzeum igazgatója, dr. Staub Mór is 
megjelent, akinek sikerült a kiállított tárgyak 
legnagyobb részét az Orsz. Tanszermúzeum 
részére megszerezni, mint annak bizonyára 
becses részét. Gyűlés végeztével nagyobb tár-
saság a Balaton vidékére ment tanulmányi 
kirándulásra. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. József. Mindenesetre vissza kell téríteni 

a korpótléknak azt a részét, melyért az illető 
tanító, miután időközben meghalt, nem szol-
gált meg. Attól a naptól fogva az özvegyet 
illeti a megfelelő egész jövedelem félév tarta-
mára. Közelebbi fölvilágosítást találhat, ha 
tetszik, a „Tanítók Tanácsadója" 149. stb. lap-
ján. — M. Géza. Helytelenül teszi, ha fize-
tését a tanulóktól vagy szülőktől közvetlen 
szedi be. Ez az iskolaföntartó dolga. Az ilyen 
eljárással sokat ártunk a tanítói tekintélynek, 
holott a miniszter úr gondoskodott arról, 
hogy ebben a tekintetben a tanítók kellemet-
lenségektől lehetőleg megkíméltessenek. — 
K. Ernő. Azt hisszük, meg fogja kapni a ked-
vezményt folyamodvány alapján. Továbbképzés 
címén föntartják későbbi időre a megillető 
kedvezményt. Községi jegyzőjük is útbaigazít-
hatja erre nézve. — T. Tanító. Már folya-
modnia kellett volna a polg. tanítóképzőbe 
való fölvételért. Esetleg forduljon az igazga-
tósághoz. — Tudakozódó. Folyamodjék tanítói 
nyugdíjalapba való fölvételért majd annak 
idején, ha polgári képzőbe jutna, jelentse ezt 
be s kérje, hogy tekintsék igazolt megszakí-
tásnak azt a 3 évet, míg tanulmányait foly-
tatja. — B. Döme. Bizonyítványait és a 
választásról szóló megerősítést vagy az iskola-
széktől, vagy ha ott nincsen, a kir. tanfel-
ügyelőségtől kérje. Önnek határozott veszteség 
az, hogy már egy év óta nem tudja magát fölvé-
tetni a nyugdíj intézetbe. — G. Mátyás. A tanító 
más helyre költözése alkalmával állását csak 
az iskolaszék vagy gondnokság tudtával hagy-
hatja el. Hogy mily időben, az a körülmé-
nyektől függ. — K. József. A „Báró Hirsch"-
féle alapból adandó segélyért a kérvényt 
dr. Weimann kir. közjegyzőhöz szokták benyúj-
tani. Igen nehezen lehet célt érni; ez a mi 
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véleményünk a hozzánk érkező nyilatkozatok-
ból — M. János. Nem hisszük, hogy meg-
engedjék, hogy mégegyszer tegyen tanító-
képentő vizsgálatot. Különben tudakozódjék 
valamely képző - intézet igazgatóságánál. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Péterfy Sándor f. hó l-jén hagyta el 

Győrt és költözött új tartózkodási helyére : 

Pozsonyba. Őszintén kívánjuk — és e tekin-
tetben az egész magyar tanítóság forró óhaj-
tását tolmácsoljuk, — hogy a „tanítók atyja", 
az Eötvös-olaj) megalapítója és a Tanítók Háza 
kezdeményezője, jól érezze magát új tartózkodási 
helyén, a hajdani koronázó városban. Tartsa 
meg Öt a Gondviselés jó egészségben sokáig ! 
— Péterfy Sándor f. hó 5-én Pozsonyból 
Rajec-fürdőre utazott, ahol lapunk felelős 
szerkesztőjét látogatta meg. Két napig időzött 
Péterfy Sándor Rajec-fürdön s örömmel értesült 
f. szerkesztőnktől az Eötvös-alap föllendüléséről 
s arról, hogy az utóbbi kimutatás óta 2000 
koronánál több folyt be az Eötvös-alap pénz-
tárába. 

— A Ferenc József Tanítók Házának 
feliigvelő bizottsága és igazgató-tanácsa e hét O. • O O O 
elején tartotta meg a jövő évi felvételek 
tárgyában gyűlését. A felvételért folyamodók 
száma 155. Tekintettel az internátus helyi-
ségeire, belső felszerelésére és az intézmény 
szervezetére, egyhangú határozattal a felveendők 
száma 120-ban állapíttatott meg; s ebben a 
keretben aztán méltányolván a tanulmányi 
eredményeket, a családfentartó tanítók anyagi 
körülményeit s azt, hogy kiki milyen és mennyi 
idő óta tagja a fentartó Eötvös-alap egyesületnek: 
9 folyamodó árva az ingyenes, 48 a féldíjas, 
38 az egész díjas, 25 az emelt díjas helyre 
hozatott felvételi javaslatba ; 17 előjegyeztetett 
későbbi, helyüresedés esetén való felvételre, 
18-nak pedig kérelme nem volt figyelembe 
vehető. A Tanítók Házait fentartó Eötvös-alap 
vezetőségének egyhangú megállapodásaként 
iktatjuk ide azon elvi döntést, hogy az alapít-
ványnyal bíró egyesületek az alapitványos 
helyekre csak ajánlhatnak ifjakat, de nem 
választhatnak, vagy nem adományozhatják az 
alapítvány kedvezményét senkinek, mert ezek-
nek adományozása végérvényesen az igazgató 
és fentartó egyesület kizárólagos joga. Az alapít-
ványok után pedig sem egyesek, sem testületek 
nem formálhatnak több kedvezményhez jogot, 
minthogy — ha az illető ifjú megfelel egyéb-
ként a felvételi feltételeknek — kedvező 

körülmények közt féldíjas helyre vétetik fel az 
ajánlott ; mert az egész befizetett alapítvány 
160 koronányi évi kamatja csekély összeg ahhoz, 
amit egy egyetemi polgár teljes köztartása 
igényel. — Itt említjük meg azt is, hogy a 
Kolozsvári Tanítók Háza is szépen épül, s mái-
esztendőre ilyenkor Isten segedelmével az is 
megnyitható és a tanítóság használatába átad-
ható lesz. 

— Zólyom megye tanítói az Eötvös-alapra 
gyűjtést csináltak a közönség körében. 1500 
koronánál több volt az eredmény. 

— Munkafelosztás címen önálló „Eötvös-
alap fiók-egyesület" létesítése eszméjével fog-
lalkoznak a zólyommegyei kartársak. Eme 
fiókok még a tanító-egyletektől is függetlenül 
működnének. E kérdéshez még sok szó fér. 

— Iparkiállítás Zentán. A zentai gazda-
kör több tanító és a zentai ipartestület közre-
működésével Zentán 1903. évi augusztus hó 
15-től 25-ig tartó Mezőgazdasági- és Ipar-
kiállítást rendez. 

— Művészet a gyermekéletben címen 
Nagybecskereken a Délmagyarországi Tanító-
egyletnek nagy- és közgyűlése alkalmával (aug. 
1 — 5-éig) játékrajzokból, a játéktárgyakból 
Streitmann Antal nagybecskereki főgimnáziumi 
rajztanár eszméje szerint kiállítást rendezett. 
A kiállítás sikeres megoldásában Szegfű Sándor 
állami tanító buzgón segédkezett. A kiállításon 
a következő intézetek vettek részt: Az óvók 
közül: 1. Bégaszentgyörgy (német) 25 drb. 
rajzzal, gyűjtötte : Kaufmann Istvánné. 1. Fehér-
templom (német) I. sz. 38 drb. rajzzal, gyűj-
tötte : Pichler Gabriella. 3. Fehértemplom 
(német) II. sz. 25 drb. rajzzal, gyűjtötte : 
Bíró Erzsébet. 4. Jezvin állami 6 drb. rajz-
zal, gyűjtötte: Özv. Schrött Józsefné. 5. Lajos-
falva községi (tót) 55 drb. rajzzal, gyűjtötte: 
Baadenné Koritsanszky Ilona. 6. Nagybecskerek 
állami I. sz. 34 drb. rajzzal, gyűjtötte : Szegfűné 
Csoptsa Róza. 7. Nagybecskerek állami II. sz. 
20 drb. rajzzal, gyűjtötte : Weressné- Konth 
Paula. 8. Nagybecskerek állami III. sz. 47 
drb. rajzzal, gyűjtötte : Bányai Ernesztin. 
9. Nagy becskerek nőegyleti óvó 166 drb. 
rajzzal, gyűjtötte: Wiltschgo Leopoldine és 
Tietre Ada. 10. Óhessenyő közs. (bolgár) 5 drb. 
rajzzal, gyűjtötte : Ozv. Szalárdy Antalné. 
11. Orlovát közs. (szerb) 56 drb. rajzzal: gyűj-
tötte: Suker Drága. 12. Rákospalota állami 
24 drb. rajzzal, gyűjtötte : Hornicsek Riza. 
13. Szeged nőegyleti két könyvbe kötve, gyűj-
tötte: Ozv. Székely Gáborné. 14. Torontál-
Szécsényközs 20 drb. rajzzal, gyűjtötte: Yonvith 
Irma. 15. Zboró állami 1 füzetbe varrva, 
gyűjtötte: Gózon Aladárné. Játéktárgyakat és 
alaki munkákat állítottak ki a következők : 
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A nagybecskereki állami I., II., III. számú és 
a nőegyletin kívül a IV. számú is Kiss Sarolta, 
az orlováti, a szegedi nőegyleti, torontál-
szécsényi, zborói és a nagygáji községi óvónő, 
Ularikné-Hungár Boriska. Az elemi iskolák 
közül: 1. Antalfalva 55 drb. rajzzal, gyönyörű 
játéktárgyakból álló gyűjteménnyel. Nemcsak 
a fiúk, hanem a leányoknak játékai : a babák, 
nyoszolyák stb. a tót nemzetiségre valló jelleg-
gel, ami a rajzokon is föltüntetett viselettel 
általános bámulatot keltett. Igen szép kaszá-
kat is készítettek fából, meg kendertilót stb. stb. 
Gyűjtője Rapos Pál ig.-tanító. 2. Bégaszent-
györgy közs. 200 drb. rajzzal, gyűjtötte: 
Kaufmann István ig.-tanító. 3. Ernesztháza 
közs. 43 drb. rajzzal, gyűjtötte : Wolfram 
Mátyás, Mathesz János és Schnur Miklós. 
4. Fehértemplom közs. 69 drb. rajzzal, gyűj-
tötte : Baumann Hugó. 5. Felső-Muzslya állami 
95 drb. rajzzal, gyűjtötte: Szegfű Lajos és 
Wodák Rezső. Azonkívül kiállított gyermek-
játék tárgyakat, melyek között a hegedű, 
citera, duda visszi a főszerepet a magyar 
gyermekek víg természetét és a zenét, a táncot 
kedvelő tulajdonságot mutatja, e mellett a 
kardok sem hiányoznak, mert katona szeretne 
lenni a fiú. Gyűjtötte Szegfű Lajos. 6. Nagy-
becskerek áll. központi 364 drb. rajzzal, gyűj-
tötték: Szegfű Sándor, Fischer Mór, Janko-
vics Miklós, Diensztl Emilia és Szalay 
Teréz. 7. Nagybecskerek áll. Eötvös-utcai 72 
drb. rajzzal és gyönyörű gyermekjáték tárgyak-
ból álló gyűjteménnyel majd minden fából 
faragható játéktárgy meg volt. Gyűjtötte a 
tanítótestület. 8 Nagy becskerek gör. kel..szerb 
hitfelekezeti iskola 284 drb. rajzzal, gyűjtötte : 
Gruncsics Dusán, Bugorszky Milioj, Popovics 
Dusán és Popovics Bogdan. 9. Obesenyő köz-
ségi iskola 70 rajzzal, gyűjtötte: VelcsorTerka, 
Velcsor Lukács, Popovics J., Hajlamász Zsófika, 
Toperiov László, Necsov József, Dragen Tamás. 
10. Gyála közs. 45 rajzza1, gyűjtötte özv. Jókai 
Mihályné, egy drb. kalapács, lapát és kés 
fából gyermek által faragva. 11. Temeskutas 
áll. 93 rajzzal, gyűjtötte : Dorner János. Rész-
vevésre való fölszólítás folytán Göó'z József dr. 
Hangutánzó képes ABC-jéből az I, C, A, N, 
M hangok suggeráló képeit, a Yíg ABCE hang-
utánzó színes képcsoportját ; továbbá sajtó 
alatt levő Játékos rajzolás című munkája 1., 
2., 3., 4., 5. és 8-ik leckéje eredeti rajzait 
állította ki. Nagy László gyermekrajz-kísér-
leteket (másolva) ; Szűcs Izsó hazai és külföldi 
gyermekrajzokat tett közszemlére. Közép-
iskolák közül: 1. Nagybecskereki közs. fő-
gimnázium 281 rajzzal, gyűjtötte Streitmann 
Antal. Az ecsettel készített játékrajzok igen 
tanulságosak és igen nagyfokú haladást mutat-

nak. 2. Nagybecskereki állami polgári iskola 
97 rajzzal, gyűjtötte Szalaváry Ede. A természet 
után vannak készítve, gyönyörűek és szintén szép 
haladást mutatnak. Az óvodai játéktárgyaknál 
Székely Gáborné magyar alaki munkáit mu-
tatta be s emellett sok változatú és a gyer-
meki természetnek megfelelő játéktárgyakat 
ismertetett. 

— „Magyar Iskola" című tanügyi — jól 
szerkesztett — folyóirat kiadása az 5. szám 
után megszűnt. Azok az előfizetőink, akik a 
„Magyar Iskola" egész évi díját beküldötték, a 
félévi (2 korona 50 fillér) összeget rövid időn 
belül visszakapják. Akik pedig a megjelent 
számokat elfogadták, de meg nem fizették, 
azoktól a díj beküldését kéri, Besztercebányán 
a „Magyar Iskola" kiadó bizottsága. 

— Tanítványok kegyelete. A dévai állami 
tanítóképző-intézetben 1893-ban végzett tanítók 
egybegyűltek és kizarándokoltak 1894-ben 
elhunyt igazgatójuk : Hetyey Gábor sírjához, 
a kőbányai temetőbe, ahol Keszler Károly, 
temesvári áll. tanítóképző-intézeti tanár mon-
dott megható beszédet. Aztán táviratilag üdvö-
zölték a dévai tanári kart, Réthi Lajos kir. 
tanácsos, hunyadmegyei tanfelügyelőt és Hetyey 
Gábor özvegyét. 

— Gyűlések. A Rozsnyó egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület XXT-ik évi rendes 
közgyűlését Salgótarjánban folyó 1903. évi 
augusztus 31-én és szeptember 1-ső napjain 
tartja meg. A közgyűlés sorrendjébe több 
értekezést és vitatételt fölvettek. így a róm. 
kath. felekezeti tanítók fizetésügyét is. A 
„Magyarországi Állami Tanítók Országos Egye-
sülete" évi rendes közgyűlését augusztus hó 
20 án d. e. 10 órakor, Budapesten, a Ferenc 
József Tanítók Házában (VIII., Szent-Királyi-
utca 47. sz.) tartja meg. A gyűlést megelő-
zőleg fél 9 órakor előértekezlet, ugyancsak a 
Tanítók Házában. Indítványok, javaslatok aug. 
hó 17-ig Szentgyörgyi Lajos egyesületi titkár-
hoz (Budapest, Hold-utca, vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium) küldendők. 

Tartalom : A M. Tanítók Orsz. Bizottsága. Göőz 
József dr. — Hazafias Szövetség. Tarcsafalvi Albert. — 
Az iskolai nevelés akadályai. Janda Ferenc. — A 
magyar nyelv terjesztéséről. Káth József. — Az egy-
séges és alapos tanítás érdekében. Zsigmond Konrád. — 
A leányok neveléséről. Baumanné-Krocsán Irma. — 
Tanítói továbbképző tanfolyamok. G. J. dr. — Egy 
évig falun. Adorján Zoltán. — Szünóra : Az iskola 
világából. Sz. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. •— 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

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

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

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

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona »0 fillér. — Egy negyed évnél kevpsebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEIi., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat n e m aclvinlt vissza. 

Az Eötvös-alap. 
(Az 1903. évi augusztus 17-ikén tartot t közgyűlésen 

elmondott elnöki beszéd.) 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Midőn Eötvös-alapunk ez évi köz-

gyűlését megnyitom, teszem azt abban 
a kellemes tudatban, hogy mnlt egye-
sületi évünkről általában eléggé örven-
detes képet rajzolhatok a t. közgyűlés elé. 
Még messze vagyunk ugyan attól az ide-
áltól, hogy a magyar tanítók társadalmi 
összetartozóságának megtestesítésében : 
az Eötvös-alap körében minden jellegre 
való tekintet nélkül minden magyar 
tanítót üdvözölhessünk — mindazon-
által a lefolyt egyesületi évben nagy 
lépéseket tettünk e rég kitűzött és 
előbb-utóbb okvetlenül elérendő cél 
felé. 

A mult 1902. év augusztus 15-én 
Eötvq£-alapunknak összesen 2935 tagja 
tett .'eleget tagsági kötelezettségének; 
ma, illetőleg 1903. év augusztus 15 én 
orszí. segélyegyesületünknek összesen 
5055 tagja fizette be tagsági díját, 
tagúnk pedig 7081 van: az évi sza-
porulat tehát 2000 új tagnál több! Ez a 
számokban kifejezett föllendülés is vilá-
gosan mutatja, hogy Eötvös-alapunk 
iránt az érdeklődés immár élénkebb, 
mint az előző években volt. 

Ezt a sikert — mert ez tagadhatat-
lanul sikernek mondható — köszönhetjük 

egyrészt a vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter úr ama jóakaratú támogatá-
sának, hogy a kir. tanfelügyelő urakat 
tíjabban és ismételten is fölhívta Eötvös-
alapunk fölkarolására, valamint a közok-
tatásügyi minisztériumbeli főtisztviselő 
urak állandó meleg érdeklődésének ; 
másrészt a kir. tanfelügyelői kar lelkes 
közreműködésének. 

Valóban, alig tudom megtalálni a 
hála és köszönet kellő kifejezéseit, 
amelyekkel a kir. tanfelügyelői karnak 
azért, amit a lefolyt egyesületi évben 
Eötvös-alapunk érdekében s így a köz 
javára tett, adóznom kedves kötelesség. 
A kir. tanfelügyelő urak lelkes fölhívá-
sokban ismertették Eötvös - alapunk 
emberbaráti és kultúrális tevékenységét, 
fölhívták megyéik tanítóit, hogy orsz. 
segélyegyesületünket tehetségükhöz ké-
pest támogassák, illetőleg, hogy tagjaink 
sorába lépjenek. _A kir. tanfelügyelői 
kar ez eléggé meg nem hálálható közre-
működésének oroszlánrésze van abban, 
hogy emberbaráti nemes munkánkra 
immár 2000-nél többen vagyunk, mint 
tavaly ilyenkor. De örvendetes a kir. 
tanfelügyelői kar támogatása azért "is, 
mivel ad oculos bizonyítva van ezzel, 
hogy a kir. tanfelügyelő urak nem 
csupán hivatalfőnökeik a tanítóknak, 
hanem hogy együttéreznek velők anyagi 
helyzetök javítására irányzott társadalmi 
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törekvéseikben is. Kívánatos és itt a köz-
gyűlés, tehát az ország színe előtt 
kérjük is a kir. tanfelügyelői kart, 
hogy sikeres támogatását a jövőben se 
vonja meg Eötvös-alapunktól, melynek 
elnöksége lankadatlanul fog tovább 
haladni a taggyűjtés megkezdett útján. 
Hogy t. kartársainknak a belépést meg-
könnyítsük, minden polgári év elején 
befizetési lapokat fogunk a kir. tanfel-
ügyelő urakhoz küldeni azzal a kére-
lemmel, hogy azokat a megyéjökbsli 
tanító uraknak megküldeni szívesked-
jenek. Reméljük, hogy a kir. tanfel-
ügyelő urak, mint a lefolyt évben, úgy 
a jövőben is alávetik magukat ennek 
a köz javára és a tanítóság anyagi 
helyzetének javulására irányzott fárad-
ságnak, t. kartársaink pedig meg fogják 
ragadni az alkalmat, hogy tagsági köte-
lezettségeiknek eleget tegyenek, akik 
pedig még nem tagjai orsz. segélyegye-
sületünknek, hogy sorainkba lépjenek. 

Nem nagy áldozat az, amit t. kar-
társainktól kérünk, sőt — tekintettel 
az esetleges jótéteményekre — inkább 
kedvező befektetésnek mondható, semmint 
áldozatnak. Evenként csekély 3 koronát 
kérünk a kartársi szeretet közös 
oltárára, ezt pedig legszegényebb sorsú 
kartársunk is megfizetheti esetleg maga 
és családja biztosítására, s ha sem maga, 
sem családja nem szorulna rá, a köz 
javára. Legyen jelszavunk az, amit 
dr. Wlassics Gyula szeretett minisz-
terünk kötött a lelkünkre, hogy t. i. 
„mindnyájan egyért ós mindegyikünk 
mindnyájunkért." Ne mondogassuk azt, 
hogy: „vájjon miért legyek én tagja 
az Eötvös-alapnak, hiszen nincsenek 
gyermekeim, vagy hogy még nincs 
családom, vagy hogy már a gyermekeim 
el vannak látva, vagy hogy én egy-két 
év múlva úgyis nyugalomba megyek 
stb." Ilyen önző. rideg gondolkodás 
helyett jussunk végre tudatára annak, 
hogy mily végtelen nagy erő rejlik a 
szolidaritásban, amely annál nagyobb 

hatalom, mennél nagyobb az a testület, 
amely szolidárisnak nemcsak vallja és 
hirdeti magát, de valóban az is. A magyar 
tanítók testülete pedig egész hadsereg: 
30 ezer ember! Mit tehetne ez a nagy 
testület, ha összetartana, ha egy célra 
törne, ha brassói tagja fölsziszenne arra 
a sérelemre, mely pozsonyi tagját éri, 
szóval: ha megvalósítaná azt. amit ez 
egy szóban fejeztem ki : szolidáritás ! 
Megvalósítanunk pedig ezt a minden 
egyéb védbástyánál erősebb védbástyáját 
a tanítóság közös érdekeinek leginkább 
Eötvös-alapunk keretében lehet s azért 
mindenki -— miniszter, miniszteri tiszt-
viselő, kir. tanfelügyelő, tanár, tanító — 
aki Eötvös-alapunk erősítésén fáradozik, 
a magyar tanítók jobb jövőjét készíti 
elő. Ez a meggyőződés vezeti alapunk 
elnökségét is minden cselekedetében. 

Örömmel jelentem tehát a m. t. köz-
gyűlésnek, hogy alapunk — ami nagy 
részben a tömegesebb belépésekből ön-
ként következik — a lefolyt egyesületi 
évben anyagilag is örvendetesen gyara-
podott. A mult, 1902. év július 1.-én 
az Eötvös-alap vagyona 347.242 K 25 f 
volt, míg a most folyó 1903. év július 
1.-én összesen 403.157 K vagyonunk 
van, vagyis 55.915 K az egy évi gyara-
podás, amihez még megjegyzem, hogy 
július l.-je óta is több ezer korona 
a bevételünk. 

De nemcsak kívánatos, hanem elenged-
hetetlenül szükséges is, m. t. közgyűlés, 
hogy alapunk vagyonban erősödjék, gya-
rapodjék, amennyiben annak a díszes 
háznak, amely szeretett királyunk nagy 
nevét viseli s amelyben, hogy mai köz-
gyűlésünket megnyithattam, végtelen 
boldogsággal tölt el, a Ferenc József 
Tanítók Házának a föntartása évről-évre 
mind nagyobb és nagyobb terheket ró 
Eötvös-alapunkra. Ehhez járul még, hogy 
kolozsvári házunk —- a Tanítók Hunyady-
háza — közelebb szintén tető alá kerül 
s ezzel alapunkra még nagyobb terhek 
fognak hárulni. Az elnökség a választ-
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mánnyal együtt igyekszik is újabb és 
újabb segédforrásokról gondoskodni, de 
legbiztosabb mégis az az „élő tőke", 
amely a magyar tanítóság szolidaritá-
sában rejlik. Ebből a szolidaritásból 
önként következik az, hogy a központ 
fölhívására úgy a vidéki tanító-egyesü-
letek, valamint egyes t. kartársaink 
támogatása fölötte kívánatos törekvé-
seinkre nézve. 

Általában kívánatos az, hogy Eötvös-
alapunk minden egyes tagja egyszer-
smind megannyi apostola legyen ügyünk-
nek a vidéken ós igyekezzék annak 
népszerűséget szerezni első sorban taní-
tói és tanári körökben, másodsorban 
a nagyközönség körében. Van mái-
példa az ország több részéből arra, 
hogy a nagyközönség is szívesen áldoz 
az Eötvös-alapra, ha megismeri ember-
baráti céljait s kivált ha fölvilágosít-
tatik afelől, hogy ez az alap voltaképpen 
nemzeti közvagyon, mert, mint örökös 
elnökünk, a nagyérdemű Péterfy Sándor 
szokta mondani, „senki sem tudhatja: 
nem lesz-e fia, vagy unokája, vagy déd-
unokája tanító s így jogos részese az 
Eötvös-alap címen összegyűjtött nem-
zeti közvagyonnak." Főleg arra kérem 
tollforgatáshoz értő vidéki kai-társain-
kat, hogy a vidéki társadalmi lapokban 
ismertessék Eötvös-alapunkat és ember-
baráti céljait; a tanítói egyesületeknek 
és járásköröknek pedig azt ajánlom 
szíves íigyelmökbe, hogy táncmulatsá-
gokkal egybekötött hangversenyek vagy 
színielőadások nagyon alkalmasak arra, 
hogy Eötvös-alapunknak a nagyközönség 
körében híveket szerezzenek. A szolidari-
tásnak a közös munkában is kifejezésre 
kell jutnia, mert nem elég az, hogy 
csak a központi vezetőség dolgozzék, 
hanem orsz. egyesületünk minden egyes 
tagjának egyúttal szent ügyünk munka-
társává is kell válnia. A központi 
vezetőség a közel jövőben csekély, de 
állandó támogatás iránt meg fogja 
keresni a törvényhatóságokat, az iskolai 

főhatóságokat, a pénzintézeteket és a 
szövetkezeteket s e tekintetben már 
előre számít a vidéki egyesületek és 
tanítótestületek hathatós közbenjárására. 

Előreláthatólag csak vállvetett mun-
kássággal fogunk megbirkózhatni azokkal 
a nagy föladatokkal, amelyek elé már 
a legközelebbi jövő állítani fogja orsz. 
egyesületünket. Már a f. évi kérvények 
tárgyalása alkalmával is sajnálattal lát-
tuk eszközeink elégtelenségét, ameny-
nyiben 82 kérelmezőt üres kézzel vol-
tunk kénytelenek elbocsájtani, pedig 
tagjaink szaporodása arányában kétség-
kívül a folyamodók is megszaporodnak. 

A Ferenc József Tanítók Házában, a 
magyar tanítóság és Eötvös-alapunk e 
méltó büszkeségében, a mult iskolai 
évben 94 főiskolai ifjat helyezhettünk 
el, míg az 1903/4-iki iskolai évre 120 
főiskolai hallgatót vettünk föl. Készint 
a létszám növekedése, még inkább az 
a körülmény, hogy a Tanítók Háza 
lakói most már teljes ellátásban, tehát 
ebédben is részesülnek az intézetben, 
tetemesen növeli házunk költségeit s 
költségvetésünkben 13.270 Iv még ez-
után födözendő összeg merül föl. Ez a 
körülmény egyeseket aggodalomba ej-
tett, de ha az utóbbi időben mutatkozó 
érdeklődés továbbra is megmarad — 
amiben, tekintve az összes tényezők 
közreműködését, nem is kételkedhetünk 
— nincs okunk az aggodalomra. 

Eötvös-alapunk pénzkezelését a feb-
ruári közgyűlés határozatához képest 
új alapokra, az ú. n. chéque-rendszer 
alapjára fektettük, mely — örömmel 
jelentem — teljesen bevált. Vagyonunkat 
és befolyó pénzeinket egyik legszilárdabb, 
hazai pénzintézetünk kezeli s ennek a 
rendszernek megvan az a nagy előnye, 
hogy a befizetett összegek egy napig 
sem hevernek kamatozás nélkül. A pénz-
kezelésnek részint ez az új rendszere, 
részint egyéb megváltozott körülmé-
nyek szükségessé tették, hogy alap-
szabályainkat átdolgozva, a m. t. köz-

32* 
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gyűlés bölcs elbírálása elé terjesszük. 
Az új alapszabályok alapgondolata az, 
hogy a belépéseket megkönnyítsük, ami 
a régi 28. §. lényeges megváltoztatá-
sával a 21. §-ban jut kifejezésre. Tisz-
telettel kérjük a m. t. közgyűlést, hogy 
az alapszabály-tervezetet az ügy fon-
tosságához képest behatóan szívesked-
jék tárgyalni. 

Az előadottakban körülbelül kime-
rítettem azokat a főbb mozzanatokat, 
amelyekkel a központi vezetőség, mely-
nek jelszava az intenzív munka volt, a 
múlt évben foglalkozott. 

Adja Isten, hogy munkánk a jövőben 
még sikeresebb legyen, mint eddig volt ! 
A még nagyobb siker nem is fog el-
maradni, ha alapunk minden egyes tagja 
egyszersmind apostola lesz ügyünknek 
s lia minden magyar tanító tudatára 
ébred annak, hogy mily nagy hatalom 
rejlik a szolidaritásban. Akkor majd 
igazán büszkék lehetünk Eötvös-ala-
punkra, mely különben már most is 
méltó helyet foglal el a magyar tár-
sadalom legfényesebb intézményei közt! 

Legyen Isten áldása az Eötvös-alapon 
és föntartóin : a magyar tanítókon ! 

A magyar óvónők önvédelmi 
harca. 

Sötét árnyékával nagyon kirívó már a 
magyar óvónők nyomora. Úton-útfélen meg-
találjuk a protectorokat hajhászó okleveles 
leányokat. Egyetlen állásra 30—40, sőt olykor 
több bélyeges folyamodvány érkezik be és 
maga a közoktatásügyi miniszter, aki a legtöbb 
óvónőnek adhat kenyeret, kinyilatkoztatta az 
•írszággyülés előtt, hogy mai napság könnyebb 
főispánt neveztetni ki, mint óvónőt. 

Es ez a sötét árnyék nem átvonuló felhő. A 
legutolsó évben is 360 óvónői oklevelet adtak 
ki, pedig a rendes óvodák száma csak 52 vei 
szaporodott. Az állást hasztalanul keresők 
száma nőttön nő, ma már ezernél jóval több, 
körülbelül annyi, mint ahány kisdedóvó kelet-
kezne hazánkban 75 hosszú év alatt. 

Mit tehet ez a tömérdek csalódott leány ? 
Egy része még örvend, hogy házi nevelő lehet 
bizonytalan jövővel és szeszélyes úrinők uralma 
alatt avagy menedékházvezető a törvény által 

megállapított havi 10 frt cselédbérrel. Egy-
kettő évente férjhezmegy, de csak egy-kettő, 
mert elmúltak azok az idők, midőn müveit 
szegény leány sem maradhatott pártában. A 
nagy többség azonban megküzdi az élethalál-
harcot. Keserves harc ez. Akad okleveles óvócő, 
ki legalább 10 évig járt iskolába, magasabb 
igényűvé lesz és most mégis kénytelen nap-
számosnak vagy házi cselédnek állani be, hogy 
megélhessen, akad, ki a nagy városok pince-
lakásaiban tengődve küldi szét éveken át pályá-
zatait és szemérmes kolduló leveleit. Sőt azok 
is, kiknek erkölcsi érzéke erősebb, mint az 
élethalálharc borzalmai, megmérgezett kedéllyel 
korán vénültek meg, mert még az anyagi jólét 
és a családi kör sem feledteti el a sok megtört 
reményt és az iskolai gondolkozású leány sötét 
emlékeit, melyek elűzik az erőt adó alvást és 
sötétté teszik a jelen derült pillanatait. 

Borzalmas kép ez, de borzalmasabb még a 
jövő, mely rohamos léptekkel közéig. Ezer és 
ezer müveit nő megélhetésének gátolása a nők 
proletárságának kezdete. S tudják-e, mi ez a 
proletárság? Rablóvilág támad, ha a köznép 
nyomorog : ez a baj borzasztó, de gyógyítható. 
Véres sztrájkokat és - forrongásokat idéz elő a 
munkások gyomrának korgása, sikkasztok és 
szédelgők világát teremti meg a művelt férfiak 
proletársága : nagy társadalmi bajok ezek is, de 
nem általános ragályos betegségek és nem 
vázták meg a társadalmi élet alapját. Az a 
régzetes pillanat azonban, midőn a művelt nő 
is proletár lett, midőn erkölcsi érzületének 
bukásával és elkeseredésének fékevesztett ere-
jével zörgeti meg a társadalmat, ez már végr 
zetes bajt jelez, mely nemzedékek elsatnyulá>át 
és a nemzetek bukását vonja maga után. 

A kisdednevelők országos egyesülete, mely-
nek nevében fölszólalok s mely a magyar 
óvónők egyedüli központi közege, a dolog 
természeténél fogva leginkább érzi ezt a bajt 
és a legkomolyabban gondol annak orvoslására. 

Az elharapódzott fekély már kést követel, a 
nagy társadalmi bajt nem lehet többé limo-
nádé féle eszközökkel gyógyítani, harcra, komoly 
tervszerű harcra van szükségünk. 

Ne rémüljünk meg. A magyar óvónők ön-
védelmi harca nem pusztít, ellenkezőleg inkább 
lelkesít és a szeretet melegét árasztja szét. 
Fegyverünk : a szebb jövő ismerete és az utak 
egyengetése. Harcolunk a közöny ellen, mely a 
kisdedóvás szent ügyét kicsinylőleg lenézi, 
harcolunk a társadalmi élet vezetőinek és a 
közvélemény irányítóinak érdeklődéséért, har 
colunk az emberszeretet nevében, hogy apadj m 
a művelt leányok nyomora, hogy százak ki 
nem érdemelt könnyeit törülhessük le. 

Nincs jogunk habozni, hogy harc kell a 
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közöny ellen. íme itt állunk azon az áldott 
terülelen, melynek gazdag terméséről ismeri a 
művelt világ a magyar Kánaánt, ahol a legtöbb 
nagy és vagyonos község van. S tudják-e, 
hogy a Tisza-Maros szöge név alatt ismert 
nagy országrésznek ezernél több községében 
csak 200 rendes kisdedóvó van, még oly nagy 
városokban is minő Temesvár és Arad, alig 
egy-kettő ? Itt , ahol a határok közelsége és a 
tarka népvegyület más vidékeknél hangosabban 
követeli a magyar lélek, a magyar érzés neve-
lését a legelső zsenge kortól, itt, ahol a fej-
lődött művelődés már eljuttatta a vezetőket 
arra a tudatra, hogy az emberélet a nemzetek 
legbecsesebb kincse, a gyermekhalandóság bor-
zalmai dacára még közönyös a közvélemény a 
gyermekmentő óvodákkal szemben s csaknem 
azon a fokon áll, mint a szomszéd Balkán 
félművelt népe, mert sokszor tettel mutatják, 
hogy a libalegeltetés és disznópásztorság ellen-
ségei a gyermeknevelésnek. 

Igenis harc kell, erélyes harc. Harcolnunk 
kell a hatóságokkal, hogy szüntessék be az 
óvónők tömeges termelését, apasztván a képzők 
számát s szigorúbbá téve magát a képzést s 
emellett kényszerítsék a községeket új óvodák 
fölállítására. Harcolnunk kell a közvélemény 
ellen, hogy ne vegye közönyösen azt a helyet, 
ahol a jövő nemzedék legelső bimbófakadását 
ápolják, hogy fogadja szeretett gyermekeivé 
azokat a művelt leányokat, kik, mint óvónők, 
a gyermekszeretet melegével ideálizmust és 
szebb jövőt segítenek teremteni. És harcolnunk 
kell a szülők ellen is, kik meggondolatlanul 
tisztán kenyérkeresetből akarják kényszeríteni 
leányaikat az óvónői pályára, mely dicső és 
boldogságot nyújtó a gyermekszerető ideálistá-
nak, de kínzó és gyötrő hely annak, kit csak 
a rideg kötelességérzet vezet. 

Harcot és pedig állandó és kitartó harcot 
kezdett meg egyesületünk. Éveken át kell 
ernyedetlenül harcolnunk. Megkezdtük a har-
coló sereg szervezését az ország különböző 
vidékein, létesítettünk segélyalapokat és kölcsön-
pénztárt a szerencsétlenebb óvónők számára, 
buzdítottuk az óvónőket irodalmi munkára, 
megragadtuk az ünnepélyek, a deputációk, a 
kérvénjezés, a szónoklat és cikkezés fegyvereit 
és mindenekfölött elvetettük a nyomort, hogy 
az összes magyar kisdedóvónők kor és nyelv, 
származás és felekezet különbség nélkül sze-
ressék egymást, lássák meg és érezzék át kar-
társaik arcán a lehulló könnyeket és a nyomor-
ásta ráncokat és hogy higyjenek mindannyian 
abban az igében: lesz még szebb jövő, most 
mi akarjuk és pedig erősen akarjuk. 

Igen, lesz szebb jövő. Másfélezer rendes 
óvónő és ugyanannyi menedékházvezetőnő, kik 

mindannyian megérezték a gyermekszeretet 
éltető és lelkesítő melegét, önmagában is ha-
talom, de mellettünk van a 30.000 főnyi tanító 
és tanári kar derekabb része is, velünk fog 
egykor küzdeni a nemzeti lét előharcosainak 
serege, mely már érzi, hogy a kisdedóvás ügye 
a nemzeti egység és a nemzeti lét egyik oszlopa. 

Harcolni fogunk tehát, harcolni kitartóan, 
míg nem lesz egy óvónő sem e hazában, ki 
lelkiismereti furdalást ne érezze a, ha a köz-
ügyben nem fáradozik s kinek álmát ne ron-
taná meg szenvedő kartársainak segélyt kérő 
szava, jajjá. Magyarországé óvónők, én édes 
leányaim, akartok-e ebben az önvédelmi harc-
ban résztvenni P 

(Budapest.) György Aladár. 

Szeretet az iskolában. 
Hogy a valódi szeretet minő jótékony ki-

hatással van úgy az egyesekre, mint a tömegre, 
úgy a társadalom jólétére, mint az államok 
boldogulására, arra csekély gondolkozás mellett 
is, minden mélyrehatóbb vizsgálat nélkül és 
azonnal rájövünk, ha figyelmünket bármily 
futólag e tárgyra irányítjuk. 

Az önzetlen szeretet az, mely békévé vará-
zsolja az addigi ádáz küzdelmet, jóvá teszi az 
embert, Plátó e legragadozóbb kétlábú tollatlan 
állatát. Megvigasztalja az árvát, enyhülés bal-
zsamát csepegteti a fájó sebekre ; letörli a 
nyomor könnyeit, szóval : közel hozza egymáshoz 
és viszont szeretetre készti az arra fogékony, 
még romlatlan emberszíveket. 

A szeretet az, mely kifogyhatatlan a jóban, 
amelyben és amely által árad szét minden 
nemesebb érzés : szelidség, gyengédség, humánus 
gondolkozás, összetartó, egy cél felé törekvés. 
A szeretet az, mely által az egyik ember a 
másban kiegészítő énjét szemléli ; fölemeli, segíti 
azokat, kik gyengeségük, tehetetlenségüknél 
fogva mások segítségére, vigasztalására vannak 
utalva. S vájjon, hol lehetne jobb helye, komo-
lyabb, áldóbb hivatása, mondjuk szentebb szerepe, 
ha nem a népiskolában, hol úgy vesszük át 
az önzés, rút irigység, üres gőg még el nem 
rontotta ártatlan gyermekszíveket, mint beírásra 
váró tiszta lapokat. Csak tőlünk függ, hogy 
a szelídebb, önzetlenebb érzelmeket és ezek 
koronáját : a szeretetet beoltsuk romlatlan 
szíveikbe, hogy azok ott fokról-fokra erősbödve, 
növekedve, mint meglett emberek ne az emberi 
ezerféle rosszindulatú intrikának, káros, rossz 
szenvedélyeknek, kétszínű szeretetlen számítá-
soknak legyenek átkos személyesítői, de egy 
jobb, humánusabb érzelemnek, mint: jóság, szelid-
ség, hála, becsületesség, türelem, kegyesség és 
irgalmasságnak áldott hívei. 

o O 
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Nekünk, kiknek kezébe van téve a jövő 
nemzedék sorsa, hazánk jövő boldogulásá-
nak alapja, elengedhetetlen főkötelességünk 
legyen a nevelve oktatás elvét az iskolai 
szeretetre alapítottan következetes kitartással 
létesíteni. Lerontani az elégedetlenség, az önző 
számítás, a szeretetlenség, fölfuvalkodott gőg 
átkos bástyáját s helyébe ültetni a szeretet, rész-
vét, jószívűség, felebaráti együttérzés, vallásos-
ság áldott erényeit. 

Végkép nem irthatjuk ugyan ki e hibákat, 
bűnöket. Hatalmunkban nem áll minden önzést, 
hazug ámítást, számító gőgöt, szóval minden O O CT " 
rosszat jóra fordítani, de ha jobb és még jobb 
után törekszünk, szűkebb korlátok közé szorít-
juk azt, tágabb teret nyitunk a szelídebb érzel-
meknek s ezzel egyben a hamisítatlan, tiszta 
szeretetnek is. Amivel elértük azt, hogy a 
kezeinkből kikerült ifjú nemzedék más, áldóbb 
s így a boldogulhatásra inkább ható szellemet (DJ O 
honosít meg a mainál. 

Korábbi állomáshelyemen történt, hogy egy fiú 
a tanerők elégtelensége folytán annak idején 
teljesen kikerülte az iskoláztatást. S mit ered-
ményezett ez ? . . . Azt, hogy az az iskolai ne-
velés híjával fölnőtt suhanc, szelídebb erkölcsök, 
az áldó szeretet híján annyira véresre verte az 
apát, hogy az súlyos testi sértésről szólott 
orvosi látlelettel adta per alá fiát. Kérdem : 
tudta-e most az a törvény az ifjút szelídebb 
erkölcsökre, atyja iránt szeretetre szorítani, ha 
nem lett az bele oltva, mintegy vérébe öntve 
annakidején, gyermek korúban ? ,Míg vessző 
a fácska, idomítani lehet, ha azonban meg-
szilárdult a cser, meg nem görbítheted." 

A társadalmat egészében jóvá tenni lehe-
tetlenség, hisz az maga a tökéletesség ne-
továbbja volna. De az igen is megtehető, hogy 
a jövő kor szellemét fokról-fokra irányítsuk, 
hogy a gyermeki szívet minden szép, jó és 
magasztos befogadására előkészítsük, megedzzük, o o o , ' 
belerögzítsük a természet, haza és felebaráti 
szeretet hamisítatlan, magasztos érzését s 
pedig oly mértékben, mely egész életén át 
domináló szerepet vindikáljon magának. Hisz 
helyes alkalmazás mellett maga a szorosabb 
éi-telemben vett iskolai oktatás sem egyéb, 
mint egy mély, nagy és fokról-fokra inten-
zívebbé formálódó szeretet napról-napra való 
megújítása, mely magában véve is közrehat 
arra, hogy átváltoztatva az emberben az önzést, 
őseredeti állatot, nemesítsen, boldogítson, has-
son a jóra. 

A mi pályánkon a hivatott tanítónak komoly 
munkálkodás mellett szívének mélységes szere-
tetével kell lángolnia és boldogítania lígy tan-
termében, mint azon kívül is. 

Szeretetre csak szeretet nevelhet. Es mi az 

a szeretet? Az emberi érzelmek összes jóra-
való nyilvánulásai ; mindaz, ami jót az ember 
érez mint egyén, mint ember, mint családtag 
és mint hazafi. A lelkesedés, melyet a szabad-
ság eszméje kelt berniünk; a rokonszenv, az 
embertársunk iránti együttérzés ; a gyönyör, 
melyet a természet és minden szépnek a látása 
kelt bennünk ; a vallásos bizalom, mellyel 
Üdvözítőnk vallásának kútfejéhez fordulunk. 
S hogy ezek kifejlődjenek, okvetlen teendőnk 
az összetartozás érzetét ápolni, megrögzíteni, 
szóval a gyermekben rokonszenvet ébreszteni 
társai és minden 'szép, jó és magasztos iránt. 

Mutassuk ki alkalmas példákban, hogy az 
önző, szívtelen, képmutató : megvetésre méltó ; 
a gögőst kerülik, a hálátlant mindenki meg-
rója, a gonosz nyugalmat nem talál, az irigy 
számító legtöbbet magának árt. Ellenben ismer-
tessük meg a haza történelmi nagy alak-
jait, kik embertársaik, hazájuk iránti szeretetük-
ből folyólag vagyont, vért és életet áldoztak, 
hadd lássa, tudja, érezze az a gyermek a 
Kemény Simonok, Szapáry Péterek, Kun-Kocsár-
dok stb. stb. áldozatkészségét, haza és felebaráti 
szeretetét, mely az illetőket halhatatlanította. 

A földrajzból sem elég csupán a haza folyóit, 
síkságait, hegyeit s csak mint holt anyagot, 
száraz tudományt tárni eléjök, hanem mindenek-
fölött ismerjék e haza minden rendű és nyelvű 
lakóit, kik együtt alkotják a magyar nemzetet, 
kikkel együtt kell, hogy örvendjünk a haza 
jólétén, együtt segítvén rajta, ha veszélyben az 
ezeréves hon. Együtt élünk, e haza földjébe 
temetkeztek apáink, temetkezünk mi; egyen-
lően táplál az édes anyaföld ; egymásra vagyunk 
utalva, mint az egyes láncszemek. 

A természet különféle jelenségei, mint a Nap, 
Hold, csillagos ég, villám és mennydörgés alap-
ján isteni tiszteletre, szeretetre ébresszünk, 
ugyanígy tegyünk az egyes növény- és állat-
világ megismerésénél. Szóval, lia szeretettel, az 
egyes tárgyakat átértve, lelkesültséggel tár-
gyaljuk a földrajzi, történelmi eseményeket, 
erkölcsi elbeszéléseket, legendát, mesét, mondát, 
közmondást s ha azokból kedvező pillanatban 
ügyesen vezetjük le a tanuságokat, jó és nemes 
tulajdonságokat: a tamdók arcán meglátszik, 
hogy nemcsak hallják, de érzik is a közlötteket. 
Midőn ezt értük el velük, oly kulcsot tar-
tunk kezünkben, mellyel mindig kinyithatjuk 
az ajtót tanítványaink szeretetéhez. Ezek-
hez még tartsuk meg a következő arany-
szabályt: Ne szóljunk a gyermek előtt másról 
szeretetlenül, vagy megvetőleg; gondosan ke-
rüljünk minden alkalmat, mely a gyermekben 
irigységet, önzést, gőgöt, képmutatást ered-
ményezne és benne nemtelen haragot keltene 
mások iránt. 
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Éreztessük, hogy mi nem szívesen büntetünk, 
mert nem örvendünk mi azon, ha bármelyiket 
is szenvedni látjuk : akkor elértük a tanítás 
művészete egyik főcélját: a szeretetre nevelést. 

Ragyogjon iskolánt fölött minden alkalommal 
a szeretet áldott fényű napja, mert ez leküzdője 
az emberi vad szenvedélyeknek: üres gőgnek, 
ártatlanok rovására szívtelenül önjavát munkáló, 
számító önzésnek, vak irigységnek. 

(Pócsfaloa.) Osz János. 

Súlyos hiba az olvastatásban. 
Színházban voltam, iparos ifjak műkedvelő 

előadásán. Nem hiába mindenre rátermett a 
magyar : az előadás élénk, gördülékeny volt, 
illúzióba tudta ringatni a közönséget. Engem 
azonban az illúzióból ki-kirag;, dt a szereplők 
uriaskodó beszéde. Furcsán hangzott és nagyon 
sértette fülemet, midőn a magyar paraszt alakjai 
ilyenformán beszéltek : 

— M ondja, lelkem ! 
— Menyünk innen ! 
— Látja kelmed? 
Olvastam, hogy Pósa Lajos nagyon furának 

találta, mikor a főváros egyik iskolájának IV-ik 
osztályában A haza című versének refrenjét 
így szavalta a fiú ! 

— Tuf//átok-e, mi a haza? 
Egyetemet végzett, jó szónoki képességgel 

rendelkező férfiakat hallottam, akik így ejtenek 
egyes szókat: háti/ja, adja, kéí.ség stb. 

Középiskolai tanárok panaszkodtak, hogy a 
felkerülő tanulók általában így olvasnak. Mind-
ezekből azt látom, hogy a hiba nagyon álta-
lános, több kartársammal folytatott vitat-
kozásból pedig arról győződtem meg, hogy 
sokan éppen ezt a hibás kiejtést vallják 
helyesnek, midőn a gyermekek olvasnak. Nem 
cselekszem tehát haszontalan dolgot, midőn 
erre a nyomtatásheli beszédre, illetőleg olva-
sásra irányítom kartársaim figyelmét. 

Az olvasás nem egyéb, mint a hangok 
képeinek, a betűknek élőszóval való vissza-
adása. Az olvasás nem lehet tehát más, mint 
az élő beszéd. Ez at élőbeszéd sok esetben a 
mássalhangzókat egybeolvasztja, pl. : futtya, 
láttya, aggyon, fonnya, eccer, kösség stb. Máskor 
egyes kemény és lágy mássalhangzót használ-
nak, pl. mozsdik, aszt, athat, lúttalp stb. 
E kiejtést megköveteli a nyelv gördülékeny-
sége, lágysága és szépsége. Mily fontos köve-
telése ez a helyes magyar kiejtésnek, mutatja, 
hogy több neves írónk követelte, hogy eszerint 
írjunk is. Kisfaludy Sándor Himfyjét ezzel a 
helyesírással olvastam. Sokan azonban ellene 
voltak e tisztán fonetikus helyesírásnak s a 
harcból a most érvényben lévő helyesírás 

került ki győztesen. De hogy vígy is ejtsük a 
szókat, mint ahogy írjuk, az sűlyos hiba s ezt 
soha senki sem kívánta. Hogy is kivánta volna, 
mikor ellenemond a magyar kiejtés természete, 
egyszerűsége és könnyűsége. 

Az iskolának tehát vigyáznia kell, hogy 
helyes kiejtéssel olvastasson. Annál jobban kell 
pedig vigyáznia, hogy az olvasásból a beszédbe 
e hibák át ne csússzanak s kiejtésünket tönkre 
ne tegyék. Mert átmegy ám e kiejtés a nép 
vérébe is. Én megdöbbenve hallottam, hogy 
egy egész^ templom népe íg v énekelt : Irgalom 
Af//,y'a, Édes anyja, Mária, Ezt imaf/./uk 
legjobban stb. 

Több kartársammal szemben kifakadva e 
kiejtés ellen, szinte elálmélkodtam, hogy helyes-
nek vallották, hogy a tanulók e kiejtéssel 
olvassanak. És annyira gyökeret vert bennök 
ez a felfogás, hogy kemény vitatkozás után 
sem akartak meggyőződni. Végre nem kisebb 
emberek fegyvereivel álltam velők szembe, 
mint Simonyi Zsigmond és Szinnyei József. 
Simonyi A magyar nyelvről írt munkájában 
figyelmeztet arra, hogy sokan ezt a rossz 
kiejtést használják, Szinnyei pedig egyenesen 
tudákosoknak nevezi azokat, akik a mással-
hangzók összeolvasztását vagy áthasonulását 
parasztos beszédnek tartva, ezzel az uriaslcodó 
kiejtéssel élnek. 

Mikor már nagyon döngettem az úriaskodó 
beszéd kapuját, hát végre a helyesírás érdeké-
ben valónak vallották, hogy rígy olvassanak, 
amint írva látják. Ez nem állhat meg, mert 
az élőbeszéd még a helyesírásnál is sokkal 
fontosabb s ha e kettőről van szó, a helyes-
írásnak kell hátrálnia. Azonban nem szükséges. 
Ellenkezőleg azt tapasztaltam, hogy tanulóim 
jobban megjegyezték az efajta eseteket és jobban 
vigyáztak rájok, midőn diktálás után írtak. 

Tehát nemcsak a beszédben, de az olvasás-
ban is követeljük meg, azt a parasztosnak vélt 
kiejtést. Az eljárás röviden az volna : 

A gyermekek kezdetben az egyes betűk, 
majd a szótagok, azután az egyes szók hangját 
idézik föl lelkükben s adják vissza élőszóval. 
Az első esetekben bizony nem várhatjuk tőle, 
hogy a mássalhangzókat egybeolvadva hangoz-
tassa, meg kell elégednünk, ha így olvas : 
boní-Ja, egy-szer, va(Z-ság stb. Később már nem 
csupán az egész szó, hanem egyszerre több 
szókép hangja is fölidéződik lelkében s tudja 
egymásután visszaadni. Ekkor beáll a folyékony 
olvasás s ekkor kell munkához látnunk, hogy 
a helyes kiejtésre szorítsuk tanulóinkat. Ez már 
a Il-ik osztályban fölléphet. Vegyen a tanító 
leckéket, a hasonulás és egybeolvadás eseteit 
meghatározott sorrendben vive a tanulók elé. 
Például : 
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gyj = ggy 

tsz — cc 

dsz — cc 

gíjSZ= CC 

ts = CCS 

Éppen így 

,. ,, ( írva : látja, bátja, kútja. 
• - ( ejtve : láttya, báttya, kúttya. 

l írva : adjon, mondja. 
' J y™ \ ejtve : aggyon, monggya. 

( írva : anyja, fonja. ni = nny < ., •J 
• ( ejtve : annya, tonnya. 

í rva: nagyja, hagyja. 
ejtve: naggya, haggya. 

( írva : tetszik, játszik. 
I ejtve : teccik, jáccik. 
I írva : tudsz, adsz. 
( ejtve : tucc, acc. 
j írva : egyszer, négyszer. 
( ejtve : eccer, néccer. 
( írva : kétség, barátság. 
\ ejtve : kéccség, baráccság. 
a ds és y y s is = ces. stb. stb. 

Az olvasókönyv adjon erre is példákat, mert 
nyelvünkben bőven van ilyen. 

Ha ez a „nyomtatásbeli kiejtés" a gyermekbe 
még bele nem csontosodott, könnyen elbánunk 
vele. Mert : először igen sok esetben ki sem 
tudja liolmi nyelvficamodás nélkül mondani egy 
izromban az illető szót ; másodszor minthogy 
beszéd közben nyelvérzéke és eddigi gyakorlata 
alapján egybeolvasztja az illető mássalhangzó-
kat, hát a tanító néhány leckéje s többször 
való figyelmeztetése után éppen úgy fog ol-
vasni, mint ahogy beszédében megszokta. 

Álljon tehát őrt a tanító, hogy a gyermekek 
ezt a nyomtatásbeli olvasást meg ne szokják, 
mert könnyen megesik, hogy azután az olva-
sásból átviszik a mindennapi beszédbe is, ezt 
vallva helyesnek. Ezzel pedig összetörik, zúzzák 
zengő, szép magyar nyelvünket. 

(Sümeg) Éles Károly. 

Egy évig falun. 
Első sorban is azt kellene tudnom, hogy 

cikkíró úr minő képző - intézetben tanuló 
növendékekre vonatkozólag tette nyilvánossá 
véleményét ? Állami vagy felekezeti képző-
intézetekre ? Mert ezt nagyon fontos dolog 
tadni, mivel az előbbiben a tanfolyam 4 év ; 
míg az utóbbiban 3 ér. 

Tehát mit is akar? Azt : „hogy a képző-
intézet IH. osztályát bevégzett növendékeknek — 
vagy ha az állami képzőt tekintjük, azon 
esetben a IY. osztályt bevégzettsknek — 
kötelességévé tegyék, hogy egy évig saját 
költségükön, vagy esetleg államsegéllyel falura 
menjenek, hogy ottan egy elismert tanító 
mellett hallgassák a tanítást. Olyan helyen, 
hol az iskola osztatlan, csakis ezen hallgatási 

év után bocsássák őket vizsgálatra, minta-
tanításokra. Ha ismereteik megfelelnek a köve-
telményeknek, akkor nyernének oklevelet; 
ellenkező esetben még egy évig kötelesek 
hallgatnia tanítást falun." Há t abban az esetben, 
ha még 2 évi hallgatása után is sikertelen lesz 
vizsgája, kérdem, akkor ezen esetben mi a 
véleménye ? Megint a megkezdett uton haladjon, 
amíg a szerencse nem kedvez neki ? 

Ismeri- e cikkíró a mostani tanítóképzést s külö-
nösen annak gyakorlati ágát ? Ismeri-e a leg-
újabban megjelent s már a jövő tanév folyamán 
életbe léptetendő állami tanítóképzők ú j tan-
tervét, látta-e abban, hogy az új tanterv éppen a 
gyakorlati képzésre fősúlyt fektett, az eddigi 
fölött? Avagy olyan alacsony fokon állónak 
hiszi a képző-intézeteket s az avval kapcso-
latos gyakorló-iskolát, hogy ottan nem lát a 
növendék mintatanítást s hogy a cikkíró fölfo-
gása szerint oly hiányos képzést nyernek a 
gyakorlati ágban, hogy a falura való kiküldés 
okvetlen szükségessé válik ? Mert ezzel ezt 
mondja ám ! Tiltakozom és tiltakozunk, akik 
éppen a gyakorlati képzés szolgálatában 
állunk. 

Egy-két eset még nem elegendő ok, az ily 
vélemény nyilvánítására. Van bizony 1—2, 
aki a képzőből való kijövetelkor nem oly 
kitűnő tanító talán, mint aminőnek kartárs 
úr szeretné látni. Ez igaz. De az is igaz, hogy 
nemcsak ezen ifjú néptanítók között találunk 
ilyeneket, hanem a nem ifjak között is. 

Nyugtassa meg magát azzal, hogy a tanító-
képző-intézet tanárai tudják magasztos hivatá-
sukat s mindent megtesznek a leendő tanítók 
minél többoldalú és szélesebb körű kiképzéseért. 
Mert akiben megvan az arravaló tehetség, 
pályája iránt való szeretet, lelkesedés, az az 
ifjú annyira előkészülhet minden tekintetben, 
hogy kilépve az életbe ottan azon az úton 
haladva, amelyen megindították; akár osztott, 
akár osztatlan iskolához rendeli az isteni 
gondviselés, ügyes tanító válhatik belőle. Ellen-
kező esetben, akiben mindezek az arravaló-
ságok csak látszólagosak, azokat küldheti ön 
bármely falusi iskolához mintatanításokat hall-
gatni, az ilyenek nem találnak a munkában 
gyönyört, élvezetet, hanem csak fizetésért dol-
goznak nap-nap után, robot munkát végeznek 
s nem is fognak soha jó tanítók lenni. 

Cikkíró szerint nem minden tanítás, tanítás s 
így természetes, hogy nem minden tanító egyúttal 
tanító is. Ez bizony igaz, habár sajnos ez a 
kijelentés. Hanem azért nem szabad csüggedni, 
hisz mindenhez idő kell. Gyakorlat folytán 
lesz az ember emberré, 

Tadna-e ön egy olyan egyént megnevezni 
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bármely foglalkozásnál, aki azt merje állítani, 
bogy hivatalának, vagy mesterségének első 
évében éppen olyan ügyesen, sikeresen, annyi 
szakértelemmel, annyi tudással, oly nyugodt-
sággal működött, mint 4 vagy esetleg több 
évi gyakorlása után? Azt hiszi talál? Nem. 
Annál kevésbé fog találni a kezdő tanítók 
között s ezért különbözik működésének első 
éve 4, esetleg több évi gyakorlata után; mert 
gyakorlat folytán lesz mesterré. 

Ne csüggedjünk el, hogy elvétve akad 1—2, 
aki a képzőből kijövetelkor nem tud tanítani, 
mert az idő mindent megérlel. Megérnek ezek 
a kezdő tanítók is, úgy, hogy ők is hasznos 
tagjaivá válnak a nevelésügynek. 

A képzősintézeti tanulók legtöbbjei minő 
anyagi állapotokkal küzdenek ! mennyi nélkülö-
zésnek vannak alávetve — habár államsegély-
ben is részesülnek — tanulási évök alatt! A 
legtöbbje szegény szülők gyermeke. 

Az oly nehéz viszonyok között élő ember, 
aki a 4 év lefolyása alatt is sokat nélkülözött 
fia taníttatása miatt, meghozná-e azt az áldo-
zatot, hogy még 1 vagy esetleg több évig is 
faluhelyen időzzék a fia ? Vagy vegyük ma-
gunkat. Megtenné-e cikkíró? Mi lennénk az 
az elsők, akik egy ilyen rendeletnek tűzzel-
vassal ellenszegülnénk. Végezze el az a tanuló 
az előírt tanfolyamot, nyerjen oklevelet ez a 
helyes ! 

S az állam e tekintetben meghozná-e az 
áldozatot? Akkor mirevalók a tanítóképzők? 
Vagy talán nem az a céljok, hogy tanítót 
képezzenek? Akiben meg van az arravalóság 
a tanítói pályára, a képző-intézet úgy szelle-
mileg, mint gyakorlatilag igyekszik annyira 
kiképezni, hogy első évében is tudni fogja: 
mit csináljon, hol kezdje s nem fogja növen-
dékeit mumusoknak tartani, akiktől félnie kell. 
Különben én ilyen tanítót a fiatalok között 
sem tudok elképzelni. 

Azért csak türelem, ne békételenkedjünk, 
mert mindnyájan átmentünk a kezdet nehéz-
ségein ! 

(Szekelykeresztur.) Botos Imre. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• Az alsóbaranya-slavóniai ev. ref. 

tanítói egyesület ez évi rendes közgyűlését 
július hó 21-én tartotta Eszéken, elnök aka-
dályoztatása következtében Pápai János mohácsi 
tanító alelnök vezetése mellett. Olácsy György 
bajai tanító értekezett az éneklésről, az ev. ref. 
egyházi énektanítás és énekvezetésről. Nagy 
gonddal összeállított s bő ismeretről tanúskodó 
dolgozata jegyzőkönyvi köszönettel jutalmaz- | 

tátott. Pápai János mohácsi tanító pedig az 
„Eötvös-alap" alapszabályai és az „Eötvös-
alap "-ügyről. Az alapszabályokat túlkiterjesz-
kedőnek mondja. Csupán tanítással foglalkozók 
lehessenek rendes és rendkívüli tagjai. Az 50 
koronás részesjegy megváltása törlendő. Segély-
ben részesüljön minden rendes tag 5 év után. 
A 3 koronás tagsági díj maradjon. Aki az 
Eötvös alapból segélyt kap, annak neve, állása, 
lakóhelye és a segélyösszeg, úgyszinte a 
„Ferenc József Tanítók Háza" jótéteményeiben 
részesülő tanulók névjegyzéke, a szülők neve, 
állása, lakóhelye és hogy mily segélyben ré-
szesül a tanuló a „Néptanítók Lapjában" 
évről-évre közzé teendők, éppen úgy, mint az 
orsz. tanítói nyugdíjintézetnél van. Állítja, ha 
ezek így lesznek, biztosítja az Eötvös-alap 
elnökségét arról, hogy a tanítóság nem kény-
szerítés, hanem önként szívesen fog seregelni 
az „Eötvös-alap" zászlója alá. Feszült figyelem 
kisérte az értekezést s mert egyesületünk több 
tagja az „Eötvös-alap"-nak is tagja: a fönti 
kívánalmak jogosságát a közgyűlés magáévá 
tette. Kiemelendő még az „Indítványok" so-
rából Dávid Lajos szentlászlói tanító indít-
ványa, vagyis kérelme, melyben a slavóniai 
református tanítók nyugdíj és korpótlékuk 
ügye rendeztetésére, illetve közreműködésre 
hívja föl a közgyűlés figyelmét ; mivel azok 
közül kettő a haraszti és magyar-rétfalui sem 
korpótlókot nem kapnak, noha arra jogosultak, 
sem nyugdíjintézetnek nem lehetnek tagjai sem 
Slavóniában, hol föl nem vétetnek, sem Magyar-
országon, hol fölvétetnének ugyan, ha az illető 
föntartó egyházközség a nyugdíjalapba járu-
lékait befizetné ; de mert ném teszi, a tanítója 
tag nem lehet s az vallja kárát. Melyre nézve 
határozatilag kimondatott, hogy föl fog kéretni 
az egyházi főhatóság miszerint nevezett tanítók 
nyugdíj- s korpótlékügyeit rendeztesse. A 
tisztújítás megejtetvén egyhangúlag a volt 
tisztikar újra megválasztatott. Elnök: Zsilli 
Károly daróci tanító ; alelnök : Pápai János 
mohácsi; főjegyző: Csépán János bellyei; 
aljegyző: Békefi Antalkölkedi; pénztárnok:Tan-
Géza csúzai tanítók lettek. Megjegyezni kivánom 
még, hogy sem Pápai kartársat, sem a köz-
gyűlést az „Eötvös-alap" iránt semmiféle rossz 
indulat nem vezérelte. Ez kitetszik abból is, hogy 
egyesületünk két évvel ezelőtt határozatilag ki-
mondotta, hogy évenként minden tag 10 évi 
kötelezettséggel tartozik 1 koronát az „Eötvös-
alap." javára fizetni s ez azóta be is van szedve 
s beküldetik az illető helyre. S mint említve van 
több tag van, mint rendes tag az„ Eötvös-alap" 
tagjai közt egyesületünkből. Gs. J. 

eD^-KJe 
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A la.jtahídi csata. 
(Határszéli történet.) 

Ott születtem, ott nevelkedtem a határszélen 
egy Lajta melletti kis faluban. Szép vidék az a 
határ! Közepén a Lajta folyik végig. Az 
innenső oldalon a Lajtahegység erdős csúcsait 
látni, a" túlsó oldalon messze távolban a Schnee-
berg fehér tömege és környezetének hegy-
óriásai magaslanak. A két hegység között levő 
sík pedig két országnak a széle. E két ország-
nak egy koronás feje, egy uralkodója van. 
Minálunk magyar királynak, odaát pedig 
„ Kaiser "-nek hívják. A két nemzet az ő aka-
ratának, hatalmának hódol, de biz egymással 
nem a legjobban él. Valami ötvenöt évvel 
ezelőtt ölték és pusztították egymást, később 
annyira, amennyire összebékültek. 

Ë két nemzet hazáját kapcsolja össze a 
Lajta számos hídja. Majd mindegyik híd végén 
két falu van, egy a magyar, egy az osztrák 
parton. Ha a Lajta nem volna határfolyó, talán 
minden híd egy-egy falunak vagy városnak 
részeit kötné össze. De a határ nem engedi 
őket egyesülni. Az innenső és túlsó part lakói 
jó barátok, sőt rokonok is egymáshoz, ugyan-
egy nyelvet beszélnek, de ha országról, törvény-
ről és jogról van szó, vége a barátságnak. 

Ily vidéken és ily népek között nevelkedtem. 
Úgy kilenc-tízéves koromig csak megvoltam 
szép csendesen. Hanem mikor az iskolában 
már a nagyobbak közzé kezdtem számítódni, 
az ötödik-hatodik osztályosokkal barátkoztam, 
én is megtanultam azt, hogyan értelmezi a 
falusi gyermek Madách mély értelmű szavait : 
„Ember, küzdve küzdj és bízva bízzál". Küzdve 
küzdj, t. i. a csufolódónak ne engedj, hanem 
üsd, ahol éred és bízva bízzál, vagyis, hogy 
akármilyen nagy is a verekedés, iskolás gyerekek 
nem szokták egymást agyonütni, egy-két daga-
natot meg nem érdemes komolyan venni, tehát 
bízzál a verekedés szerencsés kimenetelében. 

Akkoriban történt, hogy egy osztrák család 
a szomszéd faluból átköltözött mihozzánk. A 
szomszéd falut csak egy 30 méteres híd válasz-
totta el tőlünk, ebből is 15 méter a mienk, 
15 méter az osztrákoké. A híd mindig kétféle, 
aszerint, hogy az osztrák, vagy a magyar 
oldalon javították-e, egyik fele régi, a másik 
fele új fából van készítve. 

A bevándorolt szülők gyermeküket továbbra 

is az osztrák iskolába járatták. Egy-két nap 
alatt teljesen megbarátkoztunk a Szeppl gyerek-
kel s tán őmiatta a béke soha zavart nem 
szenved, ha egy kis véletlen közbe nem jön. 
Az a véletlen pedig az ő fekete-sárga toll-
tartója volt. A mult évi vizsgálaton kapta 
jutalmul. (A mi vizsgálatunkon csak könyvecs-
kéket ,szentképeket 10—20 filléreseket és nagy 
ritkán koronát szoktak osztogatni.) A Szeppl 
tolltartója olyanra volt festve, mint Bécsben 
vagy Bécsújhelyen a kaszárnyák előtt levő 
faőrházak. (Mi csak Bécsbe vagy Bécsújhelybe 
szoktunk menni, mert oda hamar el lehet érni, 
a magyar oldalon Sopron felé nincsen oly jó 
vasúti összeköttetésünk.) 

Emlegettük otthon sokat a híres tolltartót. 
Végre hallott róla a tanító is. No de már azít 
csak nem engedheti, hogy egy fekete-sárga 
tolltartóé legyen a dicsőség. A vizsgálat napja 
éppen jókor jött. A legjobb tanuló, ki a vizs-
gálat végén magyar köszöntőt mondott löl, 
olyan piros-fehér-zöld tolltartót kapott, hogy 
a Szeppl-é kismiska volt ahhoz képest. Még 
Szent István, Nagy Lajos, Mátyás király és 
Ferenc József képe is rajta volt. Nekünk sem 
kellett több ! A vizsgálat délre végett ért s 
következett a hosszú szünidő. Beláthatatlan 
időkig szabadok voltunk. De a Szeppl még 
iskolában volt. Odaát csak július 15-én végez-
nek és szeptember 15-én kezdik újra. Mire a 
Szeppl a délutáni előadásról jövet a hídhoz 
ért, már egy 15—20 gyerekből álló ujjongó 
csapat vitte eléje az új tolltartót. — Nézd 
Szeppl, a magyar tolltartó mégis csak szebb, 
mint a tietek ! 

A Szeppl egy darabig bámulja, forgatja ide is, 
oda is, kinyitja, becsukja és végre is kénytelen 
magában beismerni, hogy az ő tolltartója nem 
oly szép. Csakhogy ezt a világért sem mondaná 
ki ! Míg mi mohón várjuk, hogy megszólaljon, 
azalatt ő azon gondolkozik, mit tegyen, hogy 
tolltartójának fensőbbségét megőrizze. Ezalatt az 
osztrák parton is szaporodik a társaság. Rendes 
játszóterük ott van a híd mellett, fürödni is 
ott szoktak. Csak levetik a ruhát s az elvál-
hatatlan kék kötényből egy perc alatt kész a 
fürdőruha. A Szeppl gyerek ugyancsak integet 
nekik, hogy jöjjenek át a Pista tolltartóját 
megnézni. Pista volt az, aki a köszöntőt föl-
mondta, ő már majdnem egészen értette a 
magyar mesekönyveket a fináncokkal magyarul 
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tudott beszélni s nem szerette, ha Stef/l-nek 
hívták, ő csak „Pista" akart lenni. 

Az osztrák gyerekcsapat jó ideje adogatta 
már kézről-kézre a tolltartót, mikor odaérkezik 
az osztrák iskola legvásottabb gyereke, a 
Steininger Hansl. Szeretne a tolltartón valami 
kifogásolni valót találni, de mást nem tudván, 
csak rá mondja : — So war's schön, wenn's 
nur net die ungarische Färb hätt' ! (Magyarul : 
Amúgy szép volna, csak ne lenne olyan 
magyar színe.) Erre fölzúdultunk. A mi nemze-
tünk színét kifogásolta ! — Hát a ti színetek 
szebb ? Fekete vagy a piszoktól és sárga az 
irigységtől, hogy nekünk már vakációnk van, 
ez hát az a szép szín ? 

Hát erre már a Hansl nem tudott szólni, 
csak kikapta a tolltartót Pista kezéből és a 
Lajtába dobta. Erre kitört a háború ! A Hansl 
gyereket közrefogtuk, ütöttük, cibáltuk, de az 
osztrák gyerekek meg pártjára állottak. Hanem 
a magyar nem enged ! Ügy megvertük őket, 
hogy sírva ordítoztak a híd túlsó végén. Odaát 
az országút szélén egész a hídig kőrakások 
voltak. A Hansl szed egy kötényrevaló követ, 
a többi követi a példát és egy-kettőre olyan 
kőzápor indul meg felénk, hogy a híd mellett 
levő sűrű akácbokrok között kerestünk mene-
déket és onnét hallgattuk a Hansl gúnyos csufo-
lódását : — Versteckt's euch nur, ös Petyáren, ös 
könnt's ja net amol ungarisch ! Komints, 
wenn's euch traut's. (Csak bújjatok el ti 
betyárok, hiszen nem is tudtok magyarul. 
Jöjjetek, ha mertek !) 

A Hanslnak azonnal megmutattuk, hogy 
nem félelemből mentünk a bozótba és ha nem 
is tudunk magyarul, de tudjuk, mi a magyar 
virtus ! Bár vérzett a kezünk, de téptük az 
akácbokrokat, mindegyik tört magának egy-egy 
ágat. Pista elkiáltotta magát : Előre ! (Ezt 
Tóth Kálmán költeményéből tanulta.) Mentünk 
utána, mintha Bécsig meg sem akarnánk 
állani. Egy-két dobás még ért bennünket, de 
a következő percben kegyetlenül bűnhődtek. 
Az akácágakkal csapkodtuk és végigkarmol-
tuk őket, míg gyáván meg nem szaladtak. 
Még a falujokba is utánuk rohantunk, míg 
meg nem elégeltük a dicsőséget. A küzdelem 
hevében teljesen megfeledkeztünk a tolltartóról. 
Nem úszott messze, a harmadik kert végén 
kifogta egy ott fürdő legény. 

A fényesen megbosszult és a Lajta hullá-
maiból szerencsésen kimentett nemzeti toll-
tartót nagy diadallal hordtuk körül a faluban, 
de körülbelül három hétig egyikünk sem 
tartotta tanácsosnak a határt átlépni. 

E küzdelemnek szép és komoly eredménye 
is volt. 

Szeppl összefaragta az ő fekete-sárga toll-

tartóját és a következő tanévben már a mi 
iskolánkba járt. A magyar nyelv tanulásában 
annyira kitüntette magát, hogy a vizsgálaton 
ő mondta föl a magyar köszöntőt és ő kapott 
nemzeti színű tolltartót. 

De ezt a szép véget én már nem értem 
meg otthon. 

A Hansl egy nagy igazságot vágott sze-
münkbe: „Ös könnt's ja net amol ungarisch!" 

Mire a szünidőnek vége lett, négyen voltunk 
Vas megyében cserében, magyar szót tanulni. 

Ez volt a lajtahídi csata legszebb eredménye. 
(Székesfehérvár.) Káth József. 

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

Köszönetét nyilvánította : gr. Csáky Károly 
váci róm. kath. püspöknek, aki a váci r. kath. 
népiskolák rendezése céljából 2 00.C 00 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: a) el. isk.-hoz: Arányi Lázár, 
Er dey János, Nagy István, Mészáros János, 
Joó Imre, Viszlay György, Pista Zsigmond, 
Kovács László, Török Péter, Herman János, 
Orovecz János, Komocsay Gábor, Peterecky 
Viktor, Plavec Gyula, Szűcs Irén, Hody Ilona, 
Köpösdy Jolán, Kristófy Katica, Tóth Ilona, 
Tokody Piroska oki. tanítókat, ill. tanítónőket 
a hódmezővásárhelyi tanyai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Tímár Katalin 
oki. tanítónőt a marokréti áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé. 

b) Óvodához: Sárosi Mária oki. kisdedóvónőt 
a bodrogkeresztúri áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé; Molnár Antalné, szül. Wéber Erzsébet 
oki. kisdedóvónőt a soroksári áll. kisdedóvodá-
hoz óvónővé. ; Kvanduk Irén oki. kisdedóvónőt 
a ruttkai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Hűbér Sarolta oki. óvónőt a lajtaújfalusi áll. 
óvodához; Weber Mária oki. kisdedóvónőt az 
aurélházai áll, kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Máncsu Szilvia oki. kisdedóvónőt a fényi áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Áthelyezte: a) polg. isk.-hoz: Király Károly 
hódmezővásárhelyi áll. polg. isk. igazgató-tanítót 
jelenlegi minőségében a miskolci áll. polg. fiu- és 
leányisk.-hoz ; Spolarich János és Spolárichné-
Tlioma Karolin nagyszőllősi áll. polg. isk. r. 
tanítót, ill. tanítónőt jelenlegi minőségükben a 
németpalánkai áll. polg. isk.-hoz ; Czeiner 
Kornélia ipolysági áll. segély, közs. polg. isk. 
s.-tanítónőt jelenlegi minőségében a szakolcai 
áll. segély, közs. felső leányisk.-hoz. 

b) El. isk.-hoz : JBoray Sándor munkácsi áll. el. 
isk. tanítót a kispesti áll. el. isk.-hoz jelen minősé-
gében; Magyary Gyula és Magyaryné-Nigrinyi 
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Vilma m.-szigeti állami el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt a rahói áll. el. isk.-hoz jelen minősé-
gükben és Magyary Gyulát az igazgatói teen-
dők ellátásával megbízta; özv. Késmárky 
Lászlóné szül. Pingiczer Elma marokréti áll. 
el. isk. tanítónőt a felsőszölnöki áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

c) Óvodához: Majsay Lujza lajtaujfalusi és 
Fust Róza tököli áll. óvónőket a soroksári 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; özv. Sziesz 
Ferencné Benedek Teréz jászómindszenti áll. 
óvónőt a tököli áll. óvodához jelen minőségében. 

Hatályon kívül helyezte: a f. évi 56.141. 
sz. alatt kelt és Békássy Lajos mezővári áll. 
el. isk. tanítónak a munkácsi áll. el. iskolához 
való áthelyezéséről szóló rendeletét ezennel. 

Helyreigazítás: Boray Sándor ökörmezői 
áll. el. tanítót a kispesti áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Végkielégítést engedélyezett: Papp Ottilia 
eszterházai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónő 
részére 500 koronát. 

Nyugdíjat utalványozott: Konsztantinovics 
Velyko pancsovai áll. el. isk. tanító részére évi 
1764 koronát; özv. Pavlovits-Csora A. Mária 
pancsovai munkaképtelen áll. tanítónő részére 
évi 1512 koronát; Bella Antal lamácsi munka-
képtelen róm. kath. tanító részére évi 500 
koro iát; Dávid János jászberényi róm. kath. 
tanító részére évi 1260 koronát; Grohman 
Károly nagyenyedi munkaképtelen kisdedóvó 
részére évi 1060 koronát; Izinger Mátyás 
bothi róm. kath el. isk. elaggott tanító részére OO 
évi 1060 koronát; özv. Nikolajevicsné, szül. 
Griucs Alexandra pancsovai áll. kézimunka-
tanítónő részére évi 320 koronát; Mihalovits 
Imre perlaszi községi el. isk. elaggott tanító 
részére évi 1919 korona 74 fillért; Bradás 
Milán dobricai el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 811 korona 23 fillért; Irányi Mihály 
felső-zsolcai munkaképtelen r. k. tanító részére 
évi 520 koronát; Gávris Gergely csicsógyörgy-
falvi munkaképtelen g. ke., tanító részére évi 
360 koronát; halász Árpádné szül. Tanos 
Irma makói munkaképtelennek talált községi 
polgári isk. tanítónő részére évi 1040 koronát; 
id. Zerélles János keresztényfalvi munkakép-
telennek talált ág. hitv. ev. iskolai igazgató-
tanító részére évi 1200 koronát; Brana Illés 
mohi munkaképtelennek talált g. kel. tanító 
részére évi 460 koronát ; Popa Parthenia 
vajdasdi munkaképtelennek talált g. kath. tanító 
részére évi 240 koronát ; Csupe Sándor szamos-
széplaki g. kath. el. isk. munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 500 koronát; Danila 
György rakovicai munkaképtelennek talált közs. 
ig.-tanító részére évi 740 koronát; Vinczefy 
László buzás-besenyői munkaképtelennek talált 

r. kath. tanító részére évi 640 koronát; 
Horotán Gergely alsó-szivágyi munkaképtelen-
nek talált gör. kath. el. isk. tanító részére évi 
320 koronát; Czolka Gábor dögmezői munka-
képtelennek talált gör. kel. tanító részére évi 
400 koronát; Oprea János szász-szent-lászlói 
munkaképtelennek talált gör. kel. tanító részére 
évi 600 koronát; Klemente Iván nagykapusi 
munképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 380 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Balázsy Szylárd veprováci nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Steinhardt 
Verona részére évi 486 koronát ; néhai Timkó 
Antal volt divény-oroszi róm. kath. tanító özv., 
szül. Lipcsey Paulina részére 300 koronát; 
Szabó Gyula nyug. mezőtelki ev. ref. tanító 
özv., szül. Szilágyi Zsuzsanna részére 383 koro-
nát ; Szankulics László technai g. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Csiszarik Mária, valamint Anna, 
Emil, Melánia és Béla nevű kiskorú árvái részére 
együtt 533 kor. 32 fillért ; Baumgarten Simon 
volt miskolci izr. el. isk. tanító özv., szül. Lőwy 
Antonia részére 660 koronát; Benescu György 
rehói nyugdíjazott gör. kel. el. isk. tanító özv., 
szül. Flaea Marianna részére 300 koronát ; 
Dudlák Vazul alsó-répási volt gör. kath. tanító 
özv., szül. Szikora Anna és kiskorú árvája 
részére együtt 383 kor. 83 fillért ; Pataky 
József volt kisrozvágyi nyug. áll. el. isk. tanító 
László nevű utószülött árvája részére 103 kor. 
33 fillért; Koroly Mihály volt topolyai gör. 
kath. tanító Mihály, Miklós és Anna nevű 
kiskorú árvái részére együtt 355 koronát ; 
Kundráth Mihály alsó-gagyi nyugalmazott gör. 
kath. tanító özv., szül. Debnár Jozefa részére 
évi 450 koronát. 

Árvaházba valc fölvételét elrendelte: néh. 
Kovács Gábor csákberényi volt ev. ref. el. isk. 
tanító Jolán nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Nagy Albert volt kisújszállási ev. ref. el. 
isk. tanító Róza nevű árvájának a debrecenibe; 
néh. Varga, István kántorjánosi volt ev. ref. 
elemi iskolai tanító Dezső nevű árvájának a 
debrecenibe ; néh. Klóz János szt-antaltárnoki 
volt róm. kath. el. isk. tanító István és Teréz 
nevű árvájának a kecskemétibe, Marianna nevű 
árvájának pedig a hódmezővásárhelyibe ; néh. 
Práger Ferenc volt kozárdi róm. kath. el. isk. 
tanító Sándor nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Dévai Bálint tarsolyai volt áll. el. iskolai 
tanító Margit nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Surina Máté jálnai volt róm. kath. elemi 
isk. tanító István nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Lutring Imre bánhidai volt róm. kath. 
elemi iskolai tanító Jozefin nevű árvájának a 
hódmezővásárhelyibe ; néh. Lénárd Sándor 
f.- köhéri volt gör. kath. el isk. tanító Alexandria 
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és Amália nevű árváinak a debrecenibe, ill. a 
hódmezővásárhelyibe; néh. Zelenka János szol-
noki volt áll. el. isk. tanító Erzsébet és Emilia 
nevű árváinak a kecskemétibe ; néhai Zsakó 
János muzsnai volt áll. el. isk. tanító János 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néhai Lukács 
Tivadar nagyturicai gör. kath. el. isk. tanító 
Anna nevű árvájának a kecskemétibe ; néhai 
Szebeni József volt dobollói gör. kel. el. isk. 
tanító Paraschiva nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Wédl Endre vadkerti volt ág. hitv. 
ev. el. isk. tanító Emma nevű árvájának a 
kecskemétibe ; néh. Aszalós Ferenc székesi ev. 
ref. el. isk. volt tanító Ida nevű árvájának a 
kolozsváriba ; néh. Szabó András sárosreviscsei 
arör. kath. el. isk. tanító Tivadar nevű árva-
jának a kecskemétibe ; néh. Zacskó József 
volt piliscsabai róm. kath. el. isk. tanító Teréz 
és Ilona nevű árváinak a kecskemétibe ; néhai 
Mayer Aron volt nagylaki izr. el. isk. tanító 
Sarolta és Józsa nevű árváinak a debrecenibe ; 
néh Petrusz János szolyvai volt áll. el. isk. 
ig.-tinító József és István nevű árváinak a 
kecskemétibe ; néh. Váczy Sándor nagyszalontai 
volt ev. ref. el. isk. tanító Mária, Gizella nevű 
árváinak a debrecenibe ; néh. Ivancso András 
volt timsori gör. kath. el. isk. tanító Tódor és 
Irén nevű árváinak adebrecenibe ; néhai Kovács 
Kázmér volt fe'sőszászberki tanító Nándor 
nevű árvájának a debrecenibe ; néhai Pazucha-
nics Emil volt ósándorfalvai gör. kath. el. isk. 
tanító Mária nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néhai Csorán János branyicskai volt g. kel. el. 
isk. tanító Erzsébet nevű árvájának a debre-
cenibe ; néhai Szélyes József volt bogárfalvi 
községi el. isk. tanító József nevű árvájának 
a kecskemétibe ; néhai Kende Antal újpesti 
volt áll. el. isk. tanító Béla nevű árvájának a 
debrecenibe ; néhai Paál Lajos böhönyei volt 
róm. kath. el. isk. tanító József és Sándor nevű 
árváinak a kecskemétibe ; néhai Kellner Illés 
volt száki róm. kath. el. isk. tanító Margit nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néhai Pathó Pál 
dunamócsi volt róm. kath. el. isk. tanító Róza 
és Aranka nevű árváinak a kecskemétibe ; 
néhai Lehóczky József volt sárospataki rk. el. 
isk. tanító István nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néhai Komáromy János alsópéli volt róm. 
kath. el. isk. tanító Ernő és Géza nevű árváinak 
a hódmezővásárhelyibe ; néhai Iíradil Lajos 
volt csörnyeföldi községi el. isk. tanító Jenő 
és Ferenc nevű árváinak a hódmezővásár-
helyibe ; néhai Kutasi Sándor hajdúböszörmé-
nyi volt ev. ref. el. isk. tanító Emma nevű 
árvájának a debrecenibe ; néhai Grolioly Endre 
homrogdi volt g. kath. el. isk. tanító Mária 
nevű árvájának a debrecenibe; néhai Firczák 
Illés puznyákfalvai volt gör. kath. el. isk. tanító 

Emma nevű árvájának a debrecenibe ; néhai 
Laky Károly borzsovai volt ev. ref. el. isk. 
tanító Ida nevű árvájának a debrecenibe ; néhai 
Pintér Dénes várpalotai volt ev. ref. el. isk. 
tanító Jolán és Kálmán nevű árváinak a kecs-
kemétibe ; néhai Gyurcsik Márton székesfehér-
vári közs. el. isk. volt tanító Valéria nevű 
árvájának a kolozsváriba; néhai Incze Lajos 
farcádi volt ev. ref. elemi iskolai tanító Kálmán 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe ; néhai 
Partos Mór volt kishartai ev. ref. tanító Mária 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe ; néhai 
Kovács Ferenc volt magast'oki áll. el. isk. tanító 
Emma, Irén és István nevű árváinak a kec -

- kemétibe ; néhai Leniák László volt egresi 
gör. kath. elemi isk. tanító János (alias Jenő) 
nevű árvájának a kecskemétibe. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
— Az új pápa X. Pius néven Sarto József 

bibornok (velencei patriarcha) lett, ki szegény 
földmíves családból származott. 1835. évi 
június 2-án született Treviso mellett levő 
Riese nevű faluban. Pár év előtt Velencében 
nagyon szivesen fogadta a Szent Gellért erek-
lyéihez Desewífy Sándor Csanádi püspök veze-
tése alatt oda zarándokló magyarokat . . . 
F. évi augusztus 4- én délben a Szent Péter 
templom erkélyéről hirdette ki egy bibornok 
az új pápa megválasztásáról szóló örven-
detes hírt. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-bizott-
sága f. hó 12-én TJjváry Béla elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen a beérkezett kérvényeket 
intézte el, illetőleg javas1 atot készített, melyet 
az osztó-bizottság f. hó 17-iki ülése elé ter-
jeszt. A javaslat szerint a Tanítók Házába 
120 főiskolai tanulót vesznek föl, ösztöndíjak-
ban és segélyekben pedig 7700 koronát osz-
tanak ki. A bizottság Wlassics miniszterhez 
abból az alkalomból, hogy a miniszter leánya 
a napokban tartotta eljegyzését ifj. Ssentiványi 
J. nagybirtokossal, a következő levelet intézte : 
„Nagyméltóságú Min. Úr! Kegyelmes Urunk! 
Az Eötvös-alap, melyet Nagyméltóságod kegyes 
volt mas;as támogatásában mindenha részesí-O ö 
teni, alázattal részt kér abból az örömből, 
mely Nagyméltóságodat családja körében érte. 
Áldja meg Nagyméltóságodat a Gondviselés 
azért a sok jóért, amit a magyar kultúra és 
főleg a hosszú népoktatás érdekében, valamint 
Eötvös alapunk, a tanítóság tár.-adalmi össze-
tartozóságának és együttérzésének a pregnáns 
megtestesítése érdekében tett és áldja meg 
különösen családja körében, mert a földi bol-
dogságok legnagyobbja mégis az, ami a család-
apának jut osztályrészéül gyermekei boldogu-
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lásában. Fogadja Nagy m éltóságod ezúttal is 
örök hálánk őszinte kifejezését, mellyel vagyunk 
alázatos szolgái: az Eötvös-alap (orsz. tanítói 
segélyegyesület) f. hó 12-én tartott gyűjtő-
és kezelő-bizottsága (választmánya) üléséből 
Ujváry Béla, elnök. Kapy Rezső, titkár." A 
miniszter úr az elnökhöz intézett levélben 
köszönte meg az üdvözlést. 

— Az Eötvös-alap jótéteményei, a) A 
Ferenc József Tanítók Házába az 1903/1904. 
tanévre való fölvételért folyamodott összesen 
156. Ezek közül a Tanítók Házának lakója 
volt már 68. Uj kérvényező 88. Az érvény-
ben levő szabályok, az igazolt tanulmányi minő-
sítvények, magaviselet, a vagyoni és családi 
viszonyok, valamint a tagsági minősítvények 
figyelembevételével és szem előtt tartásával 
fölvétettek a következők : A ) Ingyenes hely ehre : 
1. Bertalan József Hl. é. bölcsészettanhallgató, 
2. Blanár János I. é. bh., 3. Fejes Zsigmond 
IY. é. bh. a Baranyamegyei Tanítótestület 
alapítványára, 4. Háray István II. é. polg. isk. 
tanárjelölt és 5. Kemény Miklós 111. é. műegyet. 
h., mindketten a Kálnay-féle alapítványra, 6. 
Mobácsv Ferenc IV. é. műegyet. h., 7. Nagy 
Ferenc II. é. jh., 8. Somogyi Gyula I. é. 
egyet, h., 9. Szmodics Hildegard H. é. mű-
egyetemi halig., 10. Taussig József I. é. 
keresk. isk. B) Féldíjas 20 koronás helyekre: 
I . Angeli Ödön IV. é. jh., a fejérmegyei 
Tanítótest. „Gőbel"-alapítványára, 2. Bartsch 
Aurél II. é. bh., 3. Bobonka András IV. é. 
bh., 4. Csulak Samu I. é. bh., 5. Dánér Béla 
II. é. jh., 6. Dávid Ernő I. é. tanárjelölt, 7. 
Dávid Zoltán II. é. bh., 8. Donszky Árpád 
I. é. egyet, h., 9. Erdélyi Béla IV. é. bh., 10. 
Fábián Vilmos II. é. bh., 11. Folkmann Ervin 
n . é. bh.. 12. Forberger Aladár Béla IV. é. 
jh., 13. Frank Richárd III. é. orvosh. a Ba-
ranyamegyei Tanítóegyesület alapítványára, 14. 
Gerlits Sándor III. é. jh. a Péterfy Sándor-
féle alapítványra, 15. Gimes Jenő III. é. jh., 
16. Groó Géza Lajos I. é. jh., 17. Makkos 
Hetvei Gábor I. é. zeneakad. tan., 18. Kecs-
keméthy László IV. é. műegyet. hall., 19. 
Keppich Sándor II. é. jh., 20. Király Károly 
III. é. bh. a Polgári Iskolai Tanáregyesület 
alapítv., 21. Kmoskó György III. é. állatorvos-
tanh., 22. Kovács Béla II. é. jh., 23. Kovács 
Jenő IV. é. bh., 24. Kovács László n . é. bh., 
25. Kovács Zoltán I. é. egyet, halig., 26. Kur-
sin-zky Kálmán II. é. bh., 27. Lomoschitz 
Sándor HL é. bh., 28. Margócsy Emil II. é. 
bh., 29. Marton István III. é. bölcsészettan-
halg. a szepesi tanítóegyesület alapítványára, 
30. Martzy Mihály I. é. e. h. az Aradvidéki 
Tanítóegylet alapítványára, 31. Mayer Márton 
I. é. e. h. a Csongrád megyei Tanítóegyesület 

alapítványára, 32. Moszkovcsák Géza IV. é. 
jh., 33. Nagy Kálmán I. é. bh. a Békésvár-
megyei Tanítóegyesület alapítványára, 34. Nagy 
Zoltán I. é. polg. isk. tanárjelölt a Vasvárme-
gyei Alt. Tanítóegyesület alapítványára, 35. 
Öbetko István IV. é. bh. a Zólyomvármegyei 
alapítványi helyre, 36. Pinkert Ede III. é. bh., 
37. Pintér Ödön I. é. e. h., 38. Resch Ferenc 
III. é. jh., 39. Semtei Róbert HL é. jh., 40. 
Somogyi Béla János Lajos I. é. e. h., 41. Stoll-
mann Sándor II. é. bh., 42. Szabó Rudolf 
II. é. bh., 43. Szalay Károly I. é. e. h., 44. 
Szmodics Kázmér IV. é. műegyet. h., 45. ifj. 
Scherer Sándor III. é. oth. a Péterfy Sándor-féle 
alapítványra, 46. Thury János III. é. bh., 47. 
Vargha Kálmán II. é. műegyet. h., 48. Várnai 
Ernő II. é. bh., 49. Veszely Vilmos III. é. bh., 
50. Várady Kálmán rajzt. a Sárosmegyei Alt. 
Népnevelőegyesület alapítványára. C) Kedvez-
ményes, 22 koronás helyekre : (Intézeti ebéd 
nélkül; szabadasztal élvezetével.) 1. Benedek 
Árpád II. é. polg. isk. tanárjelölt, 2. Hajt-
mánszky Gyula 1. é. bh., 3. Nagy Béla I. é. 
bh., 4. Páll István I. é. jh., 5. Polgár Benő 
I. é. jh., 6. Ritokh István I. é. polg. isk. tanár-
jelölt, 7. Szarka Béla I. é. polg. isk. tanáijelölt. 
8. Nyiri Ede I. é. állatorvosth., 9. Liszer Emil 
I. é. egyet. h. D) Egészdíjas 40 koronás helyekre : 
1. Andresz Ferenc I. é. jh., 2. Bánhidy Ödönl. é. 
bh., 3. Beniács János III. bh., 4. Czikker Ferenc 
III. é. bh., 5. Erdélyi Géza II. é. bh., 6. Feig-
ler Othmár III. é. bh., 7. Fodor Henrik II. é. 
műegyet halig., 8. Forgács Ferenc I. é. egyet, 
halig.', 9. Gerlits Elek I. é. egyet, halig., ' l0. 
Gombos Bertalan II. é. jh., 11. Gróf Béla III. 
é. bh., 12. Halász Béla I. é. egyet, halig. 13. 
Izsépy Béla II. é. bh., 14. Jaulusz Lajos I. é. oth., 
15. Jéhn Kálmán III. é . jh , 16. Kern Lajos II. é. 
egyet, h., 17. Keék Lajos I. é. polg. isk. 
tanárjelölt, 18. Klein Gyula I. é. egyet, h., 
19. Kulcsár Endre I. é. egyet, halig., 20. Kuszy 
Gusztáv Adolf I. é. bh., 21. Lovass Miklós 
I. é. műegyet. balig., 22. Marcsa Dénes I. é. 
bh., 23. Nagy József II. é. bh., 24. Nécsey 
Imre II. é. jh., 25. Orbán József HL é. jh., 
26. Ökrös László I. é. egyet, halig., 27. Ruh-
mann Jenő I. é. bh., 28. Sárkány József I. é. 
jh., 29. Speidl Mátyás III. é. bh., 30. Szőgyi 
László III. é. bh., 31. Teller Antal III. é. jh., 
32. Tiszovszky Gyula I. é. jh., 33. Votisky Zol-
tán III. é. bh., 34, Wurmfeld Zoltán Hl. é. oth. 
E) Emeltdíjas 50 koronás helyekre: 1. Aczél 
János III. é. bh., 2. Bíró (Böhm) Imre I. é. 
bh., 3. Danninger József I. é. bh., 4. Dvorák 
Béla I. é. bh., 5. Erdész (Löwy) Ernő II. é. 
bh., 6. Fejes Kálmán I. é. jh., 7. ifj. Francz 
János II. é. bh., 8. Hollós Zoltán III. é. bh., 9. 
Lengyel Gyula II. é. műegyet. h., 10. Malisza 
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Géza I. é. egyet, h., 11. Marton Jenő II. é.jh. 
12. H. Nagy Ervin II. é. műegyet. h., 13, 
Németh Ferenc II. é. bh., 14. Pillepicli József 
II. é. bh., 15. Szabó Miklós I. é. bh., 16. Teleki 
Sándor I. é. bh., 17. Veress Gábor I. é. műegyet. h. 
F) Előjegyzésbe vétettek a fölvételre, ha időköz-
ben hely üresedik: 1. Boczkó Gyula vasúti 
tanfolyam h., 2. Bründl Károly József I. é. 
egyet, h., 3. Bründl Ödön Lajos I. é. egyet, h., 
4. Franz M. Rezső I. é. műegyet. h., 5. Hajdú 
László II. é. műegyet. h., 6. Kákosy Ödön I. 
é. paed, h., 7. Koltay Gyula I. é. bh., 8. 
Konsch Jenő I. é. bh., 9. Magyar Kornél Imre 
József I. é. rajztanárjel., 10. Máté János I. é. 
polg. isk. tanárjel., 11. Novoszel Imre II. é. 
bh., 12. Pilisy Géza II. é. bh., 13. Szabó Ernő 
I. é. jh., 14. Szántó Hugó II. é. bh., 15. Tomor 
László I. é. műegyet. h., 16. Threer János 
I. é. bh., 17. Wolf Béla I. é. egyet, halig. — 
Kiosztás alákerült a jelen évben: 1. Az „Eötvös-
alap "-nak ösztöndíjakra és segélyekre fenntar-
tott összegéből 4500 K. 2. Áz „Erzsébet 
alapítvány" kamatjából 800 K. 3. A Wlassies 
árva-alap" kamatjából 500 K. 4. A „Maj-
thényi-féle alap" jövedelme 400 K. 5. A „báró 
Hirsch Mórné"-féle alapítvány kamatja 300 K. 
6. A „Rökk Szilárd és Pál-féle alapítványok" 
kamatja 200 K. 7. A „Léderer Abrahám-féle 
alapítvány" kamatja 100 K. 8. Az „Orley 
János-féle alapítvány" kamatja 100 K. 9. A 
„Péterfy Sándor-féle alapítvány" kamatja 
100 K. 10. A „Zirzen Janka-féle alapítvány" 
100 K. 11. A „Gyertyánö'v István-féle alapít-
vány" kamatja 100 K. 12. A „Jordán Ferenc-
féle alapítvány" kamatja 100 K. 13. A 
„Kossuth Lajos „alapítvány kamatja" 100 K. 
14. A „Szepesi Tanító-Egyesület alapítványá-
nak" kamatja 100 K. 15. A „Luttenberger 
Agost-féle alapítvány" kamatja 100 K. 16. A 
„Zichy Antal-féle alapítvány" kamatja 100 K. 
Összesen 7700 korona. Tagsági díjak fede-
zésére kiosztandó a „Békey Imre-féle alapít-
vány" jövedelméből 40 kor., a ,Péterfy Sándor" 
nevét viselő alapítványból 40 kor. és a „Szőke 
István-féle alapítvány" jövedelméből 8 kor. 
a) 200—200 korona ösztöndíjban részesültek: 
1. Farkas Oszkár, r. k. vallású, III. é. orvos-
növendék Budapesten ; 2. Sipos Dezső, ev. ref. 
vallású, II. é. egyetemi hallgató Kolozsvárott ; 
3. Lenkey Lajos, ev. ref. vallású, I. é. hittanli. 
Sárospatakon ; b) 100—100 korona ösztöndíj-
ban részesültek : 4. Ha'-kay István, ev. réf., II. é. 
bh. Kolozsvárott; 5. Kánya Sándor, ev. réf., 
jogszigorló Budapesten; 6. Osváth Ödön, ev. 
réf., II. é. bh. Kolozsvárott ; 7. Schneider Dániel, 
r. k., I.é. gyógyszerészettanhallgató Budapesten ; 
8. Bánfi Dénes, ág. ev., VII. osztályú főreál-
iskolai tanuló Körmöczbányán ; 9. Chodász Géza, 

ág. ev., VIII. oszt. tanuló Késmárkon; 10. Dévay 
Lajos, ev. réf., V. oszt. főgimnáziumi tanuló 
Beregszászon; 11. Fülep Kálmán, ev. réf., VIII. 
oszt. gimn. tanuló Rimaszombatban; 12. Háda 
Sándor, ev. réf., VIII. oszt. tanuló Sárospata-
kon; 13. Kabáczy Rezső, g. k., VII. oszt. gimn. 
tanuló Munkácson ; 14. Kerezsi Géza í. k., V. 
oszt. főgimnáziumi tanuló SzékeLyudvarhelyen ; 
15. Litkey József, ev. réf., VII. oszt. főgimn. 
tanuló Rimaszombatban; 16. Musnay László, 
ev. réf., V. oszt. főgimn. tanuló Székelyudvar-
helyen ; 17. Papp Sándor, r. k., V. oszt. tanuló 
Kézdivásárhelyen ; 18. Péter Gábor. ev. réf., 
V. oszt.- főgimn. tanuló Székelyudvarlielyen ; 
19. Polster Béla, ág. ev. vallású, VII. oszt. 
főgimn. tanuló Sopronban; 20. Salga Zoltán, 
ev. ref. vallású, VL oszt. gimn. tanuló Léván ; 
21. Szabó Andor, ev. ref. vallású, VIII. oszt. 
főgimn. tanuló Marosvásárhelyen ; 22. Tóth 
Kálmán, ev. réf., VII. oszt. főgimn. tanuló 
Nagykőrösön; 23. Veszperényi Géza, r. kath., 
V. oszt. gimn. tanuló Munkácson; 24. Árvay 
Margit, ev. réf., II. éves tanítónőjelölt Debre-
cenben; 25. Barcsay Piroska, ev. réf., II. éves 
tanítónőjelölt Szabadkán ; 26. Bánfi Mariska, 
r. k., IV. éves tanítónőjelölt Kőszegen ; 27. 

, Bitye Karolin, gör. kath., I. éves tanítónőjelölt 
Nagyváradon; 28. Boga Janka, r. k., II. éves 
tanítónőjelölt Sepsi-Szt-Györgyön ; 29. Barkó 
Ilona, ev. réf., 11. éves tanítónőjelölt Sepsi-
Szt-Györgyön ; 30. Hábor Sarolta, ev. réf., II. 
éves tanítónőjelölt Győrött; 31. Kiss Margit, 
ev. réf., II. éves tanítónőjelölt Sepsi-Szent-
Györgyön; 32. Láng Olga, izr., II. éves taní-
tónőjelölt Budapesten ; 33. Láng Tivadar, r. 
k., I. éves t.-jelölt Budapesten; 34. Márton 
Emilia, r. k., felső nép- és polg. isk. tanítónő-
jelölt Kalocsán ; 35. Mêhly Gyula, ág. ev., III. 
éves t.-jelölt Iglón ; 36. Mendelényi János, ev. 
réf., II. éves tanítójelölt Baján ; 37. Mészáros 
Ilona, róm. katli., I. éves tanítójelölt Győrött; 
38. Nagy Ilona, ev. ref. vallású, III. éves 
t.-jelölt Eperjesen; 39. Nagy Malvin, ev. réf., 
II. éves t.-jelölt Debrecenben; 40. Schermann 
Irén, ág. ev., IV. éves t.-jelölt Győrött; 41. 
Szőlce Irén, r. k., II. éves t.-jelölt Budapesten; 
42. Sztodola Paula, ág. ev., I. éves t.-jelölt 
Szabadkán; 43. Berger József izr. felső keresk. 
isk. tanuló Székesfehérvárott ; 44. Fröhlich 
Ferenc, ev. réf., felső keresk. isk. tanuló Új-
vidéken; 45. Hrdina Irén, r. k., IV. osztály 
polg. isk. tanuló Magyaróvárott ; 46. Pédery 
Árpád, r. k., IV. oszt. tanuló; 47. Pintér Irén, 
r. k., II. oszt. felső leányiskolái növendék Nagy-
szebenben ; 48. Takács László, r. k., felső keresk. 
isk. tanuló Budapesten, c) 100—100 korona 
segélyben részesültek: 1. Baló Jánosné, r. k., felső-
bányai tanító özvegye ; 2. Bittarovszky Jánosné, 
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r. k., tari tanító özvegye ; 3. Bohár Pálné, i\ k., 
győri tanító özv. ; 4. Burghardt Lajosné, r. k., 
szegedi tanító özvegye ; 5. Freyler Sámuelné, 
ág. ev., újpesti tanító özvegye; 6. G aulacher 
Kálmánné, r. k., győrszentmártoni tanító özv. ; 
7. HomOlay Jánosnó, r. k., nyugd. kisdedóvónő ; 
8. Boriik Jánosnó, r. kath., volt modori tanító 
özvegye ; 9. Horváth Vitalisné, r. k., volt sümegi 
tanító özvegye ; 10. Kálmán Györgyné, ág. ev., 
volt felső-nánai tanító özvegye; 11 • Király 
Berta, ág. ev., kismartoni munkaképtelen óvónő ; 
12. Kling Jánosné, r. k., a néhai muzslai tanító 
özvegye; 13. Magyar Györgyné, r. kath., volt 
bakonaki tanító özvegye; 14. Mát is Jánosné, 
ág. ev., volt tolna-pálfai tanító özvegye; 15. 
Molnár Rafael, ev. réf., teleki beteg tanító ; 
16. B. Nagy Lajos, ev. réf., volt rafajna-újfalusi 
ny. tanító; 17. Nagy Gyuláné, ág. ev., volt 
türkösi tanító özvegye; 18. Peterecz Ignác, 
r. kath., garamrévi beteg tanító; 19. Petruse 
Jánosné, gör. kath., a néhai szolyvai tanító 
özvegye; 20. Priczell Gusztávné, r. kath., volt 
rétsági tanító özvegye ; 21. Rheinländer Gusz-
távné, ág. ev., a néhai garamszegi tanító özvegye ; 
22. Rosenfeld Bódog, izr., 12 év óta világtalan 
tanító; 23. Szenté Pál, ev. réf., óvári beteg 
tanító ; 24. Vöröss Jánosné, r. k., volt keszt-
helyi tanító özvegye; 25. Virányi Jánosné, 
r. k., volt 48-as honvédtiszt és tanító özvegye; 
26. Lengyel József. Minthogy a „Gyertyánffy 
István-féle alapítvány* kamatai írt az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület részéről 
eddigelé a kérvények be nem küldettek, a 
gyűjtő- és kezelő-bizottság fölhatalmazandó az 
országos osztó-bizottságtól arra nézve, hogy 
annak idején az Emke előterjesztése alapján 
ezen alapítvány kamatait kiadhassa. 

— A róni. és gör. kathol ikus kántorok 
és káutor taní tók nyugdíjintézménye létesítése 
tárgyában csatlakozásra szólítja föl kartársait 
Szokoly István kántortanító (Bussa, u. p. Szakai, 
Nógrád m.). Az előmunká'atok megkezdéséhez 
szükséges tudnia, hány résztvevő tagra lehet 
számítania. Nagyjából az eszme ez, ami azonban 
módosítást is szenvedhetne : 40 évi szolgálat 
után a kántori nyugdíj 500 kor., az özvegyé 
400 kor., árváké 16-éves korukig 50 korona. 
Tagja lehetne a leghosszabb szolgálati évvel 
bíró kartárs is némi percent pótlásával. Akik 
ezen intézménynek tagjai akarnának lenni, 
tájékozásul értesítsék egy levelező lapon for-
duló postával Szokoly Istvánt eme kérdésekre 
vonatkozólag : 1. Kívánják- e a kántori nyugdíj-
intézményt? 2. Készek-e tagjai lenni? 3. Hány 
évi kántori szolgálatuk van ? 4. Hajlandók-e 
a megalakítás céljából szükséges előértekezlet 
megtartására s egyéb fölmerülő, előre nem lát-
ható költségek fedezésére — utólagos elszámo-

lási kötelezettsége mellett, ha erre fölszólíttat-
nak 2 koronával járulni ? Elegendő kedvező 
válasz esetén még ez év augusztus havában 
Budapesten megtartjuk az előértekezletet. 

— Gyűlés. Trencsén vármegye általános 
tanítótestülete hetedik nagygyűlését 1903. évi 
szeptember hó 3-án Zsolnán tartja meg, mely-
nek főbb tárgyi»i : 1. Az alapszabályok módo-
sítása, illetve az alapszabályok módosítására 
vonatkozó választmányi határozatnak fölolvasása. 
2. A „M. T. O. Bizottsága" által kitűzött s az 
összes járáskörök által letárgyalt tételek: „A 
tanítóegyesületi élet fejlesztése", „A népiskolai 
szakszerű felügyelet", „Az ország összes taní-
tóinak fizetésrendezése" ismertetésére. 3. Dr. 
Göőz József előadása: Hangutánzó olvasás-
és írástanítás címen. Gyakorlati mutatványokkal 
arra nézve : miként lehet az ő módszere sze-
rint ha kell 2 perc alatt egy-egv új betűt 
maradandóan megtanítani. 4. Elníki jelentés 
a Trencsén városában létesítendő „vármegyei 
tanítói tanidó intemítus"• vó\. 5. Gyűlés után 
közös ebéd a kiállítás területén levő Kovács 
József-féle ragy vendéglőben. (Egy teríték V* 
liter borral 4 korona. A közös ebéden részt-
venni akarók f hó 25-ig okvetlenül levelező-
lapon: Nevoral Gusztáv zsolnai jköri elnöknél 
jelentkezzenek.) D. u. 3 órakor az iparkiállítás 
megtekintése. Este 7 órakor a kiállítás terü-
letén levő színházban a várm. tanítói tanuló-
internátus javára nagy hangverseny. Akik szál-
lásra igényt tartanak, ebbeli kívánságukat aug. 
hó 25-ig Mátrai Jakab zsolnai igazgatónál 
jelentsék be. 

— Halálozások. Thury János dorosmai 
állami tanító élte 47-ik, boldog házasságának 
25-ik évében jobblétre szenderült. — Kurdit s 
Zsigmond ev. ref kántortanító életének 34-ik 
évében elhunyt. A megboldogult közbirtokosok 
elnöké, képviselőtestületi tag, reform, egyház-
tanácsos, temetkezési egyleti alelnök, dalárda-
vezető, tűzoltó parancsnok, kisebb szövetkezetek 
megteremtője volt ő egy személyben és mint 
tanító is az elsők közt állott. — Kluka Antal 
kazári róm. kath. kántortanító életének 73-ik, 
tanítói működésének 53-ik évében elhunjt. — 
Id. Kanovics György balatonfüredi Erzsébet-
szeretetház igazgatója éleiének 60-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékökre ! 

Tartalom : Az Eötvös-alap. — A magyar óvónők 
önvédelmi harca. György Aladár. — Szeretet az isko-
lában. Osz János. — Súlyos liiba az olvastatásban. 
Éles Károly. —• Egy évig falun. Botos Imre. — 
Egyesületi élet. — Sziinóra : A la tahídi csata. Káth 
József. —• Hivatalos rész.— Különfélék. 

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

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

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarország ; népok ta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, e lemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde t é sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d i jak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEß. , OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat nem a d u n k vissza. 

Nemzeti önérzet. 
Ma, a nemzeti eszmék hullámárjában 

különösen ez a két szó kerül fölszinre : 
r 

nemzeti önérzet. Es méltán. Ha az állam 
talpköve a tiszta erkölcs, úgy bátran 
hozzá tehetjük, hogy föntartója a nem-
zeti önérzet. Vájjon mi csalta a régi 
rómaiak és még az általuk meghódított 
idegeneknek is ajkára ezt a büszke 
mondást: „Civis Romanus sum"? Bizo-
nyára nem más, mint amit napjainkban 
nemzeti önérzetnek neveznek. Ez volt 
a rugója gondolataiknak, irányítója 
cselekedeteiknek. Mert lehet valamely 
nemzetnek erkölcse tiszta, mint a víz 
tükrén játszó napsugár, ha nem párosul 
vele a népek egyik legszebb erény-
virága: a nemzeti önérzet, eltűnik a 
világ színpadjáról. 

Mi az a nemzeti önérzet? Vele kell 
annak születnie a csecsemővel, mint a 
szülői, anyai szeretetnek. Ott kell lenni 
a vér minden atomjában, mert ha nincs 
csirája a szívben, ha csak később ül-
tet jük oda, olyan lesz az, mint a 
melegházi növény. De ha megvan is 
csirája a szívben, azt mindenesetre 
ápolni, fejleszteni, termőképessé kell 
tenni, mert csak az a fa ér valamit, 
amely gyümölcsöt terem. Ebben a nagy 
munkában a szülőkön kívül az oroszlán-
rész mindenesetre a tanítóra háramlik. 
Ebben a nagy munkában megtalálhatja 

terét mind a tiszta magyar vidéken, 
mind a nemzetiségi vidéken működő 
tanító. 

A tiszta magyar vidéken működő 
tanítónak csak az öngyilkosság nem-
telen fegyveréhez hasonló s fajunkat a 
végkiveszéssel fenyegető veszélyre: az 
egy gyermekrendszerre mutatok rá, 
mely jóformán egész Dunántúl s a nagy 
Alföldön is széltében hosszában öl, 
rombol, pusztít. Minek tulajdonítsuk 
ezt ? Nem másnak, mint a nemzeti 
önérzet szunnyadásának,fejletlenségének. 
Mert van ugyan abban a magyar 
paraszt-kocsisban is nemzeti önérzet. 
Büszke arra, hogy magyar. Nem is i t t 
a hiba. A mi népünkben van nemzeti 
önérzet, csakhogy nem azon a szín táj on, 
amelyen lennie kell. Mert nem nemesen 
büszke az az önérzet. S bogy arra a 
fokozatra emeljük, előbb az egyéni ön-
érzetet kell megtisztítani. Azokban a 
szülékben, kik a gyermeket nem tekintik 
isten-áldásnak, az egyéni — s így a 
nemzeti önérzetet is a műveletlenség-
nek vagy inkább a ferde műveltség-
nek oly vastag homálya fedi, melyet 
nem lehet tétlenül nézni. Ezt a homályt 
kell először eloszlatnunk. A gyermeket 
úgy kell nevelnünk, hogy szeretettel 
összeforrt egyéni önérzetébe lassanként 
beszivárogtassuk a tiszta, ideális nemzeti 
önérzetet. A neveléssel és oktatással 
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oly folyamatot kell teremtenünk, mely 
szerint a nemzeti önérzet egyéni önér-
zetté változik. A felnőttekkel össze-
kötnek bennünket az ifjúsági egyesületek. 
Ez nagy mező, melyen lépten-nyomon 
találhatunk egy-egy követ ideális nem-
zeti önérzetünk épületének megszilár-
dításához. 

Sokkal nehezebb a munkaköre a 
nemzetiségi vidéken működő tanítók-
nak. Az ő munkájok valóságos óriási 
munka. Amit ma építenek, holnap már 
lerombolja száz meg száz körülmény. 
Miért ? Mert itt a magyar nemzeti 
önérzet folytonos harcában áll egyes 
fajoknak az agitátorok által folyton 
ébren t a r t o t t idegen nemzeti önérze-
tével. I t t már századok mulasztását nem 
vagyunk képesek egykönnyen helyre-
pótolni. 

A történelem tanúságot tesz egyes 
fajoknak fölszívó képességéről. A régi 
időkből o t t van a római birodalom, 
mely számos fajokat olvasztott magába. 
A keltákat az angol - szász nemzet 
törölte el, illetőleg alakította át egy 
hatalmas új nemzetté. Újabb példák 
Francia-, Spanyolország. 

Yagy t án a magyar nemzetnél hiány-
zanék ez a képesség? Nem hiányzik, 
talán csak alszik; melyet ha föl is 
ébresztünk, ma már intézmények véd-
bástyája nélkül nem boldogulunk. 

A magyar nemzet a meghódított 
különféle nemzetiségekkel szemben min-
dig nagylelkű volt. Engedte saját nem-
zetiségi iskoláik fölállítását, meghagyta 
nyelvöket, irodalmukat. 

Állami szempontból a hegemóniára hivatott 
népfajnak — amilyen a magyar — saját 
létérdeke, nemzeti önérzete parancsolja, hogy 
egységes nemzetté legyen. 

A nemzetiségi vidéken működő magyar 
állami tanító missziója azt kívánja, hogy 
az édes, csengő magyar szóval, a magyar 
haza iránt való szeretet, ragaszkodás 
melegével szilárdítsa a nemzetegységet. 
Erre szolgáló intézmények a magyar 

kisdedóvók s a magyar nyelvi egység 
minden népiskolában. 

Ébresszük, ápoljuk, erősítsük, teremt-
sük meg azt a magyar nemzeti önérzetet, 
mely az egységes magyar nemzeti állam 
kiépítését intézményekkel biztosítja. 

(Bobraj Tóth György. 

A magyar beszéd sikeres tanítá-
sának egyes föltételei. 

Sokat beszéltek és vitatkoztak erről a tárgy-
ról, mindamellett a dolog még sines rendezve 
és igen sok szükségeltetik, míg célunkat e tekin-
tetben elérjük. 

A kérdés gyorsabb megoldását s a cél biztos 
elérését különösen az a körülmény is gátolja, 
hogy ott, ahol a magyar beszéd tanítására 
leginkább szükség volna, t. i. a perifériákon, 
a rendszeres és pontos iskoláztatás az ottani 
mostoha állapotok miatt nehezen legyőzhető 
akadályokba ütközik. Leginkább ott küzd a 
nép szegénységgel, nyomorral ; gyermekét 
ruhátlansága miatt nem igen küldheti iskolába 
s viszont, amely tanköteles elmehetne, oly távol 
lakik az iskolától, hogy kedvezőtlen időjárás-
nál ki sem mozdulhat a házból, máskor meg 
fáradtan, elcsigázva ér az iskolába. Sok 
helyütt ismét rendes épület helyett rozoga 
alkotmányt találunk s a gyermekek abban, 
mint heringek a hordóban, össze vannak 
préselve. Az illetékes hatóságok eleget bíbe-
lődnek ezzel, intézkednek is, de legkisebb 
intézkedésükkel szemben azonnal fölüti fejét 
a határmenti megyék rettentő szörnyetege : a 
szegénység. 

A magyar beszéd tanításánál s a magyaro-
sításnál ezzel a körülménnyel számolnunk 
kell. Ahol egy tanítóra 130—140 növendék 
van bízva, ahol túlzsúfoltság miatt a fölváltó 
oktatást kell alkalmazni s ahol a tankötelesek 
bizonyos száma iskolába nem jár, ott sikerről, 
magyarosításról kevés szó eshetik. A fegyelem 
föntartása mellett nagy nehézséggel a tanító 
csakis a legszükségesebbeket képes tanítani. 

Altalános továbbá az a panasz is, hogy 
azon esetben, ha némelyik gyermek meg is 
tanulja a magyar beszédet, egy-két év múlva 
teljesen elfelejti azt s kár volt a munkáért. 
Természetes, hogy elfelejti, hisz iskolatársai-
nak egy része vagy nem járt iskolába, vagy 
ha járt, az imént említett körülmények miatt 
teljes oktatásban nem részesülhetett s mivel 
az iskolát elhagyva nagyobbrészt volt iskola-
társaival és kortársaival érintkezik, akik tán 
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egyáltalán nem jártak iskolába, a magyar 
beszédet okvetetlenül felejtenie kell. 

Ha az összes tankötelesek számára elegendő 
iskola volna s ezekben a létszámot tekintve a 
törvényes maximum megtartatnék, ba mód 
nyújtatnék, bogy minden szülő gyermekét 
iskolába küldhetné, ha továbbá az iskolai 
mulasztások ellenőrzése s az iskoláztatás a 
legújabban ez ügyben kiadott miniszteri kör-
rendelet értelmében szigorúan végrehajtatnék 
s végül, ha a tanítók nehéz föladatukat és a 
célt kellően megértve, teljes ambíciójukkal, 
józan rendszerrel a siker elérése után töreked-
nének, — akkor a magyar beszéd sikeres 
tanítása s ezzel kapcsolatban a magyarosítás 
kérdése meg volna oldva. A siker elérésére 
körülbelül ezen föltételeket látom szükségesnek. 

Ha tehát a gyermek az iskolából kilépve 
az ott esetleg elsajátított magyar nyelvet 
gyorsan elfelejti, legfőbb okát csakis abban 
találom, hogy a gyermek különösen olyan 
társaival jön össze, akik vagy nem jártak 
iskolába vagy nem a megfelelő oktatást nyerték 
s a magyar beszédről halvány fogalmuk sincs. 
Egyenlő oktatásban részesüljenek s egy és 
ugyanazon ideig járjanak az összes tankötelesek 
s akkor, jóllehet, ha szüleikkel vagy más 
felnőttel néha-néha érintkeznek is, ismeretük 
mégis maradandóbb lesz s egymásközti társal-
gás folytán a magyar beszédet mégsem fogják 
oly könnyen felejteni. 

Az 1901. évi népoktatási statisztika szerint 
például Erdélyben 125.170 tanköteles nem 
járt iskolába, a felvidéken pedig (Pozsony s 
Gömör vármegyékben) 30.584 nem látogatta 
az iskolát. Nagy szám, amelynek csökkentésére 
okvetetlenül törekednünk kell. Mindez pedig 
bénítólag hat a magyarosításra, mert épp ott, 
ahol leginkább kellene magyarosítanunk, leg-
több az iskolába nem járók száma. Remélhető 
azonban, hogy a kormány ezen is majd segí-
teni fog. 

A magyar beszéd sikeres tanításának egy 
másik hátráltató körülménye, amely sajnos még 
most is sok helyen dívik, a fordítgató mód-
szer, vagy egyáltalán a módszer nélküli és csak 
egyes mondatok és szavak betanítására irány-
zott oktatási rendszer ; továbbá azon majd 
mindennap hallható balvélemény, hogy a 
magyar beszéd intenzív tanításával a növen-
dékeket butítják. Ha a magyar beszéd tanítását 
a III. vagy IV. osztályban kezdjük s a fent 
említett inkvizíciós rendszerrel megöljük a 
gyermekben a türelmet, gondolkodást s ambíciót, 
készséggel elismerem, hogy a magyar beszéd-
nek ilyetén való tanítása nemcsak butítója, 
hanem megölője a gyermek lelkének. 

Valamely kérdés megértése is a gyermek 

részéről nagy szellemi munkát igényel s ha 
ezt a munkát a kérdezgetések egész halmazá-
val háborgatjuk, ha a föladott kérdést boncol-
gatjuk, részletezzük, sőt annak egyes szavait, 
mielőtt feleletet kaptunk volna, — táblára 
iratjak, — vájjon föltételezhető-e, hogy a 
gyermek a föladott kérdést emlékezetében 
megtartja s arra nyugodtan feleljen? 

A magyar beszéd tanításának alapvető s 
legfontosabb munkája az I. és II. osztályra 
esik. Első pillanatra ez talán kissé vissza-
riasztó volna, ha tekintetbe nem vennők, hogy 
a 6—7 éves gyermek szóbősége s gondolat-
köre nagyon is kicsi. Legelső s legfőbb köteles-
ségünk tshát az volna, hogy az idegen ajkú 
6—7 éves gyermek gondolatvilágát a magyar 
beszédnek nyernők meg s hogy az anyanyelvén 
már elsajátított szavakat s mondatokat tanít-
tatnék meg a magyar nyelven. Ahol óvoda 
van, ott a többi haladás e tekintetben meg 
van könnyítve, amennyiben az előmunkálatokat 
már az óvoda elvégzi. 

A legnagyobb vasszorgalom mellett is 
azonban teljesen kárba veszett munkát végez a 
tanító, ha a gyermek szellemi világához mért 
szóbőség hiányával egészen ismeretlen dolgo-
kat vesz elő s azok segítségével akarja velük 
a magyar beszédet elsajátíttatni. 

Amíg a gyermek magyarban ugyanazt a 
szóbőséget el nem érte, mint amennyivel az 
anyanyelvén rendelkezik, amíg a gyermek lelki 
világát, hogy úgymondjam, magyar nyelven 
meg nem hódította, addig a magyar beszéd 
tanításában új fogalmakkal, új dolgokkal ne 
álljunk elő. Ne magyarázgatni igyekezzünk, 
hanem a gyermek lelkében már meglevő 
gondolatkört törekedjünk mintegy megmagyaro-
sítani. Hisz a gyermek még anyanyelvén sem 
tudja megnevezni az iskola, asztal, pad s a 
különböző iskolai szerek részeit, miért kínoz-
zuk őt ezzel a magyar beszéd elsajátításánál ? . . . 
S mielőtt a gyermek egy darab kenyeret tudna 
magyarul kérni, miért nyaggatjuk vele a mon-
dat keletkezését, az alany, állítmány stb 
fogalmát ? 

Talán egy tantárgy tanításánál sem kíván-
tatik meg a gyermek lelki világának oly nagy 
fokú ismerete, mint a magyar nyelv tanítá-
sánál. Itt látszik meg legjobban, vájjon a 
tanító tényleg képes-e a gyermek szellemi 
világába belebocsátkozni s ha tehetsége engedi 
ezt, akkor nagyszerű eredményt mutathat föl. 
Ha beszédre akarjuk tanítani a gyermeket, 
beszélgessünk vele olyanról, ami őt érdekli s 
amiről már fogalma van. Mozogjunk csak a 
gyermek lelki világában, beszéljünk úgy, ahogy 
azt a gyermeki lélek kivánja, haladjunk lassan 
s minden szót és mondatot lehetőleg szemléltetve 
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és eszméltetve gyakoroltassunk. Azért mon-
dom eszméltetve, hogy a begyakorolt szó avagy 
mondat a gyermek oly szellemi tulajdonává 
váljék, hogy azt, akárcsak mint anyanyelvén 
elsajátított szót vagy kifejezést könnyedén 
használni és szükség esetén alkalmazni tudja. 

Az újonnan tanult s a már ismert mondatok 
és szavak közötti állandó összeköttetés létesí-
tése : a beszéd gyors elsajátításának legfőbb 
előmozdítója. Minden ú j szót s kifejezést tehát 
a már megtanultakkal kapcsolatba kell hozni 
s azzal együtt begyakorolni és csak ezek után 
várható, hogy a gyermek a szót s mondatot 
teljesen megérti s bármikor alkalmazni is tudja. 

Nem a rideg s különvált szóknak s egyes 
mondatoknak szajkó módra s minden alkal-
maztatás, eszméltetés nélküli bemagoltatásával 
tanítjuk meg a gyermeket a magyar beszédre, 
hanem kizárólag beszélgetés útján. 

Aki ezt a módszert követi, aki a hajmeresztő 
és kínoztató fordító rendszernek békét hagy 
s aki legalább kellő szorgalommal nem a 
Ill-ban, hanem különösen már az I—II. osztály-
ban erősen foglalkozik a magyar beszéd taní-
tásával — néhány év elmultával jelentékeny 
eredményt fog fölmutathatni. 

(Trencsén.) Dezső Lipót. 

Tantestületi gyűlések. 
Évszázados átka a magyar tanítóságnak, 

hogy közös célért lelkesülni, közös érdekek 
megvédésében és keresztülvitelében együtt-
érezni, közös eszmék érvényesítésében összetar-
tani nem tud. Hiú önzés, nemzeti nem-
törődömség ássa meg a sírját legszentebb 
közérdekeinknek, legszebb közintézményeinknek. 
Sírunk és kesergünk, jajgatunk és bánkódunk, 
de mikor segíteni akarnak rajtunk, akkor nem 
értjük meg a komoly szót és strucmadárként 
homokba dugjuk a fejünket, hogy ne lássunk, 
ne halljuük. 

Nincs összetartó kapocs, mely szorossá fűzné 
a nemzeti kultúrát szolgáló tisztes, érdemes 
gárdát. Vannak magasztos, szép közintézmé-
nyeink, melyek kizárólag boldogulásunkat cé-
lozzák, melyek késői gondoknak terhét akarják 
vállainkról levenni s melyeknek vezetői, intéző 
körei szívüknek vérével írják a lelkesítő 
szózatokat, s mi halljuk, de nem akarjuk azt 
nagyobb számban megérteni, késedelmes-
kedünk, s bízunk, reménykedünk jobb sorsban, 
szebb jövőben. 

Pedig mi haszna a bízó reménységnek, a 
várakozó türelemnek, ha hiányzik az alkotó 
tetterő, a teremtő lelkesedés? Parányi rova-
roknak csodás munkabírásáról melyik tanító 
ne beszélt volna még növendékeinek ? Virág-

porból épül a sejt, sejtekből a lép, a lépekből 
pedig levélhullás idején csepeg, pörög a 
színméz. 

Vannak nekünk is ékes kaptáraink, virágpor 
is terem még az ideális szívekben, de hiányzik 
tanító-társadalmunkban a szerepkör helyes 
beosztása, a mézgyűjtés egyöntetűsége. Meg-
bámuljuk, megcsodáljuk a hatalmas épületek 
csodás alkotását, de a csillogó rézkakas, a 
cirádás erkély szemlélésénél kinek ju t eszébe 
az egyszerű alapkő ? Pedig a külső szépségek, 
a szemet-lelket gyönyörködtető műremekek 
egyszerű alapköveken épülnek föl. 

Megdicséri a közvélemény azokat az országos 
monstre-gyűléseket, melyeket évente tartanak 
a magyar tanítók. Szívesen veszik a lapok a 
tudósításokat a lokális jellegű kerületi, járási 
tanítóegyesületek gyűléseiről. Gyönyörködnek 
a tanügy barátai az ékes beszédeken, lelke-
sülnek ünnepelt tanítók érdemdús sikerein, de 
kinek, vájjon kinek ju t eszébe, hogy a ho-
mokra épített palotában elbizakodottan lakni 
vakmerőség? Nem állítom, hogy nem elég 
acélosak, nem elég átégettek ennek az épü-
letnek a téglái, nem mondom, hogy nem tiszta 
az épületek anyaga, de laza talapzaton meg-
sülyednek még a Potemkin-falvak deszka-
bódéi is. 

Ahhoz, hogy közérdekeink megvédésére 
kellőleg tömörülhessünk, hogy közös céljaink 
elérésére kellő erővel rendelkezhessünk, hogy 
közös sikereink fölött méltóbb örömet ünne-
pelhessünk, szervezettebb tanító-társadalomra 
van szükség. Első sorban pedig arra, hogy az 
ugyanazon iskolánál működő tanítók egymást 
megértsék, egymást lelkesítsék, egymásért közre-
működjenek akkor, mikor egyiknek-másiknak 
ügye-baja, érdeke és célja nemcsak a barátot, 
de a felebarátban a tanítót is érinti és érdekli. 
A példázó mesének mindnyájunk előtt isme-
retes alakja, a halálos ágyon is gyermekei 
jövőjeért aggódó atya vesszőkötegen példázta 
széthúzó gyermekei előtt az összetartás erejét. 

Az együttértésnek, az érdekközösségnek, a 
közakaratú tevékenységnek végrehajtására irá-
nyuló törekvések melegágyát a tantestületi 
gyűlések tartásában vélem lelni. Igen sok isko-
lája van hazánknak, hol 4—6 tanító működik. 
Előre megállapított időnként egybegyűlve s ai 
iskola, a tanítói kar, a tanügy érdekeit tárgj i-
lagosan, minden személyeskedés mellőzésével 
megbeszélve, sok félreértés elsimul, sok kétely 
nyer megoldást s észrevétlenül fokozódik az 
ügybuzgalom, a lelkesedés, az érdeklődés min-
den olyan dolog iránt, mely — habár közvet-
lenül érdekel is minden tanítót — mégis . . . 
sajna ! mégis vajmi gyakran belefullad a nem-
törődömség, a kényelmesség posványába. Ha 
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valamely tantestületben minden tanító a maga 
fejét tartja káptalannak, ha annak tagjai egy-
más intencióját meg nem ismerik, vagy félre-
értik, ott bizony az eredményes együttműkö-
désnek, az összetartásnak befellegzett. Az 
együttműködésnek sikere, as összetartásnak 
erőssége a tantestületi gyűlésektől függ. Egy 
előttem ismert tantestületnek tanügyszerető, 
lelkes és tevékeny elnökét nemrég hallottam 
úgy nyilatkozni, hogy „a vezetése alatt álló 
tantestületnek az ilyen kis gyűléseken kifejtett 
tevékenységét és működését büszkén állítja 
oda példaadásul más iskolák ügybuzgó tanítói-
nak hivatásszeretettel párosult jóindulatú 
belátása elé. Bár — úgymond — minden ke-
rület tanítósága ilyen gyűléseken való köl-
csönös megállapodással, megvitatott indítvánnyal 
lépne az egyesületi, kerületi tanítógyűlések 
pódiumjára, tevékenyebb szellem, több közösség, 
nagyobb összetartás volna tapasztalható, lenne 
keresztülvihető az ország tanítóinak tisztes 
gárdájában." 

Nem akarok szószátyárságba esni, nem 
akarom a fönn hivatkozott szavak értékét 
kommentár nyújtásával redukálni, de — mert 
tanulságosnak tartottam — érdemesnek vélem 
jelen szerény cikkemben az ország tanítóinak 
figyelmét fölhívni a hivatkozott példára. 

Tartsunk mindenütt tantestületi gyűléseket, 
hol iskoláink beléletét és adminisztrálását 
érintő dolgokat, érdekeinket, bajainkat és 
sikereinket bizalmasan, közösen megbeszélvén, 
esetleg megvitatván, együttes megállapodás, 
kölcsönös együttértés alapján működjünk közre 
nemes föladatunk teljesítésében, iskoláink szel-
lemi s erkölcsi színvonalának föllendítése, 
fölvirágoztatása érdekében. 

Forrjon ösbze egyszer már szívünk egy 
szívvé, lelkünk egy lélekké s akkor „lesz még 
ünnep a világon." 

(Magyar-Szölgyén.) Szvoboda Román 

Tanítói továbbképző tanfolyamok. 
A budapesti tanfolyamok gerince : a lélek-

tan, a pedagógia és gyakorlati tanítás, az iro-
dalom, a közgazdaságtan, a történelem és föld-
rajz volt. 

Az előadások azonban korántsem terjeszkedtek 
ki, — három hét alatt erről szó sem lehet, — 
az illető tudományok egész körére. Egyébiránt 
nem is ez volt az előadások intenciója, hanem 
az, hogy (legalább reánk, hallgatókra azt a 
hatást tették) emelkedettebb szempontokra 
helyezkedve, általános képet nyújtsanak a föl-
vett tudománykörökből s míg a folyton újszerű, 
mindig eszméitető közlések révén az el-
színtelenedett régibb ismeretek fölújítása céloz-

tatott, addig nagy általánosságban, rend-
szereket megismertetve, a hallgató elé állít-
tattak az újabb kutatások eredményei is. A 
lélektanból ismertette dr. Báló József a Herbart 
és Wundt iskolái között levő különbséget. 
Aztán rámutatott a Wundt-Pauer-féle elmélet 
szerinti pszichogenezisre. Eszerint minden 
intelligenciának alapja az érzet, amelynek 
intenzitása, minősége és hangulata van. Az 
egyéniség az érzetek hangulatában fejeződik ki. 
Ilyen alapon tárgyalta a gyermek-pszichológiát, 
amelyről a lelki fejlődés törvényeinél fogva 
lehet ugyan beszélni, de a gyermeki lélek 
jelenségei ugyanazon funkciókban nyilvánulnak, 
mint a felnőtt emberéi. Tüzetesen tanított az 
átöröklés jelentőségéről, amely míg egyfelől 
világosságot nyújt a gyermek-pszichológiai 
kutatásoknál, másfelől figyelemreméltó szem-
pontókat tüntet föl a szociális pedagógia 
számára is. A lelki élet funkcióinak tanulságos 
áttekintése mellett gondot fordított Baló dr. a 
pedagógia újabb vívmányainak megismerteté-
sére is. Megismerkedtünk a szcciális pedagógia 
történeti fejlődésével s mindazokkal az insti-
túciókkal, amelyek, mint a szociális pedagógia 
gyümölcsei ismeretesek. Részt vettünk a 
nyomorék gyermekek menhely-egyesületének 
alakuló gyűlésén. Itt, az egyesület egyik kezde-
ményezője, dr. Verédy Károly kir. tanácsos, 
tartott tárgyszerű beszédet. Megtekintettük a 
munkás-kaszinót, a gyermek-otthont, a foglal-
koztatóműhelyt stb. és így a gyakorlatban is 
volt alkalmunk megismerni a szociális pedagógia 
többrendbeli intézményét. Ugy a lélektani, 
mint a pedagógiai előadások a lélek fejlő-
désén alapuló tudatos nevelői munkásságra 
eszméltették a hallgatókat. Bemutatták tanítás-
beli készségöket is a hallgatók és pedig az 
újabb didaktikai és methodikai elvek alkal-
mazásával. E tekintetben Kun Alajos tanár 
adott értékes útbaigazításokat. 

Irodalmunk történetét Farkas Sándor tanár 
előadásában olyképpen tekintettük át, hogy 
nagy vonásokban tárgyaltuk a kereszténység 
előtti kort, a ker. középkort, a reformáció 
irodalmának, a visszahatásnak és a nemzetietlen-
ségnek korát ; részletesebben boncoltuk a test-
őrség irodalmi föllépésének és a nemzeties 
költészetnek korszakait, és egész részletesség-
gel ismerkedtünk meg napjaink irodalmával, 
különösen az iíjusági irodalommal, amelynek 
nálunk történeti alapot dr. Neményi Imre 
nagy munkája teremtett. Tanultunk az ifjúsági 
könyvtárak szervezéséről, berendezéséről és 
megismerkedtünk ifjúsági irodalmunk számot-
tevő termékeinek jórészével. Az ifjúsági olvas-
mányokra vonatkozó kritikai reflexiók igen 
értékes anyaggal járultak a hallgatók enemű 
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ismereteinek mélyítéséhez. I t t említem meg, 
hogy a tanfolyam hallgatói tüzetesen megnéz-
ték a Franklin-társulat nagyszabású nyomdai 
és műintézetét. A nemzetgazdaságtant, amely 
manapság a legaktualisabb tudományok közé 
tartozik, Snasel Ferenc tanár tanította. Elő-
adásaiból megismertük a közgazdaság lényegét, 
fontosságát, a munka és tőke viszonyát, a 
kapitálizmust, a különféle társaságokat, a 
szövetkezeteket, a kartelt, tröstöt, a járadékok 
természetét, a börzét, a valutát és a közgaz-
daság sok más — kevéssé ismert — csínját-
bínját. Ezek az előadások a maguk íijszerü-
ségével nagyban emelték a továbbképzés sikerét. 
Gazdasági kirándulásaink is voltak. Megnéztük 
a gödöllői koronauradalmat, az állami méhgazda-
ságot és baromfi-telepet ugyanott. Voltunk az 
állami kertészeti tanintézetben s a mezőgazda-
sági múzeumban. 

A történelmet és a földrajzot Farkas Sándor 
adta elő. A történelemnek tulajdonképpen a 
filozófiáját ismertette. Nagy közvetlenséggel 
vezette le a magyar alkotmány fejlődéset, 
kezdve a honfoglalástól, végezve mai alkot-
mányunk alapos ismertetésével. Teljes világí-
tásban láttuk ezen előadásokból ezeréves 
történelmünk nagy eseményeinek okait; azokat 
a külső, belső határokat, amelyek fejlődésün-
ket, vagy hanyatlásunkat előmozdították; a 
kultúra mindenkori jelentőségét és a reform-
törekvések indító okait. A földrajzból átvettük, 
egészen tüzetesen, Magyarország földrajzának 
rendszerező részét. Megismertük vízszintes és 
függőleges tagosultságát, víz- és hegyrendszerét, 
területét, földjét, klímáját, terményeit, állat-
világát, iparát, kereskedelmét, politikai viszo-
nyát, kultúráját. Több ízben kirándultunk a 
főváros környékére ; így Aquinkum meg-
tekintésére. 

Az eddig elősorolt előadások^ mindennap 
délelőtt 7-től 1-óráig tartottak. Élénk világot 
vet úgy az előadások érdekes voltára, mint a 
hallgatók komoly kötelességtudás ara az a 
tény, hogy az érdeklődés a hat órai egy-
huzamban való figyelés mellett sem csappant 
meg az utolsó percig. 

Délutáni előadások is voltak néha. így 
Guttenberg tanár értekezést olvasott a slöjdről 
s bemutatta az agyaggyúrást és kartonmunkát. 
Büchler dr. az alkoholizmus veszedelmét ismer-
tette. Dr. Göőz József ismertette az ő játékos 
írva-olvastató módszerét. Dr. Ében Mihály az 
általa konstruált számológépetajánlotta. Czukrász 
Róza a fonomimikai tanmódot szemléltette. 

(Mezőtúr.) Farkas Imre. 

35. SZÁM. 

Az „Előmeneteli és mulasztási 
napló-4 tökéletesítése. 

Az elemi népiskolának nem az a célja 
ugyan, hogy szakpályára képesítsen, de miután 
egyes iparágakra és a legszerényebb igényű 
állások betöltésére az elemi iskolai végzettséget 
is elegendőnek tartja a törvény, ezért én az 
elemi iskolai bizonyítványoknak épp oly fontos-
ságot tulajdonítok, mint akár az egyetemi 
diplomáknak, hisz — relative — mindkettő 
valamely egyén boldogulásának alapját képezi. 
Az elemi iskolai bizonyítványnak közokmányi 
jellege van és mint ilyen, az iskola anya-
könyvétől, illetve „Előmeneteli és mulasztási 
napló "-tói el nem térhet, hanem ezzel úgy a 
tárgyak mennyiségére, valamint sorrendjére 
nézve szóról-szóra meg kell hogy egyezzék. 

Jelenleg az 1898. évi 21.547. számú miniszteri 
rendelet mintája szerint az egyetemi nyomda 
által kibocsátott „Elemi Népiskolai Bizonyít-
vány" oly eltérést mutat az anyakönyvül 
használt „Előmeneteli és mulasztási napló "-tói, 
hogy az. közokmányul tekintendő iskolai bizo-
nyítvány kiállítására, véleményem szerint, nem 
hasznáható. 

Ha e két nyomtatványt összehasonlítjuk, ki-
derül az, hogy az „Előmeneteli és mulasztási 
napló"-ban oly tárgy is van, melynek a bizo-
nyítványi nyomtatványban rovata sincs. Viszont 
a bizonyítványi nyomtatványban oly rovat is 
szerepel, mely az előmeneteli naplóból hiányzik. 
Különösen a magyar nyelv szakcsoportja mutat 
nagy eltérést. Pl. az „Előmeneteli és mulasz-
tási napló"-ban a magyar nyelv következőleg 
van specifikálva : 

Beszéd- és értelemgyakorlat . . . 
Magyar olvasás 
Magyar nyelvtan 
Magyar helyesírás 

( Folyékony olvasás . 
Olvasmányok j ï a r t _ t á r g y a ] á s . 

Fogalmazás 

A „Bizonyítványában azonban összevontabb 
rovatok szerepelnek pl.: 

!

beszéd-és értelemgyak.-ban 

írásban 
olvasásban 
nyelvtan- és fogalmazásban 

Látható tehát, hogy az előbbiből az „írás" 
rovata, az utóbbiból pedig a „helyesírás" és 
az olvasmányok „Folyékony olv." és „Tart. 
tárgyalás"-i rovata teljesen hiányzik, továbbá 
az utóbbiban a nyelvtan és fogalmazás össze-
vontan fordul elő. 
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Az „Előmeneteli és mulasztási naplóban" 
külön rovata van a „szépírás"-nak, míg a 
bizonyítványi nyomtatványból hiányzik, továbbá 
az előbbi naplóban a gazdasági ismeretekre 
elméletiekre és gyakorlatiakra van fölosztva és 
külön-külön osztályozandó, míg az utóbbi 
nyomtatványban „Mezei, gazdasági és kertészeti 
gyakorlatokban" tehát egészen más címen és 
csakis a gyakorlatiak bejegyzésére fordul 
elő rovat. 

A bizonyítványi nyomtatványban az írásbeli 
dolgozatok külső alakjának bejegyzésére külön 
rovat van, míg az „Előmeneteli és mulasztási 
napló"-ból ezen rovat teljesen hiányzik, végül 
pedig az „előmeneteli és mulasztási napló"-ban 
a természettan és vegytan összevontan fordul 
elő, a bizonyítványi nyomtatványban azonban 
a vegytan még megemlítve sincs. 

Ennyi lényeges eltérés folytán és tekintettel 
még arra is, hogy a két nyomtatvány még a 
tantárgyak sorrendjére nézve sem egyezik 
meg, a bizonyítványi nyomtatványt oly bizo-
nyítvány kiállítására, mely az eredetinek, illetve 
az „előmeneteli és mulasztási napló"-nak hiánv 
nélküli kivonata legyen, használni lehetetlen. 
Mihelyt pedig a bizonyítvány az anyakönyvül 
használt naplótól eltérést mutat, akkor azt 
hiszem, javítani kell rajta. 

Az a kérdés azonban, hogy a két nyomtat-
vány közül melyik a tökéletes és melyiket kell 
a másiknak mintájára kinyomatni ? Véleményem 
szerint egyik sem, hanem mindkettő az „Értesítő 
Könyvecske" mintájára szerkesztendő, melyet 
úgy a tárgyak specifikálása, valamint a sor-
rend szempontjából is legmegfelelőbbnek tartok. 

(Homoródhéviz.) Nisztor Joachim. 

Külföldi szemle. 
Franciaország. A Manuel général 22. száma 

a következő közleményt hozza : „Franciaország 
gimnáziumi tanárainak 6. kongreszussa a követ-
kező határozatot fogadta el: A gimnáziumi 
tanárok kongresszusa elismeri egy oly kon-
gresszus hasznát, mely a gimnáziumi taná-
rokat és az elemi iskolai tanítókat egyesítené. 
1. Annak a véleményének ad kifejezést, hogy 
érdekes volna-e közös gyülekezetben a közös 
föladatokat megbeszélni, amelyek megoldása 
céljából a két tanító-kategória egyesülhetne. 
2. Elhatározta, hogy bizottságot nevez ki, 
azzal a föladattal, hogy az elemi iskolai okta-
tás (enseignement primaire) meghatalmazott 
képviselőivel lépjenek érintkezésbe és bizo-
nyos számú kérdéseket terjesszenek eléjök 
közös megvizsgálás céljából ; p. : a) az iskola-
kötelezettség ideje utáni oktatásról (post-

scolaire) Franciaországban ; b) a két iskolafaj 
tanítási módszereiről; c) jelentéstétel az elemi 
és gimnáziumi tanítók között ama néprétege-
ket illetőleg, melyekből a gyermekek a gim-
náziumba járnak, épp úgy a közös és kölcsönös 
föladatokról ; d) a gimnáziumi tanárok és 
elemi iskolai tanítók helyi és országos egye-
sületeinek szervezése és alapítása. 3. A bizott-
ság 12 tagból álljon; ez hívja föl az elemi 
iskolai tanítókat, hogy hasonló bizottságot 
alakítsanak. S e két bizottság együtt tegve 
meg az előmunkálatokat a kongresszusra. Ez 
a legközelebbi kongresszus 1904 évi húsvétkor 
fog Párisban megtartatni. — Utánzásra méltó 
dolog. 

* 

Pestalozzi-Egyesület. Ilyen egyesület Porosz-
Sziléziában áll fönn. Ennek az egyesületnek 
vagyona 1888-ban 36.000 márkát tett ki. Az 
ez évi gyűlési beszámoló szerint ezóta az 
egyesület törzsvagyona 255.000 márkára emel-
kedett. Fönnállása (33 év) óta pedig, tagjait, 
azok özvegyeit és árváit 753.433 márkával 
segélyezte. Van egy külön alapja is, melynek 
vagyona 32.451 márka, s amelynek célja az, 
hogy tanítók segélyre szoruló, munkaképtelen 
leányait segélyezze. Ezt a vagyont egy műnek 
kiadásával és el árusításával gyarapítják, mely-
nek címe: Tarka képek Sziléziából, amelyből 
a mult évben jelent meg a második kötet . 
Eddig az 1. kötetből eladtak 10.661, a máso-
dik kötetből 8130 példányt. Ebből az egye-
sület kerekszámban 27.000 márka hasznot 
húzott. — Nagy csodákat művel az egyesülés ; 
azért nálunk az Eötvös-alapot minden tanító-
nak támogatnia kell. 

* 

Népesedés gyarapodása a kultúrállamokban 
egy évszázad alatt. Érdekes a kultúrállamok 
népesedését a XIX. és XX. század elejétől 
összehasonlítani. A 19. század kezdetére vonat-
kozó számok zárjel között vannak. A lako-
sok száma vol t ; Ausztria-Magyarországban 
(31,992.913) 45,316.835; a Német birodalom-
ban (24,831.396) 56,367.177; Angolországban 
(14,727.287) 38,484.578 ; Franciaországban 
(29,107.425) 38,641.333 ; Olaszországban 
(17,700.000) 32,449.754; európai Oroszország-
ban (61,391.493) 115,882.694; Spanyolország-
ban (10,409.879) 18,089.500; Svéd- és Norvég-
országban (2,671.134) 7,367.831; Svájcban 
(2,520.494) 3,325,023 ; Belgiumban (3,785.814) 
6,693.810; Németalföldön (2,613.487)5,103.353; 
Északamerikában (3,929.827) 76,303.387. 
Amerikának ez az aránytalan gyarapodása 
mutatja legjobban az Európából való óriási 
bevándorlást. 
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A madarak a bogáncskóróról. * 
(A madarak, valamint a gazda, kertész, erdész és 
pásztor összegyülekeztek, hogy ez utóbbiak jelenlé-
tében a madarak maguk közül kiválasszák azokat a 
kifogás alá nem eső madarakat, amelyek aztán a 
ragadozó madarak hasznos vagy káros volta fölött 
Ítélkezzenek. A gyűlés elnöke egyenként szólítja elő 
a madarakat s jogában áll bárkinek fölszólalni ellene 
vagy mellette. Az elnök most többek után elő-

szólítja a csaláncsúcs-madarat.) 

— Csaláncsúcs! 
— A csaláncsattogató vagy fekete stiglic ? — 

szólal föl a kertész —. Már hogy tehetne 
valaki kifogást ez ellen az eleven kis jószág 
ellen? Hiszen, ha egyebet nem tenne, mint 
hogy beveszi magát a káposztaföldekre, ahol 
a torzsákról és szálasabb dudvákról lesi a rova-
rokat és elkapkodja: az is elég lenne, hogy 
hasznát belássuk. 

— Pedig ugyanezt teszi a köves, bokros 
helyeken, sőt a mezőkön, szántóföldeken, árok-
partokon — folytatja a gazda — ha más nincs, 
rászáll a csalánra, de annak is a leghegyére, 
(mert mindennek a csúcsát keresi) körülnéz, 
elkap valami rovart, aztán hirtelen eltűnik, 
de csakhamar ismét megjelenik. Késő őszön 
a lakásunkhoz jön, a növényeken bujkálva 
vadászik. 

— Valóban? — kérdi az elnök. 
— Ugy van, elnök úr ! Egv nyáron meg, 

nagy szárazság idején, ott találtam az Alföldön 
egy nagy bogáncslcóró tetején. Különben tetszik 
ismerni a bogáncslcórót? 

— Ismerem — válaszol az elnök — van 
többféle neve : héjakút, pásztor vesszeje, szomjú-
tövis, csapóecset, takácsvakaró, takácsbogáncs, 
csapóbogáncs, kallóbogánes, vagy hivatalos 
nyelven „takács mácsonya", alföldi nyelven 
pedig bogáncskóró. 

— Ugy van. 
— Szára többélü, levele tüskés, átellenes, 

fürészes, szárnyasan hasogatott szélű, virágzata 
gömbös, tüskés, murvái hosszan — meredeken 
szétállanak, lilaszínű — magassága 2 méter is 
van. Más országokban rendszeresen tenyésztik, 
mert sok haszon van belőle, mivel a 
posztógyárakban a posztó fésülésére használják. 
Nálunk pedig a használhatlan helyekről is 

* Mutatvány szerzőnek „Mailar nyelven" cím alatt 
legközelebb megjelenendő könyvéből, ahol a madarak 
beszélnek el sokféle történetet. 

kiirtják, így aztán a magyarországi posztó-
gyárakba még ezt is külföldről hozzák be. 

— Ez az, uram ! Tehát ezt a kis csalán-
csattogatót egy nagy bogáncskórón láttam föl 
s alá futkosni s azt kérdeztem tőle : 

— Mit keresel ott, te kis madár? 
— Nagyon szomjas vagyok, sok rovart ettem, 

keresem a „madárkútat", vagy amint a népek 
nevezték, a „ Vénus asszony feredőjét". 

— Hát mi az ? 
— Te sem tudod! felelt megbotránkozva a 

kis madár — az a mi bajunk, hogy ti ezt nem 
tudjátok, vagy nem akarjátok tudni, különben 
sok szenvedéstől megkímélnétek bennünket a 
nagy szárazság idején, mikor nem találunk 
sehol egy csepp vizet és meggebedünk a nagy 
szomjúság miatt! 

— Hogyan ? 
— Látod, te, ember ! te természet koronája — 

amint magatokat szeretitek nevezni — szólt 
elkeseredve a csaláncsattogató, az Isten, aki 
oly kegyes és jó, nem hagyja el az égnek 
madarait és gondoskodik rólok, ha az emberek 
rosszasága ezt meg nem akadályozza. Az Isten 
úgy rendelte, hogy ennek a növénynek a szára 
körül levő két átellenes levele egészen össze-
nőjön, egy csészét alkosson. Tudod miért van 
ez így? 

— Nem tudom. 
— Bárha tudnád ! Azért van, hogy ez egy 

tökéletes víztartó-medence legyen, amelyből 
egy csepp víznek sem szabad kifolynia. Akár 
próbáld meg. Kezedben van az a fehér vászon-
korsó (bizonyosan a kőrösnagyrévi agyagból 
készült, mert nagyon könnyűnek látszik) ; a 
szopókáján keresztül tölts ide egy kis vizet. 

En úgy tettem, amint a kis madár mondá. 
Aztán az ő kellemetes, finom, gyenge hangján 
fölkiáltott : 

— No, lásd! a víztartó csésze egészen tele 
van s egy félcsepp nem sok, de annyi se szi-
várog ki belőle. 

— Csakugyan nem —- mondám én — az 
egész benne maradj De azért — — 

— Még mindig nem érted ? — vágott sza-
vamba a kis édes madár —. Megmagyarázom 
neked és te magyarázd meg többi ember-
társaidnak. Az egész nyáron, a legnagyobb 
szárazság idején is, de kivált ekkor, a jó Isten 
minden éjjel megtölti ezeket a kis víztartó-
csészéket az ő drága harmatjával, aztán ez a 
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harmat megmarad ezekben a legforróbb nyári 
napon is, még csak meg sem melegszik, mert 
a vastag zöld levelek üdén tartják. Nekünk 
pedig azt izeni _ a reggeli szellőtől s az első 
napsugártól az Égnek jóságos atyja s mind-
nyájunknak gondviselője: 

— „Ha eltikkadtok a melegben és a nagy 
munkában, édes kis égi madaraim ! eredjetek 
az árokpartra, keressétek meg a bogáncs-
kórót, annak a kis vízmedencéjébe töltöttem 
nektek az éjjel üdítő harmatot : igyatok belőle 
és elmúlik fáradságotok, aztán munkálkodtok 
tovább és énekeltek nekem gyönyörű szép 
énekeket és hangicsáltok vidáman, hogy meg-
vigasztaljátok a munkában kimerült szántóvető 
szívét xs az ellankadt vándort . . . " 

— Eä mi nagyon jól tudjuk, hogy így van — 
folytatta tovább a kis madár — és jóleső 
reménnyel vesszük utunkat pibegő kebellel s 
lankadó szárnyakkal a bogáncskóró felé, hogy 
annak víztartójából erőt merítsünk. De óh, jaj, 
hányszor találjuk kivágva, vagy lekaszabolva a 
kórót ! . . . Arra kérlek azért, mondd meg az 
embereknek, legkivált a szántóvetőknek, a 
kikért mi annyit fáradozunk s akiket annyiszor 
megvigasztalunk és gyönyörködtetünk — mondd 
meg nekik, hogy ne vegyék el tőlünk, amit 
Isten adott! Kíméljenek minket! 

— Mondd meg nekik, mondd meg — zúdult 
föl most a gyűlésnek minden madara nagy 
meglepetésére mindenkinek — mondd meg 
nekik, mondd meg : ne vegyék el tőlünk, amit 
Isten adott ! Kiméljenek minket ! 

Erre a nem várt fölszólalásra összenéztek a 
gazda, a pásztor, a kertész és az erdész és 
elhatározták, hogy kihirdetik a kis madarak 
kérelmét az emberek között és megkérik őket, 
hogy hagyják meg a bogáncskórót, ahol csak 
lehet, ha másért nem, legalább azért, hogy 
szárazság idején a folyótlan alföldi vidékeken 
tudjanak hol inni a szomjúhozó kis madarak. 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: gróf Mikes 
Arminné, szül. gr. Bethlen Klementinának, aki 
a zabolai áll. el. iskola szegénysorsú tanulói 
részére 300 korona értékű ruhaneműt adomá-
nyozott; a „Lugosi Vadásztársaságnak,11 a 
„Humanitás" asztaltársaságnak és a „Bucsu" 
vendéglői asztaltársaságnak, amely az ottani 
szegénysorsú tanulók fölruházására 330, 260, 
ill. 378 koronát adományozott. 

Kinevezte: Boczkó Amália oki. tanítónőt a 
dolovai áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; 

Györgyi Gyula oki. tanítót a szőllőskislaki áll. 
el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; Dubraviczky 
Erzsébet oki. tanítónőt a torontál-erzsébetlaki 
áll. elemi népiskolához r. tanítónővé ; Prebek 
Valéria oki. tanítónőt a temeskubini közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Bényey Juliska oki. 
kisdedóvónőt a tállyai állami kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Kádas Ida oki. kisdedóvónőt 
a cserlenói áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Beck Pál oki. tanítót az inkei áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Jele György, Kühn Lajos, 
Ludvig Jakab, Magenbauer Rezső, Ettig Károly, 
Szabó Bertalan, Weiser Karola, Martinné-Klein 
Éva oki. tanítókat, ill. tanítónőket a szerb-
nagyszent-miklósi áll. el. népisk.-hoz r.tanítókká, 
ill. tanítónőkké és Jek Györgyöt az igazgatói 
teendők ellátásával megbízta. 

Áthelyezte : Bányai Jolán erzsébetlaki és 
Gróf Irma felső muzslyai áll. el. tanítónőket a 
szerbnagyszentmiklósi állami elemi iskolához ; 
Herzsányák Ferenc szőllőskislaki áll. el. iskolai 
tanítót az inkei áll. el. isk.-hoz; Pánitz Gyula 
lajosfalvi áll. el. isk. tanítót a leményi áll. el. 
iskolához jelen minőségében ; Szemere László 
tarfalvi áll. el. isk. tanítót a feketeardói áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Stern Judit 
szatmári és Somlyai Mária újpesti áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Tinyó Imre 
zdobai gör. szert. kath. munkaképtelen el. isk. 
tanító részére évi 560 koronát; Mátrai János 
gyulai munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 960 koronát; Gera Pál hódmezővásárhelyi 
munkaképtelen közs. tanító részére évi 600 
koronát; Fejérváry János ref. dombegyházai 
munkaképtelen ev. ref. tanító részére évi 600 
koronát; Kappel Nándor kukméri ág. h. ev. 
elemi iskolai elaggott tanító részére évi 1180 oo 
koronát ; Ködöböcz Mihály beregsurányi munka-
képtelen ev. ref. tanító részére évi 260 ko-
ronát; Szalay József szentandrási munkakép-
telen ág. ev. tanító részére évi 700 koronát ; 
Merlás László kelencei gör. kath. elemi isk. 
munkaképtelen tanító részére évi 500 koronát ; 
Soltész Imre kiskaposi munkaképtelen r. kath. 
tanító részére évi 360 korona ideiglenes nyug-
díjat. 

Végkielégítést engedélyezett : Temesán 
János felsővárcsai gör. kath. el. isk. munka-
képtelen tanító részére 700 koronát egvszer-
smindenkorra. 

Gyám-, illetve segélypéuzt utalványozott : 
néh. Pangor Ferenc nyug. herényi róm. kath. 
tanító özv., szül. Mandl Rozália részére évi 
502 koronát ; néh. Hegedüsné Kürthy Irén 
orosházi áll. polg. isk. volt tanítónő Katalin 
nevű kiskorú árvája részére évi 161 K 33 fillért. 
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Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Király Antal volt nagvmihályi áll. tanító Irén 
nevü árvájának a debrecenibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
± A Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottsága rendkívül látogatott gyűlést tar-
tott augusztus 18-án a Ferenc József Tanítók 
Házában. Somlyay József elnök lelkes beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést. Göőz József dr. alelnök, 
tekintettel arra a körülményre, hogy 0 Fölsége 
a király, mai napon születése napját ün iepli s 
éppen a mai napon első gyűlését tartja az 
Orsz. Bizottság az immár teljesen és díszesen 
kiépített Ferenc Józset' Tanítók Házában, mely 
azáltal vált lehetővé, hogy közoktatási minisz-
terünk dr. Wlassics Gyula előterjesztése alapján 
0 Fölsége kegyesen hozzájárult ahhoz, hogy 
a Tanítók Háza létesítésére az állami költség-
vetésbe egymillió korona vétessék föl: indítvá-
nyozta a következőket: a) A Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága ünnepiesen a ma-
gyar tanítói kar nevében mély hódolatát, hálás 
tiszteletét fejezi legalkotmányosabb királyunk 
fölkent személye iránt, b) Kérelmet intéz a 
közokt. miniszter úrhoz ezen mélységes hódo-
latnak legfelsőbb helyre való eljuttatása 
végett. Egyértelmű, lelkes örömmel fogadták 
el az indítványt. A titkári és pénztárosi 
jelentések tudomásai vétele után került sor 
a kitűzött három tétel tárgyalására. Gábel 
Jakab előadó javaslatára több hozzászólás után 
elfogadták az ország összes tanítóinak fizetés-
rendezése tárgyában a közoktatásügyi minisz-
terhez terjesztés végett az orsz. bizottság 
által kitűzött következő pontokat: 1. Magyar-
országon akár felekezeti, községi, akár állami 
tanítóknak kevesebb kezdőfizetése és lakbére 
nem lehet, mint amennyi az á'lami tisztviselők 
XI. rangfokozata III osztálybeli hivatalnoknak. 
2. Ezen alapfizetés 10 százaléka képezze az öt 
évről öt évre kijáró korpótlékot. 3. Tanítói 
fizetés kizárólag készpénzben szolgáltatandó ki. 
4. Ha az iskolát föntartó hitfelekezet vagy polg. 
község a fizetés-minimum megadására képtelen, 
fizetését az állam egészítse ki hasonló eljárással, 
mint azt az 1893. évi XXV. törvénycikk a 
lelkészekre nézve szabályozta. 5. Azt a tanítót, 
akinek fizetését az állam egészíti ki, állásában 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter erősíti 
meg. 6. Minden tanító hivatalba lépése előtt 
tegyen esküt a magyar alkotmányra, a kir. 
tanfelügyelő kezeibe. 7. Megbízatik a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságának elnök-
sége, hogy az itt kifejtett elveket kellő meg-
okolással emlékiratba foglalja s kérje a vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől, valamint a magyar 

törvényhozástól a tanítói fizetések kiegészí-
téséről szóló 1883. évi XXVI. törvénycikk 
revízió alá vételét. — A második tárgv a 
tanító egyesületi élet fejlesztése volt. Nagy László 
javaslatára kimondotta a közgyűlés, hogy a 
szabad egyesületeket óhajtja. (A mult évben 
meg a kötelező egyesületek mellett nyilatkozott, 
amelyek mellett egyébiránt szabad egyesületek 
is keletkezhetnek. Szerk.J A szakfelügyeletre 
vonatkozó harmadik tárgyat levették a napi-
rendről, mert erre a délutáni ülésen sem jutott 
idő. A délutáni ülésen Dobó Sándor interpellált 
a tanítók nyugdíjügye miatt, melynek revízióját 
már a mult évben kellett volna eszközölni. 
Somlyay elnök azt felelte, hogy a minisztérium 
megcsinálta a revízió tervét. Amennyiben a 
matematikai mérleg a könnyítések miatt hiányt 
mutatott föl, átküldték a pénzügyminiszterhez, 
amely hosszabb idő óta nem felelt a kultusz-
miniszter előterjesztésére. Az elnök válaszát 
azzal vették tudomásul, hogy kérni fogják a 
tanítóknak járó kedvezményeket 1901- tő l 
visszamenőleg. A tisztújítás során elnökké 
ismét Somlyay Józsefet választották. 

-f- Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete 
f. hó 20-án tartotta hatodik rendes közgyű-
lését, melyen Kozma László elnökölt. A titkári 
jelentés után a pénztáros jelentette, hogy a 
tagok legnagyobb része 1897 óta nem fizette 
meg a tagsági díjat. A gyűlés teljhatalmú 
bizottságot küldött ki a tagsági díj behajtására. 
A tanítók leánygyermekeinek nevelése érde-
kében elhatározták, hogy az egyesület kérni 
fogja a kultuszminisztert, hogy a hazai állami 
tanítónő- és óvónőképző intézetekbe első sorban 
a tanítók gyermekeit vegyék föl. Elhatározták 
azt is, hogyha a miniszterhez intézendő föl-
iratnak nem lenne eredménye, akkor szövet-
kezeti alapon szerveznek ilyen intézeteket 
csupán a tanítók gyermekei számára, azon-
kívül alapítanak nyaraló- és üdülő-telepeket 
is a tanítók számára. A Marosvásárhelyi 
Székely-Egyesület titkárának, Máthé Józsefnek 
jelentése szerint Szovátán, Borszéken, Kovász-
nán és Korondon már vannak is ilyen telepek. 
Tomcsányi János „Magyarország a külföldi 
tankönyvekben" címmel előadást tartott, amely-
ben ostorozta a külföldi iskolakönyvekben elő-
forduló rosszakaratú vagy tudatlanságon alapuló, 
ránk vonatkozó ostobaságokat. A gyűlés e 
tárgyban elfogadott egy határozati javaslatot, 
amely szerint egyrészről az egyesület maga 
fog küzdeni az ilyen téves könyvek ellen, 
másrészről megkéri a Magyar Földrajzi Társa-
ságot, hogy igyekezzék korrigálni a tévedéseket. 
Az egyesület ezenkívül a parlamenthez is for-
dul, hogy külügyi képviseletünk a külföldi 
kormányoknál hasson oda, hogy a Magyar-
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országról terjesztett hamis adatokkal bővel-
kedő iskolakönyveket ne engedélyezzék. Elnökké 
ismét Kozma Lászlót választották meg. 

X A róm. kath. tanítók országos bizott-
sága folyó hó 19.-én tartotta meg közgyűlését 
Steinberger Ferenc dr. egyházi és Ember 
Károly világi elnök vezetése mellett. Az elnöki 
megnyitót Steinberger szemináriumi igazgató 
mondotta, amelyet XIII. Leo pápának szentelt. 
A további tárgyak során Dreisziger Ferenc 
a katholikus népiskolák revideált tanítástervé-
ről és Guzsvenitz Vilmos a katholikus elemi 
iskolai tanító- és tanítónőképző - intézetek 
képesítő vizsgálati szabályzatáról értekezett. 
Ember Károly a katholikus polgári iskolai 
tanító- és tanítónőképző - intézetek képesítő 
vizsgálati szabályzatát fejtegette s végre Barabás 
György a kántortanítók osztozkodása ügyében 
készített szabályzatot mutatta be. Mindegyik 
tárgyhoz többen szóltak s az előterjesztett 
javaslatokat elfogadták. Az előterjesztett titkári 
jelentés kiemelte, hogy elkészítették a gazdasági 
ismétlő-iskolák tantervét s hogy a tanítóképzők, 
elemi képzők és polgári iskolai tanítóképzők 
részére a tantervet ki fogják bocsátani. A leg-
közelebbi tárgy : a népiskolák és tanítók prag-
matikájának az elkészítése lesz. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. Lajos. A „Tanítók Takarékpénztáráéhoz 

forduljon, mint hitelszövetkezethez, Budapest, 
VIII. József-körút 8. sz. — Cs. S. Zoltán. 
Ki kell számítani az összes évi jövedelem 
értékét és úgy az előd, mint az utód az általuk 
eltöltött szolgálati idő arányában részesüljön 
az évi jövedelem értékében. 12 hónapra kell 
fölosztani az évi jövedelmet. — B. Jenő. 
A kir. tanfelügyelő közbejöttével a közigaz-
gatási bizottság útján kérje az új díjlevél 
megállapítását. Előbb azonban még egyszer 
kérje az iskolafönntartót új díjlevelének meg-
állapítására a tényleges körülményekhez képest. 
— Podhorszkyi Hódmezővásárhelyen, Eper-
jesen, Sepsi-Szentgyörgyön és másutt vannak 
óvónőképző-intézetek. — P. J.-né. Különös 
segélyben a tanító-özvegyek és árvák csak 
igazán rendkívüli esetben részesülnek, a költ-
ségvetésbe fölvett összeg keretén belül. — 
S. H. Róbert. Az iskolai tanítást szeptember 
1-je előtt megkezdeni nem lehet. Ha önöknél 
mégis augusztusban akarják megkezdeni a 
tanítást, panaszt lehet tenni a kir. tanfelügyelő-
ségnél. — S. József. A határőrvidéki szabály-
rendelet az egyetemi nyomdában jelent meg, 
de már mind elfogyott. — B. Károly. Nem 
méltányos, nem is jogos, hogy egy tanítótól 
4 hónapon keresztül 80 tanuló, mint átvett 

osztály ingyenes tanítását követeljék. A kir. 
tanfelügyelő segítségével a közigazg. bizottság 
útján is lehetne ezért díjazást kérni. — 
Samay A. Az illető tanító kitüntetésére 
ha csakugyan olyan rendkívüli érdemeket 
szerzett, a megyénél kellene kezdő lépéseket 
tenni. — Cs. Mihály. Ha az ideiglenesség ki 
nem volt kötve, és az illető tanító 2 éven át 
kifogástalanul szolgált, ezután már nem lehet 
még mindig ideiglenesnek tekinteni. Ha tehát 
1 évi ideiglenesség ki is volt kötve, egy év 
multán végleg kellett volna dönteni az ügyé-
ben. Ha a véglegesítést megtagadja az iskola-
fönntartó, forduljanak a kir. tanfelügyelő útján 
a közigazgatási bizottsághoz. — M. József. Az 
iskolaföntartónak kellene arról gondoskodnia, 
hogy a lakosok kivándorlása által megcsöppent 
tanítói jövedelmet más forrásból pótolják. — 
Tanítójelölt. Láthatja lapunk homlokán, hogy 
a lap küldése a kiadóhivatal dolga. — S. Dezső. 
Az oklevél meg működési bizonyítvány-
másolatra kell bélyeg. — Özvegy Hajasnéi 
Miután férje nem volt tagja a nyugdíjintézet-
nek, nem tartjuk lehetségesnek, hogy több 
segítséget kaphasson. Ha nagyon rászorult, 
talán 40—50 K rendkívüli segítségért folyamod-
hatnék a kir. tanfelügyelő útján. - S. Olga. 
Legokosabban cselekszik, ha — úgyis Budapesten 
lakván — bemegy a Csalogány- vagy Bajza-utcai 
állami tanítónőképző-intézetbe s ott megszerzi a 
kivánt fölvilágosítást. — Fi ló F. Magántiszt-
viselők fizetése 1600 K alól is lefoglalható. —• 
Zs. Cyrill. Kérdésére válaszunk az, hogy 
1000 korona fizetés és 440 kor. lakpénz. — 
1Ï. Fölebbezzék meg, ha bizonyíthatják, hogy az 
illető tanítói állás után 1896. évtől fogva évről-
évre megfizették a megfelelő járulékot. — 
Tiszántúli. Mint felekezeti tanító, ne kössön 
olyan házasságot, amely miatt az iskolafen-
tartó-hatósággal összeütközésbe kerülhet. — 

oo 
Társulati tanítók. Társul.ti tanítók fizetését 
500 frt ig le lehet foglalni a fizetés V3 rész 
erejéig. — K. J. Somogy-Szabás. A nevelős-
ködés nem nyilvános tanítói hivataloskodás. 
Magának tulajdonítsa, ha emiatt bajba kerül. 
— M. Il lés. Levele alapján nem mondhatjuk 
meg, mely évtől számítják nyugdíj-jogosult-
ságát. Önnek jobban kellene ezt tudnia a 
könyvéből. Miután még azzal sincs tisztában, 
hogy mely évtől kezdve számítják az orszá-
gos nyugdíj-alapból a nyugdíjakat, olvassa 
el a „Tanítók Tanácsadójából" és ott saját 
viszonyaira is megtalálja a kérdésre vonat ' 
kozó feleletet. — Fi József. Minősítési 
törvény szerint tanítói oklevél nem egyenlő 
a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal. — 
Hantházy. Reumatikus bajokban hatásos für-
dők a budai iszapfürdők, továbbá Trencsén-
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Teplitz stb. — Tanító leánya. Polgári iskolai 
III. osztályú bizonyítvánnyal vagy elemi iskolai 
Y—YI. osztályú bizonyítvánnyal rendszerint 
semmiféle szakiskolába nem lebet menni. — 
ti. Géza. Oklevél nélkül rendes tanítói állásra 
végleg meg nem választották. Ha esetleg azóta 
már megszerezte a tanítói oklevelet s állására 
újabb pályázatot hirdetnek, folyamodjék Ön is. — 
Sándor. A tanítók önkéntessége jogáról a 
„Tanítók Tanácsadója" című munkában kap 
kellő fölvilágosítást. A nagykorúsítás nem a 
tanítói oklevéllel jár. — Duna. Yallásáttérítési 
kérdésekben nem érezzük magunkat hivatva 
tanácsot adni. Szomorú dolognak tartjuk, hogy 
egy tanító 12 éves gyermeknek — azért, hogy 
valamely intézet^ fölnevelje — vallási áttérést 
javasol. — K. Ágost. Jó volna, ha megkérné 
az illető tanfelügyelő urat, hogy az ön ügyé-
ben tenne fölterjesztést a közoktatási minisz-
terhez vagy ő jönne föl személyesen alkalmi-
lag. - K. András. A „Hangutánzó Képes 
ABC" a Lampel-féle könyvkereskedésben 
(Budapest, Andrássy-út 21.) kapható, ára 
60 fillér. — K. Jakab. Kérését nem teljesít-
hetjük. Az „Izr. Néptanítók Lapja" létezésé-
ről nincs tudomásunk. — L. Sándor. A 
„Wodianer"-féle alapítványra évenkint a tan-
felügyelők szoktak előterjesztést tenni az 
év október, november, december havában. — 
Sz. József. A mulasztás igazolása első sor-
ban az illető tanító jogköréhez tartozik. — 
Somogyi S. Forduljon közvetlen a kir. tan-
felügyelőhöz. Mi hihetetlennek tartjuk, hogy 
a jegyzőkönyvbe való lerántás megtörtént volna. 
A tanító tekintélyét is védelmezni kell. — 
L. Gy. B.-Szovárhegy. A kir. tanfelügyelő-
séghez tessék fordulni, kérve a hivatalból való 
intézkedést. — M. Gy. Perjész. Velünk csak 
azt közölték, hogy meg fogják küldeni. Hogy 
mikor ? — azt uem mondották s még most 
sem tudjuk. — S. Antal. A tanítói szolgálat 
folytonosságát szószerint úgy kell értelmezni, 
hogy egy napnyi megszakítás sincsen; azonban 
ha a tanítótól nem függő okokból ilyen szakí-
tás mégis megtörténik, leghelyesebben cselek-
szik az illető, ha ezt azonnal bejelenti a köz-
oktatásügyi minisztériumba s ú j állása elfoglalása 
alkalmával a néhány napnyi különbözetre 
vonatkozólag kéri, hogy ezt igazoltnak tekint-
sék. — K. P . Péter. A későnjárás miatt a 
tanulót nem lehet mulasztás címén bejelenteni 
az elöljáróságnál. Az illető igazgató talán nem 
úgy mondotta ; bizonyára félreértés van a 
dologban. — N. Károly. T.-Ladány. Nyugdíj-
ügye 55.112/1903. ein. sz. a. elintézés alatt 
van. — F. I i . Nem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy önnek arra válaszoljunk, hogy járt-e 
valami protektor az ön leánya érdekében. — 

G. E. Maidin. A „Tanítók Tanácsadója" című 
könyvünk tájékoztatja nyugdíjügyében. Az 1875. 
évi szolgálat beszámítására nézve az is fontos 
kérdés, hogy milyen vallású az illető tanító. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— () Fölsége születésének 73. évfordulóját 

fényes ünnepséggel ülte meg a magyar nemzet 
folyó hó 18.-án. A magyar tanítóság hódolatát 
és szerencsekivánatait előbb az Eötvös alap, 
majd a Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 
fejezték ki. 0 Fölsége folyó hó 19.-én este 
magyar fő- és székvárosába érkezett s részt vett 
a Szent István-napi isteni tiszteleten a várban. 
Folyó hó 21.-én királyunk a kormányválság 
elintézésének nehéz munkáját kezdette meg 
azzal, hogy első sorban a főrendi és a képviselő-
ház elnökeinek a véleményét hallgatta meg. 
Adja Isten, hogy a válság, melyből az ország-
nak oly sok anyagi és erkölcsi kára van, 
mielőbb megoldást nyerjen ! 

— Lapunk felelős szerkesztője vissza-
érkezett a fővárosba s átvette a lap szerkesz-
tését. Ez a szám már az ő szerkesztésében 
jelenik meg. Felelős szerkesztőnk a nevére 
érkezett levelekre csak most válaszolhat mivel 
vidéki tartózkodása helyére a leveleket nem 
küldette maga után. Lapunkból egyébiránt 
minden olvasónk értesülhetett afelől, hogy 
felelős szerkesztőnk nem volt Budapesten. 

— Az Eötvös-alap közgyűlése, melyet az 
Orsz. Osztó-Bizottság gyűlése előzött meg, 
élénk érdeklődés közt folyt le folyó hó 17.-én 
a Ferenc József Tanítók Házában. A köz-
gyűlés első megemlékezése Annak szólt, akinek 
dicső neve arany betűkben ragyog le főiskolai 
internátusunk magyar stílben kiépített szép 
homlokzatáról. Ujváry Béla elnök, aki az osztó-
bizottság ülésén is elnökölt, indítványozta: 
kéressék meg a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, hogy 0 Fölsége születésnapja alkal-
mából juttassa el a legmagasabb trón zsámo-
lyához a ~ közgjűlés szerencsekivánatait és a 
magyar tanítóság örök háláját, a mért 0 Fölsége 
nagy nevét kölcsönözte annak az emberbaráti 
szép intézetnek, mely a magyar tanítóság régi 
hő vágya volt s mely a király, a kormány és 
törvényhozás nagylelkűségéből immár teljesen 
kiépült s a főváros legmonumentálisabb épületei 
közé tartozik. Az elnök indítványához a köz-
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gyűlés nagy lelkesedéssel hozzájárult. Követ-
kezett ezután Ujváry Béla elnöki megnyitó 
beszéde, amelyet lapunk mult számában egész 
terjedelmében közöltünk. A megnyitó beszédet 
a népes közgyűlés nagy tetszéssel kisérte és 
Tóth József kir. tanácsos, tanfelügyelő indít-
ványára a vezetőségnek az eddigi sikerekért 
köszönetet és bizalmat szavazott. Bejelentette 
az elnök az osztó-bizottság határozatait az 
ösztöndíjakra, segélyekre és a Tanítók Házába 
való fölvételekre vonatkozólag, melyeket a 
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett. (Lapunk 
mult számában közöltük. Szerk.) Kimondotta 
azonban a közgyűlés, hogy ezek a határozatok 
csak az esetben válnak jogerőssé, ha a kedvez-
ményben részesülők az Eötvös-alappal szemben 
kötelezettségeiket teljesítik. Nagy kegyelettel 
emlékezett meg a közgyűlés Vass Mátyás és 
Gőbcl János elhunyt tiszteletbeli tagokról, akik-
nek emlékét jegyzőkönyvileg örökítették meg 
s az Eötvös-alap föllendítése körül kifejtett 
érdemeik elismeréseül az elnök 10 percre föl-
függesztette a tanácskozást. Szünet után be-
jelentette az elnök, hogy néhai Paál Ferenc 
hagyatéka letárgyaltatván, az Eötvös-alapnak 
hagyományozott tízezer korona, melyről annak 
idejében már megemlékeztünk lapunkban, a jövő 
hó folyamán folyóvá fog tétetni; bejelentette 
továbbá, hogy a nagyérdemű Léderer Ábrahám 
Drezdából táviratilag üdvözölte a közgyűlést. 
Megszavazta a közgyűlés azt a 1968 korona 
póthitelt is, mely a megszavazott nagyobb 
kedvezmények folytán mutatkozik szükséges-
nek. Következett az alapszabályok módosításá-
nak tárgyalása Bursich Ernő másod-titkár 
előadásában. A 68 §-ból álló alapszabályoknak 
azonban csak a 21. §-ig jutott el a közgyűlés-
A 21. §. a tervezetben így hangzik; „Mél-
tánylást érdemlő s az „Ursz. Osztó-Bizottság" 
által ilyeneknek elismert esetekben azok a 
rendes tagok is, akik az .„Eötvös-alap" jóté-
teményeiért 15-dik tagsági évök betöltése előtt 
folyamodnak, (föltéve, hogy legalább 5 óv 
óta tagjai az Eötvös-alapnak), részesülhet-
nek jótéteményekben, de a jótétemény elnye-
rése esetén tartoznak egy 50 koronás részes-
jegyet váltani, mibe a már fizetett tagsági 
díjak be nem tudhatók. A részesjegy ára az 

adományozott jótétemény összegéből levonatik. 
Ha pedig a folyamodó a „Tanítók Házai" 
jótéteményében részesülne, a fölvétel csak úgy 
válik jogerőssé, ha az illető az 50 koronás 
részesjegyet tényleg kiváltja." Ennél a §.-nál 
annyira eltérők voltak a nézetek, hogy Máthé 
József (Maros-Vásárhely) indítványára az alap-
szabályok tárgyalásának elhalasztását mondotta 
ki a közgyűlés nagy többséggel. Az alapszabály-
tervezetet megküldi az elnökség a vidéki egye-
sületeknek s fölszólítja őket, hogy választmányi 
ülésben mielőbb tárgyalják s észrevételeiket, 
valamint óhajtásaikat a központi vezetőséggel 
mielőbb közöljék. A 20 első §. már el van 
fogadva. Nagy lelkesedéssel iktatta be a köz-
gyűlés az 1. §-ba Péterfy Sándor örökös elnök 
érdemeit. Ennek a §.-nak az eleje így hangzik : 
„Az 1875-ben Péterfy Sándor buzgólkodására 
alakult Eötvös-alap (orsz. tanítói segélyegye-
sület) föladatai a következők." Ezt a határozatot 
a közgyűlés, üdvözlése kapcsában, táviratilag 
tudatta Péterfyvel. A módosított alapszabályok 
tárgyalása tehát máskorra maradt, de a köz-
gyűlés az alap erősebb fejlesztése érdekében 
fölhatalmazást adott az elnökségnek, hogy a 
mostani alapszabályok 28. §-át gyakorlatban 
akként hajtsa végre, hogy egy tanító se zárassék 
ki az Eötvös-alapba azonnal való belépés 
jogából. Ha régibb tanító s még nem volt tag, 
belépése után azonnal is folyamodhatik kedvez-
ményekért; de ebben az esetben vagy ki kell 
váltania részesjegyét, vagy pótolni az elmulasztott 
évekre eső befizetéseket. Esetleg a segély vagy 
ösztöndíj értékéből kell kiegyenlítenie. Föl-
hatalmazta a közgyűlés az elnökséget arra is, 
hogy a jövő közgyűlésig a Schmidt Béla szám-
tartó által bemutatott pénztári szabályzat ter-
vezete értelmében járjon el. A gyűjtő- és 
kezelő-bizottság indítványára utasította a köz-
gyűlés az elnökséget, hogy a középiskolák és a 
tanítóképzők tanáraihoz fölhívást intézzen, hogy 
az Eötvös-alap keretében ők is létesítsenek 
külön alapítványt, melyből tanárok fiai a 
Tanítók Házában kedvezményekben volnának 
részesíthetők, mert a tanítók által gyűjtött 
alapból ez lehetetlen. Fölhatalmazta végül a 
közgyűlés az elnökséget, hogy a Nógrádmegyei 
Ált. Tanítóegyesület által indítványozott temet-
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liező szövetkezetet a „Caritas" nevű fővárosi 
intézettel valósítsa meg. (A jövő hó folyamán 
erről részletesebben megemlékezünk ; érte-
sülésünk szerint a temetkező-szövetkezet már 
folyó év október havában megkezdi műkö-
dését. Szerk.) Ezek után a közgyűlés, melynél 
látogatottabb és lelkesebb gyűlése az Eötvös-
alapnak még kevés volt, az elnök élénk élte-
tésével, véget ért. Gyűlés után közebéd volt 
a Magyar Tanítók Otthonában, melyen föl-
köszöntőket mondtak a királyra, Wlassies 
minisztsrre, Péterfy Sándorra, Ujváry Béla 
elnökre, a magyar tanítóság egyetértésére, a 
kir. tanfelügyelői karra, Tóth József kir. 
tanfelügyelőre, Lakits Vendelre stb. 

— Tiszteletbeli tagság. A Barsmegyei 
Ált. Tanítóegyesület küldöttsége folyó hó 17.-én 
adta át Ujváry Béla kir. tanácsosnak, lapunk 
felelős szerkesztőjének a tiszteletbeli tagságról 
szóló nagyon díszes oklevelet. A küldöttség 
szónoka Végh István egyesületi elnök volt, aki 
üdvözlő beszédében kifejezést adott annak a 
bizalomnak, mellyel az ország tanítósága 
Ujváry B. működése iránt viseltetik. Másnap, 
folyó hó 18.-án a Zólyommegyei Ált. Tanító-
egyesület küldöttsége nyújtotta át, Obetkó Lajos 
vezetése alatt, felelős szerkesztőnknek a tisz-
teletbeli tagságról szóló díszoklevelet. Ujváry 
Béla meleg szavakban köszönte meg mind a 
két küldöttségnek a kitüntetést, „amelyet, mint 
mondotta, mindenek fölé helyez, mivel kar-
társaitól jő." 

— G y e r m e k v i l á g " címen Mária Feodorowna 
cárné védnöksége alatt f. é. november havában 
Szent-Pétervárott nemzetközi tudományos és 
ipari kiállítás lesz, melynek célja : a gyermek 
életét születésétől kezdve egész iskolakötelezett-
ségi ideje végéig lehetőleg teljesen bemutatni. 
Kiállításra kerülnek : a gyermeki táplálék, 
egszségügy, ruházat, oktatás, fizikai és erkölcsi 
nevelés, általában minden, ami a gyermekre 
vonatkozik. A kiállítás két hónapig tart. 

— Tanítók megszállóhelye a Tanítók 
Házában. Az Eötvös-alap augusztus 17-iki 
közgyűlése Máthé József kartársunk indítványa 
alapján határozatilag kimondotta, hogy aug. 
havában az egyesületi közgyűlésre, úgyszintén 
a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottsága köz-
gyűlésére a székesfővárosba jövő tanítók és 
tanárok a Tanítók Házában, amennyiben az 
intézet helyi viszonyai megengedik, mérsékelt 
díjért szállást kaphassanak. Ami anyagi haszon 

háramlik ebből, az is hadd legyen az Eötvös-
alapé. Ez egyhangú határozatnak abból a 
szempontból is jelentőséget tulajdonítunk, hogy 
az itt együtt szállásoló tanítók közt a kartási 
egyetértés erősbödik. 

— Péter fy Sándor tiltakozása. Péterfy 
Sándor, az Eötvös-alap örökös elnöke, a követ-
kező levelet intézte orsz. segélyegyesületünk 
elnökéhez : „ Ujváry Béla kir. tanácsos úrnak 
az „Eötvös-alap" („Országos tanítói segély-
egyesület") Elnökének, Budapesten. Mélyen 
tisztelt Elnök Úr ! Az „Eötvös-alap" f. hó 17-én 
megtartott közgyűlésének rólam való szíves 
megemlékezésért fogadja Nagyságos Uram 
egyesületünk nevében tőlem a hálás köszönetet 
kegyesen, ki ma már csak a távolból szemlél-
hetem, de nagy lelki gyönyörűséggel, hogy 
„Eötvös-alapunk" Nagyságodnak s a mult 
esztendőben megalakult tisztikarnak és választ-
mánynak fáradhatlan buzgó tevékenysége 
folytan, a lelkesebb királyi tanfelügyelők 
hűséges közreműködése és Nagyméltóságú 
Miniszterünk atyai pártfogása mellett Isten 
segedelmével erőteljesebb fejlődésnek indult. 
Egyesületünk életének örvendetes föllendülése 
azt a boldogító reménységet táplálja és éleszt-
geti kifáradt lelkemben, hogy közeledik a kor 
s a kegyelem Lra még talán megengedi érnem 
azt az időt, amelyben hazánk közoktatásügyi 
munkásainak a nagy többségét a szent sze-
retet lelke az „Eötvös-alap"-ban, a nemzeti 
közérzület és kartársi szeretet ezen szép oltá-
ránál egyesíteni fogja. Ámde megnyugszom, 
ha gyarló testi szemeimmel nem gyönyörköd-
hetem is e földi életben nagy Eötvösünk egyik 
hatalmas eszméjének a „Népnevelési egyesület" 
eszméjének ami szűkebb körünkben való teljes 
megvalósulásában ; mert, hiszen, ma már azzal 
az erős hittel és meggyőződéssel tekinthetek 
a jövőbe, hogy a kartársi szent szeretet és 
nemzeti közérzület ereje és hatalma hazánk 
tanítói között már többé meg nem gyengülhet, 
el nem lankadhat és hogy „Eötvös-alapunk", 
amelyért én és velem együtt a magyar nemzet 
ezer meg ezer hűséges szolgája az 1875-ik év 
elejétől fogva annyit fáradtunk és küzdöttünk, 
ezentúl évről-évre gyarapodni fog s bőséges 
áldást áraszthat a nehéz gondokkal küzdő 
kartársakra, özvegyeikre és árváikra. Ezer meg 



3 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

ezer buzgó munkatársam elhunyt, minekelőtte 
fáradozásunk mai szép jövővel kecsegtető 
eredményét láthatta volna, holott az ő közre-
működésük, áldozatra kész munkásságuk nélkül 
az eszme megvalósulásától még ma is igen 
távol állanánk. „Eötvös-alapunkat" az a tény 
emelte nemzeti közös kinccsé, hogy annak 
létrehozásában hazánk népnevelőinek színe-
java, a művelt magyar társadalom jelesbjei, 
közoktatásügyi hatóságaink kiválóbbjai, a magas 
kormány, törvényhozóink s 0 Fölsége, dicsősé-
gesen uralkodó Urunk és Királyunk is részt-
vettek volt. Ugyanezért is arra kérem a 
mélyen tisztelt Elnök Urat, legyen kegyes oda-
hatni, hogy egyesületünk közgyűlésének az a 
határozata, miszerint nevem egyesületünk alap-
szabályaiban fölemlítve legyen, végre ne haj-
tassák. Erkölcsi érzékem azt parancsolja, hogy 
teljes erőmből tiltakozzam az ellen, hogy hű-
séges munkatársaim közül engem az egyesület 
alapszabályainak a szövege tüntetőleg kiemeljen, 
holott én az eszme megvalósítása érdekében 
még csak annyit sem tettem, annyit sem 
tehettem, mint amennyit megtenni kötelessé-
gemnek éreztem, óhajtottam. Alázatos kérésem 
teljesülését bizalommal s az ügy érdekében is 
reményi vén, mély tisztelettel maradtam a Nagy-
ságos Elnök Urnák, Pozsony, 1903 aug. 18. 
alázatos szolgája : Péterfy Sándor." Péterfy 
Sándornak e levele újabb bizonysága az ő 
önzetlenségének és nagy lelkének, de alig 
hihetjük, hogy a f. 17.-i közgyűlés határozatát 
egy újabb közgyűlés megváltoztatná. Szerit. 

— Az Eötvös-alap föllendülésére vonatkozó 
adatok, melyek az aug. 17.-i közgyűlésen oly álta-
lános lelkesedést keltettek, végeredményükben 
benne foglaltatnak az elnöki megnyitó beszéd-
ben. Mivel azonban t. kartársainkat a részletek 
is érdekelhetik, közöljük az alábbi statisztikai 
k imutatást. Az Eötvös-alap vagyona volt : 

1902 júl. 1-én 1903 júl. 1-én. 
készpénzben . . . 640*82 — K ; 
értékpapírokban. . 261.700'56 359.585 K ; 
takarékbetétekben . 75.950'96 — K ; 
a kir. postatakarék-

pénztárban . . . 714-89 2.476 K ; 
a Pesti h. I. tkptár-
nál (folyó számlán) . — 40.756 K ; 
követelésben . . . 8.235 03 340 K. 

Összesen . 347.242"25 403.157 K. 

A tagok száma 1903 augusztus 15.-én 7.081 
volt; ezek közül évdíjas tag 5.104; 50 K-ás 
részesjegyes 1.568; 20 K-ás részesjegyes 6 9 ; 
örökös 340. Az évdíjas tagok közül folyó hó 
15.-ig 3.078-an fizettek tagsági díjat, míg a 
mult év augusztus 15.-ig csak 1.306-an. Ez 
adatokból világosan látható Eötvös-alapunk 
föllendülése, de egyszersmind az is, hogy az 
ország tanítóinak eddig csak lU része lépett 
be orsz. segély egyesületünk kötelékébe. Nagy 
szükség van tehát még mindig arra, hogy 
— mint az elnöki megnyitó beszéd ajánlja — 
az alap minden egyes tagja egyúttal megannyi 
apostola legyen a szent ügynek ! 

— Rövid hírek. Értesítés. A „magyar 
nyelvet és népnevelést Zemplén vármegyében 
terjesztő egyesület" választmányának folyó év 
április 16.-án XIV. sz. alatt hozott határozata 
értelmében ismételten értesíttetnek a Zemplén 
vármegyében levő összes tanítók, hogy az 
egyesület részéről az évi szokásos díjazásban 
azon tanítók fognak részesülni, akik az ifjúsági 
olvasókörök és népkönyvtárak fölállítása körül 
számba vehető eredményt értek el ; fölhívatnak 
azért az illető tanítók, hogy e tárgybani 
bélyegtelen kérvényeiket, munkálkodásukat 
igazoló hatósági bizonyítványokkal fölszerelve 
folyó év szeptember 10-ig nagytiszt. Fejes 
István úrhoz, mint az egyesület első alelnöké-
hez adják be. Sátoralja-Uj hely, 1903 augusztus 
hó 20.-án. Szalay Béla s. k., h. titkár. — 
Fölhívás Bihar vármegye összes tanítóihoz. 
Bizonyára tudomással bír minden tanító azon 
üdvös végzésről, melyet kir. tanfelügyelőnk 
indítványára Bihar vármegye közig, bizottsága 
1895 november 4.-én 1171. szám alatt hozott 
az iskolamulasztás meggátlása, tankönyvek és 
írószerek beszerzése tárgyában. Tisztelettel 
fölkérem ennélfogva kartársaimat felekezeti 
különbség nélkül, szíveskedjenek engem mielőbb 
értesíteni arról, hogy az illető községi elöl-
járóságok mennyiben tesznek eleget a fönt 
hivatolt végzésben részletesen körülírt köte-
lezettségeiknek, t. i. : 1. Az igazolatlan mulasztó 
növendékek szüleivel szemben foganatosítják-e 
a törvényes eljárást? 2. A tankönyveket és 
írószeraket beszerzi-e a községi elöljáróság 
mindjárt a tanév elején a növendékeknek ? 
Árpád (u. p. helyben), 1903 augusztus 21. 
Kartársi szeretettel: Szűcs Balázs, néptanító. — 
Kérelem. Azon kérdés eldöntése céijából, vájjon 
1895. év óta elmúlt 7 év alatt mennyiben 
szaporodott hazánkban a tisztán fiú- és leány-
iskolák száma, a legmélyebb kartársi tisztelet-
és szeretettel fölkérem hazánk területén levő 
róm. és gör. kath. érseki és püspöki, — úgy-
szintén az összes vallásfelekezetek egyház-
megyéinek, — végre a törvényhatóságok és 
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járások székhelyein levő tantestületek igaz-
gatóit, vezér- és főtanítóit, miszerint az egyház-
megyéjük területén levő népiskolákról évenként 
kiadni szokott értesítő — sematizmus — ez 
évi példányát, — úgyszintén a törvényhatóság, 
illetve a járások területén levő azon népiskolák 
jegyzékét is, melyekben a váltakozó rendszer 
alkalmazásáról biztos tudomásuk van, legyenek 
kegyesek nekem megküldeni. Szeretett hazánk 
népoktatásügye érdekében tett, ezen nagyra-
becsült szívességükért leghálásabb kartársi 
köszönetet mond : Felső - Tárkányon (Heves 
megye) Keresztúry József, r. kath. tanító. — 
Tokaj nagyközség elöljárósága kérelméhez 
képest közöljük, hogy Tokajban az állami 
polgári fiúiskola I. osztálya a nmélt. magy. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
47.128/1903. sz. rendelete folytán ez évi 
szeptember 1-én megnyílik. — Névmagya-
rosítás. Zemplén megye kir. tanfelügyelője, 
Beregszászy István lelkes fölszólítást intézett a 
vármegye nem magyar ajkú tanítóihoz nevük-
nek megmagyarosítása érdekében. — Gyűlés. 
Hont vármegye általános tanítóegyesülete Nagy-
maroson f. évi szeptember 2.-án délelőtt 10 
órakor tartja IY-ik évi rendes közgyűlését. 

— Az ál lami méhészeti vándortanítók 
folyó évi szeptember hónapban az alább meg-
nevezett napokon és helyeken tartják előadá-
saikat. 1. Valló Árpád első kerületi, székhelye 
Gödöllő az állami méhészeti gazdaságban. Ezen 
hónapban is a gödöllői állami méhészeti gazda-
ságban tesz szolgálatot. 2. Abaft'y -lózsef 
második kerületi, székhelye Pápa. 7-én Kerese-
ligeten, 8-án Nagyberkin. 9-én Toponáron, 
10-én Mernyén, 11-én Mocsoládon, 12-én 
Igalban, 13-án Szilbén, 14-én Bűssün, 15-én 
(löllén, 21-én Répcelakon, 22-én Ivánon, 
23-án Csapadon, 24-én Gyórón, 25-én Cirákon, 
26-án Mihályin, 27-én Szili-Sárkányban. 3. Valló 
János harmadik kerületi, székhelye Pozsony-
Ligetfalu. 9-én Dévényben, 10-én Besztercén, 
11-én Stomfán, 12-én Almáson, 13-án Konyhán, 
14-én Szent-Istvánban, 15-én Kuklón, 17-én 
Dimburgban, 18-án Récsén, 19-e'n Szent-
Györgyön, 20-án Bazinban, 21—22-én Modoron 
az állami tanítóképezdében, 24—26-án Losoncon 
Az állami tanítóképezdében. 4. Rózsa János 
negyedik kerületi,^ székhelye Sárospatak. 3-án 
Nevicken, 4-én Arokon, 5-én Kis-Szlatinán, 
7-én Szerednyen, 8-án Nagy-Lázon, 9-én 
Császlócon, 10-én Nagy-Gegőcön, 11-én Kis-
Gegőcön, 12-én Dobó-Ruszkán, 23-án Szürtén, 
16-án Csörgőn, 17-én Velejten, 18-án Kazsun, 
19-én Kardicsán, 20-án Barancson, 21-én 
M.-Jesztreben, 22-én Nézpesten, 23-án Abarán. 
5. Forgách Lajos ötödik kerületi, székhelye 
Arad. 2-án Berzován, 3-án Radnán, 4-én 

Solymoson, 5-én Paulison, 7-én Gyorokon, 9-én 
Glogovácon, 10-én Kereken, 11-én Világoson, 
12-én Apateleken. 13-án Csermőn, 14-én Boros-
Sebesen, 15-én Pankotán, 17-én Erdöhelyen, 
18-án Eleken, 20—21-én Sarmaságon. 6. Abend 
András hatodik kerületi, székhelye Nagyenyed. 
8-án Földváron, 9-én Brassóban, 10-én Hosszú-
faluban, 12-én Zermestin, 13-án Töresváron, 
14-én Rozsagon, 15-én Feketehalomban, 16-án 
Vledényben, 18-án Perságon, 19-én Sárkányon, 
20-án Halmágyon, 22-én Fogarason, 24-én 
Nagyszebenben, 26-án Balázsfalván. 7. Nagy 
János hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár. 
13-án Válaszúton, 14-én Kolozsborsán, 15-én 
Kendilánán, 16-án Désaknán, 17-én Nagy-
borszón, 18-án Kisdobokán, 19—20-án Szamos-
újváron a tanítóképezdénél és a méhészkör 
minta-méhesén, 21-én Aranyosgyéresen. 22-én 
Tordán, 23-án Székelykocsárdon, 24 én Vajda-
szentiványon, 25—26-án Görgényszentimre'u az 
erdőőri szakiskolánál, 27-én Loposnyán. 29-e'n 
Szentkirályon. 8. Kiszély Ede nyolcadik kerületi, 
székhelye Temesvár. 13-án Horgoson, 14—15-én 
Bács-Martonoson, 16-án Török-Kanizsán, 17-én 
Tisza-Szent-Miklóson, 18-án Magyar-Pádén, 
19 — 20-án Bocsáron, 22-én Tápió-Györgyén, 
23-án Farmoson, 24-én Tápió-Sápon, 25-én 
Dunakeszin, 26-án Vácon, 27-én Váchartvánon, 
28-án Mácsán, 29-én Domonyban. 

— Halálozás. Tima Lajos devecseri róm. 
kath. főtanító és kántor életének 63. s taní-
tóskodásának 42. évében elhunyt. A boldogult 
kitűnő tanító és kántor hosszú időn át elnöke, 
később díszelnöke volt, a Somlyóvidéki róm. 
kath. tanítóegyletnek ; a társadalmi életben is 
több tiszteletbeli állást töltött be. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe Devecserben. 
Áldás emlékére ! 

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

Tartalom : Nemzeti önérzet. Tóth György. — 
A magyar beszéd sikeres tanításának egyes föltételei. 
Dezső Lipót. — Tantestületi gyűlések. Szvoboda 
Bornan. — Tanítóí továbbképző tanfolyamok. Farkas 
Imre. — Az „Előmeneteli és mulasztási napló" töké-
letesítése. Nisztor Joachim. — Külföldi szemle. — 
Szünóra : A madarak a bpgáncskóróról. K. Nagy 
Sándor. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, li)03. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarország : népoktatási 
.intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példánybau ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem aduiilc vissza. 

Új iskolai év küszöbén. 
Kéthavi pihenés után nagy és kicsi 

deákjaink beállítanak ismét. Nyolcheti 
gondtalan élet után meggyarapodott 
erővel újra hozzáfognak a tízhavi mun-
kához tanulóink. A falvak és városok 
utcái a sürgő-forgó ifjú seregtől meg-
élénkülnek : hol az iskolákba sietnek be-
iratkozni; hol könyveket vásárolnak; 
hol meg szállást s ellátást keresnek 
gondos szülőik kíséretében — még azok 
védőszárnyai alatt. Szóval, a holt évad 
után, mely alatt gyermekeket az utcákon 
látni alig lehetett, szeptember elejével 
egészen más képök le3z a községeknek. 

Az iskolák kapui megnyíltak s mire 
e sorok napvilágot látnak, az iskolai 
év, habár tényleg nem is, de hiva-
talosan kezdetét vette. Az iskolák 
ajtóin kiakasztott fekete táblák minden-
felé hirdetik a beiratások kezdetét. 
S amint nevét a tanuló bemondta, 
szabadságának vége. Megkezdődik a 
gond : a sok mindenféle tanszernek, 
könyvnek beszerzése, hogy mire a 
tanításra a csöngetyű először meg-
szólal, a tanuláshoz szükséges eszkö-
zökkel el legyen látva. 

Mennyi munka áll előttünk, tanító, 
tanuló előtt egyaránt! 

A kis újonc félénken lépi át az iskola 
küszöbét, mely előtte szokatlan hajlék. 
Bizalmatlanul állít a tanító elé, kit 

mumusnak előtte annyiszor emlegettek. 
De játszótársai közé kerülve, csakhamar 
megbékül : a jég meg van törve s a mi 
ábéce-hősünk betűzget a könyvben ; 
töri, majd faragja a palavesszőt; rágja 
a tollnyelet, pingálja a betűt s megvan 
nemsokára legnagyobb öröme — le 
tudja írni a nevét! 

Mekkora önérzettel mutatja be otthon 
első alkotását; mekkora öröm sugárzik 
le szüleinek arcáról gyermekök első 
szellemi művének látásán! Nap-nap 
mellett bővülnek ismeretei; fokról-
fokra halad az ismeretek tárházának 
labirintjében ; előkészíttetik lassanként 
a nagy társadalom számára, melynek 
intelligenciája egyes tagjainak művelt-
ségi fokától függ. 

Szóval, az iskola nélkülözhetetlen 
tényezője az emberiség boldogulásának. 
Nemcsak a tudásnak a fáklyája gyűj-
tődik i t t meg, hanem az élet terheivel 
való küzdelemhez is i t t nyújtatnak a 
fegyverek, hogy a megélhetésre szük-
séges előföltételek megszerzésével a 
harc sikere biztosítva legyen. Ez álta-
lános missziója az iskolának ; minél 
fölebb, annál inkább. 

Néprajzi viszonyainknál fogva nálunk 
kettős föladat vár tanulóinkra, kettős 
fáradság s tevékenység tanférfiainkra. 
Míg másutt a tanítás célja az ismeretek 
nyújtása csak, addig nálunk ezenkívül 
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nyelvi nehézségekkel is meg kell küz-
denie a tanítónak a nemzetiségi vidé-
keken. A nyelvi kincsre, mit egyebütt 
készen hoznak magukkal a tanulók, 
nálunk mindenütt építeni nem lehet. 
Ezt először elő kell teremteni ! Az 
anyaggal tehát az alakot is. Mily körül-
tekintést és pedagógiai ügyességet, 
mekkora tapintatot követel ez! 

Pedig mindkettőnek egyaránt kell 
megfelelni. 

Tartoznak ezzel mind az ifjúságnak, 
melynek a magyar állam határain belül 
az egzisztencia megalapítását kell elő-
segíteniük; mind a hazának, hogy az 
ifjúságból az állam nyelvét értő, szívvel-
lélekkel magyar honpolgárokat ne-
veljenek. 

Ezt a kapcsot az állam s minden 
egyes honpolgára között az államnyelv 
képezi. Ez az a tengely, mely körül a 
politikai magyar államnak nemzeti egy-
séges magyar állammá való átalakulásá-
nak nagy problémája forog, abban az 
értelemben, hogy ami a közös magyar 
haza dolgát illeti: ne legyen semmi 
különbség a hazának különféle anya-
nyelvű polgárai s azok gondolkozása s 
érzelmei között. 

Tény az, hogy az ily egységes gon-
dolkozásnak és érzelemnek megterem-
tésére s terjesztésére kell lenni valami 
közegnek, ahol és amelynek segítségével 
a különböző nyelvű lakosok gondo-
lataikat s érzelmeiket kicserélhessék. 
Világos az is, hogy ennek a magasztos 
föladatnak keresztülvitelére egyedül 
alkalmas hely a nemzeti iskola, s közege 
csak a magyar nyelv lehet. 

Mert a magyarul beszélő nemzet ala-
pított i t t államot s azt egy évezreden 
át föntartotta. Mert történeti múltja 
jogán, de számbeli, értelmi s vagyoni 
súlyánál fogva is vezérlő szerepre van 
hivatva. Mert már' nyelvének alapján 
is külön individualitást jelent, holott 
a többi nemzetiségek egyikéről sem 
állíthatni ezt. 

Az ismeretek nyújtásán kívül föl-
adatuk tehát iskoláinknak első sorban 
a magyarosítás! 

Eme nagy és terhes, de lélekemelő 
munkára vállalkoznak tanférfiaink évről-
évre; ismételten rakosgatják megálla-
p í to t t terv szerint a téglákat, hogy 
fölépüljön az egységes, egynyelvű, egy-
érzelmű magyar államhatalomnak meg-
dönthetetlen ,épülete; hogy vállat váll-
hoz, egyesült erővel, egyetértéssel, 
zavartalanul tölthessük be nagy misz-
sziónkat: a műveltség közvetítését a 
Nyugat és Kelet között. 

De ehhez vonzalom a nyelv iránt, 
hazaszeretet, bizalom s fokozott kitartás 
kívántatik ! 

Ehhez a nagy föladathoz, ennek a 
munkának a sikeréhez kérjük ez iskolai 
év küszöbén is a Mindenható áldását 
tanítóink s tanulóink működésére. 

— i. 

A szünidei továbbképző tan-
folyamokról. 

Az a nemes törekvés, mely a mostani kultúr-
kormányt egész rendszerében áthatja s mely 
úgy anyagi, mint erkölcsi irányban már nem 
egy gyümölcsöt érlelt meg a tanítóság javára, 
szellemi tekintetben sem állapodik meg, hanem 
egyre épít a tanügy és tanítóság érdekében. 
I t t van a tanítói oklevél értékének emelése ; a 
tanítói tekintélynek fokozása az iskolai gondnok-
ság szellemi járma alól való emancipálása 
által; itt a fizetésrendezés körül elért ered-
mény, mely szilárdabb alapot teremt az eddigi-
nél — a tanítóság anyagi érdekeinek méltányo-
sabb megoldására. 

Hogy szellemi téren mily eredményekkel 
dicsekedhetik a rendszer, elég rámutatnunk a 
tantervek revíziójára, mely a népoktatási 
komplekszumnak minden egyes tagozatára 
kiterjed s jelentékeny mértékben járul a köz-
műveltség színvonalának emeléséhez ; s azokra 
a tanfolyamokra, melyeket a miniszter úr a 
különböző fokozatú népoktatási intézetek tan-
erőinek számára a szünidőben évről-évre 
rendez. 

A tanítóképzők és polgári iskolák számára 
gyakorlatban van ez az intézkedés már néhány 
esztendeje, de az elemi iskolai tanítók részére 
csak tavaly óta. A mult évben Budapesten és 
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Kolozsvárt folytak le ezek a kurzusok, az idén 
már négy helyen: a budapesti, a máramaros-
szigeti és csáktornyai képzőknél férfi-tanítók 
s a szabadkaiban nőtanítók számára. 

S habár csak egy esztendő van a két tan-
folyam között, mégis szembetűnő a különbség, 
következőleg a haladás az intenciót illetőleg, 
a tanfolyamok jellege tekintetében. Mert, míg 
tavaly a szünidei tanfolyamokat minden határo-
zottabb instrukció nélkül rendezték, addig az 
idén már szorosabb utasításokat kaptak az 
előadó tanárok; mert ki volt a 91.091. sz. 
rendeletben jelölve a keret, melyen belül min-
den egyes stúdiumban az előadásoknak mozog-
niok kellett. 

S ez a direktíva helyes és hasznos is volt ; 
mert míg egyrészt céltudatosságot s egyönte-
tűséget teremtett s ezzel az eredményességet is 
biztosította, másrészt a kapkodásnak vette elejét. 

Az idén tehát másként volt. Az említett ren-
delet magasabb nivót jelölt ki az elrendelt tan-
folyamoknak. Már nem póttanfolyamok ezek a 
„gyengék" számára, kiknek bizonyos irányban 
talán pótlásra volna szükségük : hanem szün-
idei tanfolyamok ama tanítók részére, kiknek 
lelke eszmei tartalom után vágyódik; kiket 
ambiciójuk visz a kijelölt képzőintézetekbe, 
hegy ott magukat továbbképezve, e helyeken 
az újabb pedagógiai vívmányokkal, a tanügy 
terén fölmerült eszmeáramlatokkal s a modern 
állami és társadalmi tényezőkkel megismerked-
jenek. Hogy „önművelődésre és céltudatos, 
hivatásérzettől áthatott tevékenységre ösztönöz-
tessenek". 

Kettős irányban működtek ezek a tan-
folyamok, szem előtt tartva a helyet, melyet 
a tanító az iskola beléletében elfoglal s azt 
a szerepet, melyet a község anyagi (gazda-
sági) és erkölcsi életében betölt. Erre szol-
gáltak a pedagógiai s nemzetgazdasági elő.idások 
s azok, melyeket a magyar irodalomtörténet, 
hazai történet és földrajz köréből tartottak. 

Látnivalók tehát a szempontok, melyeket a 
tanfolyamok tervezője szemei előtt lebegtetett. 
Egyrészt, hogy a tanító a gyermek lelki vilá-
gába belepillantson a gyermek-pszihológia révén; 
hogy figyelme a gyermekápolásra és gondo-
zásra fokozottabb mértékben tereitessék s hogy 
az újabb pedagógiai vívmányok bemutatásával 
és mintaszerű tanítások útján tanítói arra-
valóságuk emelkedjék, tanítási művészetük 
tökéletesedjék; másfelől meg, hogy azoknak 
az eszközöknek a birtokába jussanak, melyek 
során a köznép igazi vezetőivé lehessenek — 
annak gazdasági, produktiv képességeinek foko-
zása által. 

Ezek képezték praktikus oldalát a kurzusok-
nak ; de volt még egy vonása az előadásoknak, 

melyet legutoljára hagytam, de szándékosan ; 
mert ez volt határozottan az idei tanfolyamok 
zománca : a nemzeti karakternek előtérbe való 
tolása. 

Ennek kidomborodásával a hazafias szelle-
met voltak kiválóan hivatva a tanfolyamok 
fokozni első sorban : az előadott nemzeti tár-
gyak segítségével megszilárdítani a tanítóság-
ban a fajszeretetet, a nemzeti büszkeséget s 
azt a törekvést, hogy magyar vidékeken a 
népben a nemzeti öntudatot erősítsék, hogy 
a faj- és államföntartás szempontjából szük-
séges erők gyarapítását, fokozását előmozdítsák ; 
másfelől meg, hogy nemzetiségi vidékeken az 
egységes nemzeti állam kiépítésére a magyar 
nyelvnek és szellemnek terjesztése tekinteté-
ben lankadatlanul közreműködjenek. 

S hogy ilyen gerincet adtak ezeknek a 
tanfolyamoknak, szerintem nagyon helyes volt. 
Mert ha a reáliák előtt kalapot emelek is s 
elismerem azok megbecsülhetetlen hasznát, 
de sajátságos poliglott viszonyaink mellett 
mindenekelőtt öntudatos, erős magyar tanító-
ságra van szükségünk. S ha a magyar tanító-
ság hazafiságában nincs is okom kételkedni, 
azért mégis mindenkor eléggé meg nem becsül-
hető szolgálatot teszünk — a nemzetnek, ha min-
den alkalmat megragadunk a magyar önérzet 
és hazafias érzés fokozására ; mert minél gazda-
gabb szívok, lelkök hazafias tartalomban, annál 
erősebben buggyan ki belőle a forrás, mely-
ből a magyarság s általa az ország ereje 
táplálkozhatik. 

S a magyar irodalom, hazai történet és 
földrajz bő táplálékot nyújthat a tanítók szívé-
nek megtöltésére. Az első bepillantást enged 
a nemzet elméjébe, a második a szívébe, a 
harmadik az ország kincseibe. Mind a három 
bőven alkalmas arra, hogy a hazafias érzetet 
a magyar tanítóban emelje, fokozza. Büszkeség 
fogja el az embert, ha behatóbban ismerke-
dik meg azokkal a nagy alakokkal, kikben a 
a nemzet géniusza megnyilatkozik s kik szellemi 
kincseik révén aranybetükkel írták be nevöket 
nemcsak a nemzeti, de a világirodalom lapjaira 
is. Hősiesség szállja meg a magyart, ha a 
történelem eseményeivel foglalkozván, látja, 
minő küzdelmet folytatott itt a magyar faj 
ezer éven keresztül, hogy úgy a külső, mint 
belső ellenségekkel szembeszállva, kiküzdje és 
biztosítsa nemzeti létét ellenséges népektől 
körülvéve — Európának kellő közepében. És 
öröm hatja át, mikor a földrajz révén meg-
ismerkedik hazája kincseivel, annak szépségé-
vel, gazdagságával, melyek egyenként és össze-
sen alkalmasak arra, hogy ezt a földet szeressük, 
hogy ezt soha senkinek át ne engedjük s ha 
kell, érte életünket is föláldozzuk! 

36* 
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Hogy szívesen merítettek ebből a forrásból 
a hallgatók, tanulságot tesz róla az az érdek-
lődés, mellyel az előadásokat pl. Csáktornyán 
is hallgatták s a lelkesedés, mely figyelmöket 
az előadásokon végig kísérte. 

Vannak kollegák, kik kifogásolják a tanfolyam 
szervezetét, mely a temészettudományokat ez 
egyszer kizárta. Okoskodásuknak alapja, hogy 
a nemzeti irányú tárgyakból olvasás útján is 
képezhetik magukat, míg a reáliák megérté-
séhez útbaigazításra okvetlenül van szükségük. 
En ebben a nézetben nem osztozhatom, bár 
elismerem, hogy tárgyaik fölfogásához kísér-
letezés szükséges. De tagadom a humaniórákra 
vonatkozó nézetöknek a helyességét, mert az 
a horvát, szerb, szász vagy oláh vidékről való 
nemzetiségi tanító abban a megszokott lég-
körben, amelyben világát éli, olvasás útján 
bajosan fogja fejleszteni hazafias érzelmeit. 
Ahhoz példaadás, közvetetten impresszió kell, 
melyet csakis szabad előadásból meríthetni. 

Ha az előadásokat hazafias tüz hatja át s 
nem nélkülözik a tárgyi tartalom mellett a 
lelkesedést, mely magával ragadja a hallgató 
tanítóságot : akkor nem vonhatja ki alóla 
magát a nemzetiségi tanító sem, hanem egybe-
olvad lelkülete a többség érzületével s akkor 
oly eredményt ért el a tanfolyam, milyent 
semmiféle más eszközzel elérni nem lehet. 

Nem mondom azt, hogy a reáliákra is ne 
kerüljön sor. Váltakozva ezeket is bele lehet, 
sőt kell is venni a tárgysorozatba, de ne 
a nemzetiek rovására ; mert nemzeti jellegét 
ne nélkülözze semmiféle ilyen tanfolyam sohase ! 
Ne feledjük, hogy a magyar tanító exponált 
hivatásában semmiféle más nemzetbeli tanító-
val párhuzamba nem hozható. Mert ahogy 
őseink századokon keresztül félkézzel dolgoztak, 
másik karjukkal meg védték a nemzet jogait 
s az ország függetlenségét : úgy a magyar 
tanító is nemcsak a kultúrát terjeszti, de elő-
mozdítója a magyar szónak is, mely alapja 
a hazafias érzésnek, a magyar szellemnek s 
ezzel megteremtője az egységes magyar nemzeti 
államnak. 

Más elbírálás alá esik azonban az, hogy a 
tanfolyam háromhetes vagy kéthetes legyen-e ; 
hogy túlságos-e az egyik vagy másik tárgyra 
fordított óraszám ; hogy a fölvétel körül az 
eljárás helyes volt-e stb. 

En a kéthetes kurzust megfelelőbbnek 
találnám. Oly mérvű elfoglaltság mellett két 
hét untig elég. Napi 7 órai előadásaival a 
három hét túlságosan hosszú és megerőltető. 
Tízhavi szorgalmi után test és szellem meg-
kivánja a maga nyugalmát. Már pedig közve-
tetlenül a szünidő küszöbén a tikkasztó hőség-
ben, mely lankasztólag hat szellemre, ideg-

rendszerre, szervezetre egyaránt : nagy áldozatot 
követelünk a tanítóságtól, ha a felnőtt férfiakat 
padokba szorítva, napi 7 órában, három héten 
keresztül feszült figyelemre kényszerítjük; 
három héten át elvonjuk őket családjuktól, 
el gazdaságuktól, mely épp ebben az időben, 
az aratás körül, kívánja meg az egész embert 
s teszi kívánatossá, hogy a gazdaság vezetője 
oly hosszú időre attól el ne vonassék. 

De ha a három hét mellett mégis meg-
maradunk, akkor nézetem szerint a napi 
elfoglaltságot redukálni kell. Hét órán át lekötni 
a hallgatókat állandóan nem lehet. Rovására 
van ez annak, amit ismeretszerzés céljából a 
tanfolyam maga elé tűzött s annak is, ami 
szintén a tanfolyamok egyik intenciója volt : 
a vidékek és népélet megismerése, mit a 
kirándulások mozdítottak volna elő. Bajos 
dolog elképzelni s hinni azt, hogy a tanító, 
ha reggeli 7 órától ott ül a padokban déli 
12 óráig, délután meg 2 —4-ig és hallgatnia 
kell előadásokat, azt teljes figyelemmel meg-
tegye. Ha nem teszi meg s nem is teheti, 
akkor bizony nagyon sok részlete az egyes 
előadásoknak elmosódik, kivált a napirend 
végén, amit pedig meg kell akadályozni, kivált 
akkor, ha rajta segíteni lehet. Megfigyelhettük 
ezt a lankadtságot, hétről-hétre fokozatosan. 
Az első héten lelkesedéssel hallgatták az elő-
adásokat, a második héten már csak kötelesség-
szerűleg, míg a harmadikon már látni lehetett 
a kimerültséget, melyet leküzdeniök — mert 
leküzdötték — bizony nagy fáradságukba 
került. 

Segítsünk tehát ezen a túlterheltségen. A 
százhúsz rendes óra, melyből a pedagógiára 
18, a gyakorlati tanításokra 36, a magyar 
irodalomra és történetre 18, földrajzra és 
gazdaságtanra 18—18, slöjdre 12 óra esett 
s a 8 rendkívüli óra nagyon sok. Redukál-
nunk kellene tehát az egyes tantárgyak 
óraszámait, mit egyes tárgyak keretében 
meg is tehetünk. Például a földrajzra fordított 
18 órát bátran leszállíthatnék 12-re; a köz-
gazdaságtani részt hasonlóképen. így, ha a 
pedagógiára szánt s a gyakorlati tanításokra 
fordított órákból egyet se hagyunk is el, 12 
órát már nyertünk ; de elhagyhatunk ezekből 
is 8 órát bátran, melynek következtében 
naponként 1—1 óra el fog maradni egészen 
s így 9-től 10-ig szünetet lehetne a hallgatók-
nak adni, hogy fölfrissülten kezdhessék meg 
10 órakor az előadásokat 12 ig. S ha még 
egynéhány órát veszünk el a pedagógiai s 
gyakorlati részből, akkor elég időnk marad 
kirándulásokra is, mi pedig ki van zárva 
akkor, hacsak a vasárnap áll rendelkezésünkre, 
mely nap pedig gyakran nem is alkalmas az 
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effélékre, mert pl. gyárakban és más megtekin-
tésre érdemes ipartelepeken vasárnap a munka 
szünetel. 

Ami pedig a fölvételt illeti, erre nézve a 
következő véleményem volna. 

Ennek a tanfolyamnak leginkább az idősebb 
tanítók veszik hasznát. Arra kellene tehát 
törekedni, hogy első sorban ezek vétessenek 
föl. Ezért államsegély mellett csak oly tanító 
legyen hallgatója a tanfolyamnak, aki leg-
alább 10 évet már eltöltött a tanítói pályán. 
Az ennél fiatalabb tanító még közvetetlenül 
élhet abból a tudományból, mit a képzőben 
néhány évvel ezelőtt elsajátított. Az ilyennek 
10 éven belül nincs is szüksége ismereteinek 
tanfolyamokon való pótlására. Azért sem, mert 
föltételezem, hogy az ily fiatal tanító, ha az 
intézetből kikerül, önképzés folytán egyre 
ismételgeti az ott tanultakat s a korral halad7a, 
önszorgalmából kifolyólag gyarapítja tudo-
mányos ismereteit. 

Másként áll ez az idősebb tanítóra nézve. 
A kor lassanként elmossa a tudományok 
részleteit s a gondok és terhek, melyek a 
családalapítás folytán vállait nyomják, elveszik 
kedvét és lehetőségét is a továbbképzésnek : 
így szükséges az ilyenek számára azoknak a 
képzőknek a kijelölése, ahol rendszeresen 
újíthassák föl s gyarapíthassák tudományos 
ismereteiket. 

Nem mondom, hogy fiatalabb tanítók ne 
vegyenek részt a tanfolyamokon, de csak 
másodsorban. Csak akkor államsegéllyel, ha 
nekik is jat, különben pedig csak anélkül. 
Azért is, mert ők az idősebbekkel szemben 
könnyebben nélkülözhetik az efféle támogatást, 
lévén közöttük több a nőtlen, mint a családos 
ember. 

Emiatt tekintettel lennék az államsegély 
kiosztásánál a tanítók családi állapotára is. 
Ezért a folyamodványokban ki kellene emel-
tetni a tanítókkal családi körülményeiket is, 
hogy a nős tanítók segélyt okvetlenül kapja-
nak. Mert lelketlenség volna kívánni még az o O 
ambiciózus tanítótól is, hogy családi életéből 
kifolyó gondjai mellett anyagi áldozatot hozzon 
a továbbképzés oltárán, amikor az effe'le 
kiadásoktól meg lehetne őt kímélni. 

Ezek voltak azok az impressziók, melyek 
cikkem megírására ösztönöztek. Lehet, hogy 
nem egészen kifogástalanok ; lehet, hogy 
kívülök egyebek is vannak még. Azokat majd 
adják elő mások. De nem fejezhetem be sorai-
mat anélkül, hogy elismerésemet, sőt bámula-
tomat is ki ne fejezzem ama tanítók kitartása 
és lelkesedése fölött, kik a csáktornyai tan-
folyamon résztvettek. A 15 korona útiköltség I 
egyiknek se volt elég; ellátáson kívül, mijök I 

pedig hozzátartozóik körében is lett volna, 
egyebet nem kaptak ; kiadásuk is volt ezen-
kívül elég s tetejébe le voltak kötve egész 
nap, mely nemcsak szabadságuktól fosztotta 
meg őket, de szervezetüket is megtámadhatta. 
S tudva mindezeket, a kényelmet, szabadságot 
mégis föláldozták, szűkes tárcájukat meg-
nyitották. Miért ? Hogy tanuljanak ! Míg ilyen 
tanítóink vannak, érdemes ezeket a tanfolya-
mokat továbbra is rendezni, mert haszonnal 
járnak. 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

Az egységes és alapos tanítás 
érdekében. 
(Hozzászólások.) 

I. 
Zsigmond Konrád kartársunk fönti című 

cikkében a tanyai, illetőleg az osztatlan iskola 
kedvezőtlen tanügyi viszonyairól értekezik; 
elmondja ezen iskolák beléletének javítását 
célzó saját nézeteit. A fölvetett kérdést ille-
tőleg a cikkíróval sok tekintetben nem ért-
hetek egyet. 

Tudvalevő dolog, hogy a népiskolának álta-
lános, egységes műveltséget kell terjesztenie. 
Ezen megdönthetetlen igazságú elvnél fogva 
nem lehet eléggé örülnünk, hogy a közoktatási 
tanács az egy általános tanterv mellett döntött, 
amely tanterv, illetőleg a tantervhez kiadandó 
Utasítás az osztatlan népiskola célját, fejlődését 
nagy mértékben fogja elősegíteni. Azért várva-
várjak az ú j tantervet, amelynek kötelező 
elvégzése az ország valamennyi iskolájának 
elrendeltetnék. Es hogy az egységes tantervhez 
mennyire szükséges a jó Utasítás, az a cikkíró 
nézeteiből is kitűnik. Ezen Utasítás a többiek 
között — útmutatásul szolgáljon különösen 
arra nézve, hogy az osztatlan iskola tanítója 
az egyes osztályokat, illetőleg tantárgyakat 
miként vonja össze, az egységes tantervet 
miként alkalmazza iskolája viszonyaihoz stb. 

Hogy az osztatlan iskolában a jelenlegi 
miniszteri tantervben előírt tananyagot is el 
lehet végezni, azt saját tapasztalatomból mond-
hatom. Eléggé kedvezőtlen viszonyú osztatlan 
iskolában 4 évig működtem és lényegében 
ugyanazt a tananyagot végeztem el, amit 
jelenleg — egy_ egy osztályt vezetve — osztott 
iskolában elvégezünk. Növendékeim a földol-
gozott tananyagot, úgy az osztott, mint az 
osztatlan iskolában egyenlő mértékben sajátí-
tották el; sőt ez utóbbiaknál a föladatok 
elvégzésénél több önállóságot tapasztaltam. 
Tény, hogy osztatlan iskolai tanító-koromban 
többet dolgoztam, mint jelenleg dolgozom. 
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A részben osztott iskolában természetesen 
még könnyebb a tanító munkája, miután az 
osztályok helyes csoportosítása nagyban előse-
gíti a jó eredményt és megkönnyíti a tanító 
fáradozását. E tekintetben az állami tanítók 
részére kiadott Utasításban bölcs útmutatást 
találunk; így pl. a kéttanítós iskolában neve-
zett Utasítás elrendeli, bogy az egyik tanító 
az I. és II. vegyes osztályt, a második tanító 
a III., IV., V., VI. vegyes osztályokat tanítsa. 
Zsigmond kartárs nézete szerint a kéttanítós 
iskolában az egyik tanító az I., IL, III. osz-
tályt, a második tanító a IV. osztályt vezetné, 
mely beosztás alaposan hibás lenne. Egy évig 
vezettem az egyesített III —IV. osztályt, mond-
hatom, hogy a tananyagot ezen egyesített 
osztályokban pompásan el lehet végezni. 

Zsigmond kartárs cikkében az V—VI. osz-
tályról említést sem tesz, csupán a IV. osztály 
tananyagának elvégzésére óhajt nagy súlyt 
fektetni, miután — úgymond — ezen osztály 
mint egy határoszlop áll stb. . . Vagy talán 
iskolájában be sincs állítva az V—VI. osztály? 
Már pedig „ a m . kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1899. évi 28.352. sz. alatt kelt kör-
rendeletében azon okból, hogy az elemi nép-
iskola teljesen megoldja azt a föladatát, hogy 
a nép gyermekeinek a törvény által megszabott 
ismeretekből teljes, befejezett, kerekded ismeret-
kört nyújtson és hogy az elemi iskola tanulói 
a tör?ényszabta összes tantárgyakból a szük-
séges oktatásban részesüljenek : különösen 
hangsúlyozta és kötelezőleg elrendelte, hogy 
az összes elemi népiskolákban, jellegkülönbség 
nélkül, egyrészt az V. és Vl-ik osztály, illetve 
évfolyam, az abba osztott tananyaggal min-
denütt szigorúan életbe léptettessék ; másrészt, 
hogy az elemi népiskolának nemcsak minden-
napi, hanem ismétlőtanfolyama is föntartassék. 

Nézetem szerint valóban itt volna az ideje 
annak, hogy az évenkint beszolgáltatandó 
statisztikai rovatokban, ahelyett, hogy a 12-éves 
tanulók közül hány tanult meg írni és olvasni, 
azt a kérdést vetnék föl, hogy hány 12-éves 
tanuló volt s ezek közül hány végezte el a 
Vl-ik osztályt ? Es ezen kérdésre adott válasz 
szerint töltenék ki a minősítési táblázat illető 
rovatát s a nem állami iskoláknál engedé-
lyeznék az államsegélyt. 

Az az állítás pedig, hogy a szülők mikor 
hány évesnek mondják a gyermeket, nem ko-
moly emberek közé való. Hiszen a tanítónak 
rendelkezésére áll az összeírás, melyet maga 
végez s melynek foganatosításánál az anya-
könyv is rendelkezésére áll. 

A tananyag beosztásánál egyenlő gonddal 
kell elkészíteni mindegyik osztály tananyag-
beosztását és azt el is végezni, természetes, 

hogy akkor a IV. osztály tananyagának elvég-
zése sem fog nehézségeket okozni. 

Hogy a tankönyvek a helyi viszonyoknak 
megfelelően Írassanak, azt én is kívánatosnak 
tartanám, csakhogy ez nem vihető keresztül, 
mert a legtöbb vidék egyes községeiben mások 
és mások a helyi viszonyok, sőt egy-egy nagy 
város területén is különbözők lehetnek; így 
azután nagyon sokféle tankönyv szükségeltetnék. 
Azután volna-e minden vidéknek jó tankönyv-
írója ? A tanítótestületek célja nem a tankönyv-
írás, hanem a tananyag módszertani megvitatása. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az állam által 
kiadott tankönyveken kívül vajmi ke^és jó 
tankönyvünk van. De nem is a tankönyv a fő-
dolog, hanem az, hogy minden tanító iskolája 
helyi viszonyait jól ismerje és azok követel-
ményeinek megfelelően minden tanévben isko-
lája részletes tantervét elkészítse és azt fölül-
vizsgálás és jóváhagyás végett a megyei kir. 
tanfelügyelőségnek beküldje és azután lelki-
ismeretesen el is végezze. 

Szükséges, hogy a tanító alaposan ismerje 
azt a nyelvjárást, mely az iskcla községében 
használatban van, hogy ennek alapján az iro-
dalmi nyelvre képesítse tanítványait. A táj-
szólásoknak a tankönyvbe való fölvételének 
szükségét kedvelt lapunk kiváló szerkesztője 
is igen helyesen kétkedéssel fogadta, mert a 
tankönyveknek az irodalmi nyelv világossága 
és a stilus szépsége tekintetében követendő 
például kell szolgálniok. 

Tény, hogy a tanyai iskolázás mizériáinak 
javítása nem könnyű föladat, különösen a 
növendékek pontos beiskolázása sok nehézségbe 
ütközik, de azért okkal-móddal (pl. a szor-
galomidőnek a helyi viszonyokhoz való helyes 
beosztásával) keresztülvihető és a 9 havi tanidő 
betartható. Meg kell kedveltetni a szülőkkel 
az iskolát és beláttatni velők, hogy gyermekük 
egyrészt, alapjában ugyanazt tanulja, amit a 
városi gyermek, másrészt pedig a jövő élet-
föltételeinek megfelelő, hasznos dolgokat. Ahol 
a szülők nem látnák be a tanulás hasznos-
ságát, ott igazolatlan mulasztás esetén, a tanév 
elején történendő rögtöni 2—3-szori megbün-
tetés által rendhez lehet szoktatni az igazolat-
lanul mulasztó gyermekek szüleit. 

Ismeretes, de eléggé nem hangoztatható 
követelmény az is, hogy úgy a beiskolázás, 
mint általában a tanító sikeres és áldásos 
működése érdekében föltétlenül szükséges, hogy 
a tanító úgy a szülők, mint a lelkészek és 
a községi elöljárók jóakaró támogatását meg-
nyerje. 

Foglalkoznunk kell a tanyai iskolák tan-
ügyének előbbre vitelével szociális szempontból, 
de meg azért is, mert ezen lakosok — nagyon 
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kevés kivétellel — magyarok, a legtöbb iskola-
kerülő pedig a tanyai iskolákból kerül ki ; így 
jut aztán iskolázás tekintetében az államföntartó 
magyar elem a harmadik helyre. 

Ennek tudatában magasztos kötelességein-
ket — saját gyönyörűségünkre — odaadóan 
teljesítsük. Törekedjünk szeretett hazánk nép-
műveltségét minél magasabbra emelni ós hogy 
a népműveltség tanyán, falun és városon 
egyenlő színvonalon álljon. 

(Budapest.) Gorzó Dénes. 

H. 

Tíz év óta osztatlan pusztai iskolánál mű-
ködöm. Ezen tíz esztendő, azt hiszem, elegendő 
arra, hogy ne madártávlatból, hanem közvetlen 
tapasztalás alapján mondhassak véleményt az 
osztatlan iskolákat illetőleg fölszínre kerülő 
minden kérdésről. 

Ezek előrebocsájtása után, azt hiszem, Zsig-
mond Konrád kartársam nem veszi tőlem rossz 
néven, hogy kedves lapunk ez évi 33.-ik szá-
mában közzétett cikkéhez hozzászólok. 

Nálunk Békésmegyében, hála Istennek, a 
tanyai és falusi iskolák oly messze állanak a 
tisztelt cikkíró úr által körvonalozott tanyai 
és falusi iskoláktól, mint Makó Jeruzsálemtől. 
It t a szorgalmi idő 8—10 hónap mindenütt 
és a gyermekek 6 éves korukban jönnek fel 
az iskolába. Sőt van szülő, aki már 5 éves 
korában szeretné gyermekét az iskolába be-
adni. Nagyon ritka eset az, hogy 7—8 éves 
koráig otthon tartaná, de meg nem is igen 
teheti, mivel ott van az összeirás, meg az 
anyakönyv, honnan az elöljáróság, esetleg maga 
a tanító is meggyőződhetik arról, hogy melyik 
gyermek hány éves ? . . . Az meg már igazán 
balkáni kép, hogy a tanyai és falusi iskolában 
csupán 3—4 gyermek vergődik föl a negyedik 
osztályba, de az is csupán 13—14 éves kor-
ban. Lehet, hogy ilyen falusi és tanyai iskola 
is van, de ez csak ritka kivétel; mert ott, 
ahol a tanító hivatása magaslatán áll, nem 
pénzért végez napszámmunkát, hanem' a nép-
nevelésnek igazi, odaadó bajnoka: ilyen ered-
mény nem állhat elő. 

Békés megyében majdnem minden tanyai és 
falusi iskola 6 osztályú és nemcsak a negyedik, 
hanem az 5—6-ik osztályban is meglehetős 
számú növendék kerül föl. Legjobban ismerem 
saját iskolám adatait. Beszéljenek itt a számok 
és körülmények. A mult tanévben 129 minden-
napi növendékem volt. Anyanyelvre nézve 7 
magyar és 122 tót. A tanítás nyelve magyar. 

Osztályonkint a következőképpen oszlottak 
meg: I. o. 30 ; II. o. 26 ; III. o. 24; IV. o. 
24 ; V. o. 18; VI. o. 7. Tizenkétéves korát 
betöltött gyermek egy sem iratkozott be; 6 év 

óta pedig az egyes osztályok közötti arány 
majdnem mindig ilyen. Igaz ugyan, hogy a 
Vl-ik osztályba kevés növendék kerül föl, 
ennek oka azonban abban keresendő, hogy az 
alsó osztályokban a nyelvi nehézségek miatt 
buktatni kell. 

A beiratás szept. 10-én kezdődött és lő-én 
már 90 növendékkel számoltam be Békéscsaba 
község tanügyi esküdtének, illetve az elöljáró-
ságnak. Október 1-én együtt volt 127 tanulóm 
és megkezdődött a rendszeres tanítás és noha 
már november hónapban beteg-ég miatt isko-
lám 2 hétig zárva volt, a rettegett első osztály 
február elsejére olvasott. A vizsgálatot június 
19-én tartottuk meg. Az eredmény engem tel-
jesen kielégített. 

En frázisnak és semmi egyébnek nem tart-
hatom tehát Zsigmond kartársamnak a tanyai 
és falusi iskolákról leírt szánandó bírálatát, 
mely ha igaz lenne, furcsa világot vetne reánk 
ilyen iskoláknál működő tanítókra, mivel aszerint 
6 hónapig pihennénk, 6 hónapig pedig nem 
dolgoznánk. 

Megengedem azonban, hogv van olyan O O ' O • > 

vidék, ahol olyan viszonyok vannak a falusi 
és tanyai osztatlan iskoláknál, mint a milye-
neket cikkíró leírt. Azok azonban nem nor-
mális viszonyok, hanem különlegesek és így 
ezekkel az összes hazai tanyai és falusi isko-
lákat egy fedél alá vonni nem szabad és nem 
is lehet. Amilyen a tanító, olyan as iskola. 
Igaz ugyan, hogy ha a közigazgatási hatós ígok 
nem igen törődnek az iskolával, a tanfelügyelő 
pedig székhelyén lakik és van iskola megyé-
jében, mely még eleven tanfelügyelőt soha 
sem látott, úgy talán menthetőbb a tanítóra 
az ilyen állapot. 

Nem akarok dicshimnuszt zengeni megyénk 
kir. tanfelügyelőjének azzal, ha azt mondom, 
hogy valósággal a ianév alatt nem székhelyén, 
hanem az egész megyében lakik ; a legtávo-
labbi zugokban is fölkeresi az iskolákat és 
nincs Békés vármegyében iskola, amely e'ven-
kint egyszer ne fogadná falai között. Mi 
békésmegyei tanítók sohasem tudjuk, melyik 
pillanatban jelenik meg iskolánkban. Es ez 
így van jól, mert minden egyes látogatása ú j 
lelkesedést kelt nehéz munkánkhoz és két-
szeres buzgalommal teljesítjük a reánk szabott 
nemzeti munkát. 

Ami pedig az évközben való igazolatlan 
mulasztások légióit illeti, ez nálam — fehér O . 
holló. Tíz év alatt 3 igazolatlanul mulasztott 
tanulót jelentettem föl, kiknek szülőit meg is 
büntették. Ha valamelyik tanulóm mulaszt e i y 
félnapot, fölkeresem szüleit és komolyan figyel-
meztetem a mulasztás következményeire, kik 

1 szavaimra rendesen hajlanak is és másnap 
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már újra küldik a nebulót az iskolába. Szép 
szóval és egy kis fáradsággal az igazolatlan 
mulasztásoknak elejét lehet venni. 

Azt íija továbbá kartársam, hogy legcél-
szerűbbnek látná, ha a tanyai iskoláknál egy 
teremben csak az első és második osztály lenne 
jelen. En ennél tovább megyek : legcélszerűbb 
lenne, ha minden osztály Iciilön tanítót kapna. 
Igen ám, csakhogy ez teljesen kivihetetlen. 
Ami pedig cikkírónak azon nézetét illeti, hogy 
legalább a 4. osztály kapjon külön tanítót, 
mivel innen felsőbb osztályokba léphetnek a 
tanulók, szatíránál egyébnek nem tekintem ; 
még pedig azon egysztrű okból, mivel a cikk-
író említette tanyai iskola 4. osztályába csupán 
3—4 tanuló vergődik föl és az is 13—14 éves 
korában. Komikus lenne tehát, ha 3—4 tanuló 
kedvéért ú j tanítói állás szervezését óhajtanok. 

Elégedjünk meg azzal, hogy ott állítsanak, 
illetve szervezzenek új tanítói állást, ahol a 
növendékek száma a 80-at meghaladja. I t t 
azután az 1—3. osztályt az egyik, a 4—6-ik 
osztályt a másik vezetné. Ez a helyes. 

Végül még valamit. Nem feltűnési viszketeg-
ség bíztatott e néhány sor megírására. Tettem 
ezt csupán azért, mivel tudom, hogy nagyon 
sok olyan kartársam is olvasta Zsigmond cikkét, 
aki még tanyai iskolát sohasem látott és eset-
leg el is hitte a cikkben foglaltakat. Jegyezzük 
meg jól : a tanyai, meg a városi iskolánál is 
van jó, meg rossz tanító is. A jó tanító isko-
lája lehet a tanyán is mintaiskola, a rossz 
tanító iskolája a városban is rossz marad. Ipar -
kodó, lelkiismeretes és szorgalmas tanyai tanító 
iskolájában a legmostohább viszonyok között 
is legalább 3 3 % - a a tanulóknak a negyedik 
vagy felsőbb osztályokba kerül. Ahol az ered-
mény kedvezőtlenebb : ott hiba van, mely meg-
érdemli, hogy kutassuk annak orvoslását. 

(Gsorvás-Gerendás.) Szentkereszt y Tivadar. 

Az alkohol ellen. 
Nap-nap mellett találkozunk politikai, társa-

dalmi, tanügyi lapjaink hasábjain olyan törek-
vésekkel, melyeknek célja az alkoholizmus 
ellen küzdeni s a közoktatásügyi miniszter úr 
nagyfontosságú rendeletét eljuttatni minden 
számottevő tényezőhöz, kik hivatva vannak a 
nem; et gazdasági, erkölcsi és szellemi jólétét 
nemcsak előmozdítani, hanem fejlődésében is 
tovább irányítani, megmutatva azt az utat, 
mely a boldogulás felé vezet. 

E nagyfontosságú probléma megvitatásával 
szükséges — bár kedvelt lapunk már foglal-
kozott vele — minél többet foglalkoznunk és 
azt fölszinen t ir tanunk, hogy aztán a sok orvos-

ságból kiválaszthassuk azt, amely az alkohol-
nak ellenmérge lesz. 

Az alkohol fogyasztása nemzetgazdasági 
szempontból azt a látszatot kelti föl, mintha 
az az államoknak egyik legnagyobb jövedelmet 
hozó forrásuk volna. Anyagi szempontból 
véve a dolgot ez így is van. De ha vizsgálat 
alá vesszük ezt a tényt, azt tapasztaljuk, hogy 
amit az államok anyagilag nyernek, azt el-
veszítik sokszorosan a társadalom erkölcsi 
életének és szellemi fejlődésének megbénulása 
árán. 

Az alkohol élvezetének jellemzésére minden 
habozás nélkül ki lehet mondani : hogy ez 
„a népek ostora, a szellemi élet gyilkosa", 
mely által az erkölcsök meglazulnak, a szellemi 
törekvések porba hullanak és a teremtés 
koronája letörik. 

Ennek a rettentő veszedelemnek, melyet az 
alkohol élvezete idéz elő — már tudatában 
van az egész művelt világ. Kongresszusokat 
tartanak, egyesületeket alakítanak, megfigye-
léseket tesznek, hogy megfékezzék azt a rom-
boló elemet, mely kiöl a szívből minden nemes 
érzést és tönkre teszi az egész emberi szerve-
zetet. 

Legközelebb Bécsben tartottak nemzetközi 
alkohol-ellenes gyűlést, ahol az egyes nemzetek 
beszámoltak ily irányú egyesületeik műkö-
déséről. 

Ez a kongresszus adatokkal bizonyította 
be, hogy az alkohol élvezete nemcsak az 
erkölcsi és szellemi élet lejtőjén vezeti lefelé 
az emberiséget, hanem testileg is sietteti a 
végromlást, melynek hatását még a nemzedékek 
is megsínylik. 

Egy nemzet népének jobb jövendőjéhez az 
út — bátran kimondhatjuk — csak az iskolán 
vezethet keresztül. Az iskola tehát az az 
intézmény, mely legerősebb ellentálló képessége 
— a bajokkal szemben — minden országnak. 
Az alkohol elleni védekezésnek melegágyát az 
iskolában készíthetjük el, a már Sassi Nagy 
Lajos által ajánlott alkohol-ellenes oktatással, 
úgy azonban, hogy innen a palánták ismét csak 
az iskolában : az Ifjúsági Egyesületekbe lennének 
átültetendők, ahol aztán a tanítóság fölolvasások 
s másféle hasznos szórakozást nyújtó eszkö-
zökkel eltudná vonni a fiatalságot a korcsmák 
bűzös légkörétől. 

E harcban — természetes — a társadalom-
nak karöltve kellene járnia a tanítósággal, inert 
enélkül az eredmény csak gyenge kísérlet leend. 

Az alkoholizmus ijesztő módra terjed népünk 
alsó rétegeiben, s ha ez tovább folytatja romboló 
hatását : hazánk vagyonosodása a tönk szélére 
jut. Siessünk gátot vetni e romboló árnak, s 
tegyünk meg mindent, amit csak tehetünk e 
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téren, hogy elhárítsuk e veszedelmet s meg-
mentsük legalább az ú j generációt az alkohol 
súlyos veszedelmétől. Hazánk jobb jövője 
érdekében ezt tenni, hivatásunkból kifolyólag 
is hazafias kötelességünk. 

(Ete.) Marikovszky Pál. 

Az évi tananyag fölosztása. 
A szülők végtelen nagy bizalommal hozzák 

föl nekünk apró, kis csemetéiket, hogy azokat 
az élet rögös pályájára előkészítsük, hogy 
szellemi alapjukat jól megvessük, tőlünk leg-
nagyobb kincsük boldogulását várva. 

Ilyenkor önkénytelenül merül föl előttem 
az a gondolat, késziiltünk-e kellően ezen fontos 
és felelősségterhes föladat teljesítésére ? Meg-
tettünk-e minden tőlünk telhetőt, hogy a 
reánk bízott friss és pihent szellemi anyag 
határozott, célirányos és öntudatos ápolásban 
részesülhessen ? Nem kell-e attól tartanunk, 
hogy készületlenségünk miatt tanításunk el-
veszíti kívánt hatását és egy egész osztály 
haladásában egy évvel hátramarad ? Ez az 
utóbbi eset sokkal jobban bánthatná lelki-
ismeretünket, mint bármilyen más, fölületesség-
ből származó vétség. 

Hogy fontos föladatunknak tökéletesen meg-
felelhessünk, megkívántatik, hogy első sorban 
határozott tervvel lépjünk osztályunk elé és az 
egyes tanórákra kiszabott tananyagból alaposan 
készüljünk. 

A tanterv, illetőleg az egész évi tananyag 
tantárgyanként a legintenzívebben hetekre 
osztandó föl, tekintettel a közbeeső szünnapokra. 
Az így fölosztott heti tananyagban minden 
tantárgynak legyen terjedelmes „jegyzet" rovata, 
amelybe az elért eredméliy, az alkalmazott 
módszer, az esetleges visszamaradás, annak oka 
stb. ilyen nemű tapasztalatok jegyzendők föl. 
Följegyzendők továbbá a havonként tartandó 
tantestületi értekezletnek erre vonatkozó mód-
szeres észrevételei és határozatai. 

Ez a rovat legyen a tanítás igaz tükre, 
amely az előadó tanító működését híven tük-
rözze vissza. Az ezen rovatot vezető tanító 
pedig lelkiismeretbeli kötelességének tartsa, 
saját működését szigorúan megbírálva, azt a 
puszta igazságnak megfelelően kitölteni. A 
ta'név végén tartandó tanítóértekezletnél minden 
tanító munkaköre megállapíttatik a jövő tan-
évre nézve azzal a célzattal, hogy a tantestület 
minden egyes tagjának a szünidőben elég 
alkalma és ideje legyen a neki kiszabott tan-
anyagot helyesen fölosztani és részletesen ki 
is dolgozni. 

Ekkor vesszük csak észre, hogy milyen 
nagy szolgálatot tesz nekünk az elmúlt iskola-

évben jól vezetett tanterv, illetőleg annak 
„jegyzet" rovata, mert ahhoz viszonyítva, 
mintegy átjavítva kerül ki belőle a következő 
tanév tantervének módosított fölosztása. 

Ezek a tantervek az iskola tulajdonai, melyek 
bármely időben a tantestület minden tagjának 
rendelkezésére álljanak. 

Az osztatlan iskolában működő tanító ez 
úton ejtett önbírálata által fölismeri saját 
módszere hibáit s így ezek elkerülésével halad 
azon hazafias cél felé, hogy szeretett hazánk-
nak értelmes és derék honpolgárokat neveljen. 

(Tatabánya.) Palásti Gusztáv. 

A magyar nyelv terjesztéséhez. 
Hazai kedves nyelvünk terjesztése érdekében 

sok nemes és gyakorlati hazafi tett már külön-
féle indítványt, mutatot t különféle irányt és 
módot annak terjesztése érdekében. Legyen 
szabad nekem is egy eddig tudtommal nem 
ismertetett, a fölszínre nem hozott, de az én 
erős meggyőződésem szerint az eddigieknél 
sokkal több sikert igérő módot szintén bele-
dobni a magyar nemzeti állami eszmének ki-
építését munkáló nagy malomba. 

Már 17 éve, hogy a sok keserűséget, de 
örömet is adó tanítói hivatásnak élek. Ezen 
időnek legnagyobb részét nemzetiségi, illetve 
idegen ajkú iskolában töltöttem. Különösen az 
utóbbi 9, illetve 5 évet olyanban, hol a saját 
szorgalmunkon kívül alig volt valamely tényező, 
mely a nyelvtanulás munkájában segítségünkre 
lett volna. Ezen utolsó állomásom községe 
olyan német nyelvű, hogy magyar szót benne 
hallani nem is lehet. De nem csupán ez a 
község, hanem a környékbeli összes községek 
hasonlóan vagy teljesen német, vagy tót nyel-
vűek. Ezért aztán a mi iskolánk magyar nyelv-
tanítási működése, mely különben elismerésben 
részesül, úgyszólván kárba vész, mert az isko-
lában szerzett kevés ismeret az iskolán kívül 
a gyakorlásra szükséges tért nem bírván, el-
vész, elkallódik, alig marad belőle az emléken 
kívül egyéb. Ilyen hely sajnos, sok van még 
hazánk területén. 

Az iskolai életben kínálkozó minden esz-
közt, minden módot fölhasználtam, hogy az 
annyira óhajtott eredményt elérhessem, de bár 
annak ideiglenes eredményét, dicsekvés nélkül 
mondhatom, észleltem is, maradandóságot 
nem merek reméleni, mert gyakorlatból mond-
hatom, hogy a 2 — 8 év előtt a mindennapi 
iskolát elhagyott ismétlősök, bár az alap meg-
van, magyarul beszélni többé nem tudnak. 
Megértenek ugyan, ha én magyarul beszelek, 
de nyelvérzékük a gyakorlat hiányában leszok-
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ván az alakításról, magukat kifejezni többe' 
nem igen tudják. 

Ennek okát kutatván, azon eredményre 
jövök, bogy ilyen helyeken az iskolai bármily 
ajánlott módoni nyelvtanulás nem elég ered-
ményes ahhoz, hogy az idegen nyelvűek az 
ilyen exponált helyeken a magyar nyelvet 
elsajátítsák. Szerény véleményem szerint nyel-
vet csak társalgás útján lehet alaposan meg-
tanulni. 

Azt mondhatnák erre, hogy hiszen ott az 
iskola és megvan adva benne a mód arra, 
hogy a magyar nyelvet társalgás úlján tanít-
suk. Tgen. De ezek megfeledkeznek arról, 
ami éppen az ilyen nyomorúságos viszonyok 
között egyáltalán keresztül nem vihető, hogv 
a szorgalmi idő megrövidül. Alig 6 hónapra 
lehet számítani csak. Az elemi iskolai tan-
anyag pedig olyan terjedelmes, hogy a teljes 
10 havi szorgalmi időn is munkát ad annak 
a földolgozása. így a megrövidült szorgalmi 
időben arra semmi esetre sem marad a taní-
tónak ideje, hogy a társalgást gyakorolhatná. 
Már pedig ez a társalgás, ha az ember azt 
gyakorlati haszonnal akarja alkalmazni, egv 
új, még pedig nem kis terjedelmű sok körül-
tekintést igénylő tantárggyal szaporítaná az 
úgyis terjedelmes tananyagot. 

Azt mondhatják ismét, hogy hiszen az 1. 
és II. osztályokban ott a beszéd-értelemgyakor-
lat ezen cél szolgálatában. Hát talán részben 
igazuk van. De az is igaz, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlat, bárhogy dolgozzuk is azt föl, 
inkább csak egyoldalúlag nyújt tért a nyelv 
terjesztésére, tanítására. Egyoldalú pedig azon 
egyszerű és világos okból, mert általa inkább 
csak a tárgyi ismeret terjeszthető, általa úgy-
szólván csak a tárgyi fogalmak birtokába jut-
hat az idegen nyelvű tanuló, míg a szintén a 
beszéd ismeretét, illetve tudását föltételező 
elvont fogalmakból alig vagyunk képesek vala-
mit megértetni növendékeinkkel. Ha ez sikerül 
is valamennyire, nem maradandó, mert egy 
harmadik vagy negyedik elvont fogalom ismer-
tetése után a tanuló az előbb tanultat már 
elfeledte. Hogy ez így van, bizonyításra alig 
szorul. Mutatja a mindennapi példa. Kevés 
magyar nyelvi ismerettel bíró ember, ha magát 
magyar nyelven akarja kifejezni, a tárgyak 
neveit rendszertelenül rakja egymás mellé ; 
hiányzik a ragozás ; hiányoznak beszédjéből az 
elvont fogalmak, mert azok ismeretének nin-
csen birtokában. 

Különösen olyan helyeken, hol a magyar 
vidék, vagy magyar város hiányzik, mint 
nálunk is, megy nehezen, úgyszólván csiga-
lépésben a nyelvterjesztés. Ez is azt bizonyítja, 

hogy a nyelvtanulás csakis társalgás útján 
lehet eredményes. 

Milyen eszközökkel ós milyen módon lehetne 
tehát az elemi iskolai magyar nyelvtanítást 
eredményesebbé, maradandóbbá tenni 'i Fele-
letem reá a már annyit hangoztatott társal-
gási mód. Hogy lehetne ez keresztülvihető ? 
Feleletem erre is van. Bár félek, hogy sok 
embert talán felizgatok vele, vagy hogy engem 
tartanak képzelődőnek, de azért kimondom : 
az állami árvaházaknak decentralizálásával. 

Ezeket lehetne a fönti cél szolgálatába 
bevonni, olyfonnán, hogy az ilyen helyekre, 
mint ez is, ahol én működöm, onnan a meg-
felelő tartásdíjjal együtt a szükséghez képest 
az I. és II. osztályokba legalább 4—5 teljesen 
magyarajkú és vérű gyermeket kiadnának. 
Kérdi talán valaki, hogy aztán azok tanulás-
beli és nevelésbeli előhaladásával mi lenne ? 
Erre a felelet nagyon egyszerű. A tanulásbeli 
előhaladás egyes esetekben talán, kivált az 
osztatlan népiskolánál, valamelyes visszamara-
dást szenvedne, de semmi esetre sem annyira, 
hogy a 2 év után az intézetbe visszamenve, 
a 111. osztályt végezni ne tudná. A kiosztásnál 
már figyelemmel lehetne lenni arra, hogy csak 
a szellemileg fejlettek lennének kiosztva. Az 
itt föltehető, de meg nem engedhető hátrány-
nyal szemben állíthatom, hogy nevelésben 
semmi esetben sem veszítenének. Különösen 
többet nyernének a szeretetből, mint az inté-
zetben, ahol úgyszólván katonai fegyelem alatt 
kell, hogy éljenek azok, akiknek éppen a 
hiányzó szülői szeretetben kellene részesül-
niük. (Nem mindenütt van így! Szerit) A 
tanítónál, ki maga is kevés kivétellel család-
apa, családjával közös háztartásban élvén, ezen 
családi, úgyszólván szülői szeretetben volna 
részük. 

Azok elszállásolása és táplálása sem ütköz-
nék nehézségekbe. Nem tudom biztosan, hogy 
egy-egy árvára mennyi tartásdíj van számítva, 
de azt Ili-zeni, hogy annyi van. hogy bármely 
tanító a nagy cél érdekében még áldozat árán 
is magára vállalná érte az árvák gondozását. 
Még a napi táplálkozás is történhetnék az inté-
zeti étrei d szerint. A közvetlen felügye et az 
állami iskolai gondnokságok hatáskörébe lenne 
beosztandó, míg évenként a kir. tanfelügyelő 
is meggyőződést vehet magának a gyermekek 
gordozásáról. Különben az árvaházi igazgatókat 
is lehetne kötelezni, hogy a kiosztott árvák 
gondozásáról személyes meggyőződést szerez-
zenek. 

Mint említém, ezen kiosztások két évenként 
történhetnének, mert bármily ellenőrzés mellett 
is két év alatt már annyira az idegen nyelvet 
kezdenék gagyogni, akkor pedig már a kívánt 
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célt szolgálni nem volnának alkalmasak, mert 
szívesen beszélnének a többiek nyelvén. Haszon 
csak annyi lenne belőle, hogy ők valamely 
idegen nyelvből sajátítanának el valamit. Külön-
ben talán még helyesebb volna évenként kicse-
rélni őket. De csakis az 1. és II. osztályba 
osztanék be 4—5 magyar gyermeket. A III. 
osztályba már fölösleges volna. De meg 
8—10 gyermeket még könnyebb elhelyezni, 
mint 12—15-öt. 

Ha ezen dolog ekkénti keresztülvitele ra j tam 
állna, semmit sem haboznám annak gyakorlati 
keresztülvitelén, mert erős meggyőződésem, 
hogy semmi más eddig ismert eszköz és mód 
a nyelvtanításnak ilyen szolgálatot nem tenne. 
Gyermek a gyermeket szívesebben utánozza a 
beszédben is, nemcsak más dologban, mint a 
fölnőttet. Meg aztán a gyermek gyermek-
nyelven tud beszélni, míg mi, valljuk be, arra 
képesek nem vagyunk. Vagy csakis kevesen. 
Már pedig ez szükséges. A gyermeknek gon-
dolatvilága, kifejezése oly sajátos, hogy ahhoz 
gyermek-tanító kell. Játszva, óra előtt, óra köz-
ben, tanulnák el a magyar kifejezéseket. Míg 
felelés közben igyekeznének a magyar ajkú 
gyermeket úgy a kifejezésben, mint a hang-
hordozásban utánozni. 

En szeretném, ha ezen általam fölszínre 
hozott eszme az irányadó egyéneknél is méltány-
lásra találhatna, s a dolog a magyar nemzeti 
állameszme szolgálatára minél hamarább kivi-
telre készen lenne. 

Adná Isten, hogy mielőbb jönne. En lennék 
az első, ki kérő szómmal előállnék azzal: ide 
kérek vagy 8—10 nemzetnevelő gyermek-tanítót. 

(Kanosvágás.) Baloy Kálmán. 

— A róm. kath. és görög katliolikus 
kántorok figyelmébe. A leendő kántori nyug-
díjintézménynek tagjai lehetnek : kántortanítók, 
kán tortanítósegédek, kántorok, kántorsegédek, 
akkor is, ha oklevéllel nem bírnak. És esetleg 
karnagyok, ha jelentkeznek. A nyugdíj 400, 
600 és 800 korona lesz. A 400 kötelező lesz 
mindenkire, tekintet nélkül jövedelmére. A 6Q0 
és 800 koronásba beállhat tetszés szerint bárki. 
A nyugdíjintézmény nem társulati módon, ha-
nem az egyház keretében a nagymélt. püspöki 
kar védnöksége alatt fog állni, úgy azonban, 
hogy hozzájárulásunkkal mi fogjuk hozni a 
legnagyobb anyagi áldozatot, mit a legszeré-
nyebb jövedelmű kartársunk is meg fog bírni. 
Összes vagyonunkat 472°/o-os regálekötvények-
ben a káptalanoknál helyezzük el. Az alap-
szabálytervezetet minden jelentkező akkor 
kapja meg, lia azt előbb én, mint az „Orsz. 
Kath. Kántori Nyugdíjintézmény" előadója az 
„Orsz. Kath. Tanügyi Tanácsnál" bemutattam 

s ott tárgyalás alapját képezte. Mi valószinüleg 
már e télen meg lesz. Ekkor az alapszabály-
tervezetet minden kath. tanítói egyesület elnök-
ségének is megküldjük hozzászólás végett. A 
statisztikai adatok összegyűjtése végett és a 
fölmerülő sok költség fedezése miatt azonban 
föltétlenül szükséges, hogy minél előbb minden 
érdekelt fél jelentkezzék, különösen jelezve 
szolgálati éveinek számát. A költségek ezekre 
lesznek szükségesek : levelezés, posta, statiszti-
kai adatok gyűjtése. A tanácskozásra behivott 
legalább öt jeles szaktárs fuvar- és napidíja, 
mi talán kétszer-háromszor válik szükségessé. 
Az alapszabályok tervezetének ezer példányban 
való kinyomatása. Azoknak postai szétküldése 
és más, eddig előre nem látható költségek 
fedezésére. Amint a pénz kezelésére találok 
egy ideiglenes alkalmas pénztárnokot, azt e 
helyen is jelezni fogom. A két koronákat 
azután oda méltóztassanak azonnal küldeni, 
hogy az ügy menete az anyagiak miatt fenn-
akadást ne szenvedjen. A jelentkezők száma 
eddig hetenkint 100. Ügyünk szerencsés meg-
oldásához szükséges, hogy minél nagyobb 
számmal igazolhassam az általános óhajt : s e 
szám nagysága nyerje meg felsőbb hatóságaink 
jóakaratát is. Bussa (u. p. Szakai, Nógrád m.) t 
1903 aug. 24. Kartársi üdvözlettel: Szakoly 
István, az orsz. kath. kántori nyugdíjügy elő-
adója. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. J. T. I . Folyamodjék a közoktatásügyi 

minisztériumhoz valamely állami képezde 
igazgatósága útján, érettségi bizonyítvány és 
3 évi tanítóskodás alapján képesítő vizsgá-
latra vonatkozó engedélyért. Felekezeti taní tó 
létére minek menne más felekezetű képezdébe 
vizsgálatot tenni ? Emiatt könnyen kellemet-
lenségek tehetné ki magát saját iskolája 
hatósága részéről. Ha tanítói oklevelét meg-
szerzi, akkor lehet csak állásában végleg meg-
erősíteni. — A. I l lés. Lapunkban nem-
régiben közöltük a legújabb intézkedést a 
korpótlékra vonatkozó folyamodások tárgyá-
ban. — K. János. A kir. tanfelügyelő hozzá-
járulásával — ha már eddig 30 növendék 
van — a kellő módozatok mellett nyithatnak 
ott magániskolát. — M. János. Bukovina. Ha 
elemi vagy polgári osztály részéről van szó, 
ajánljuk a hosszúfalusi (Brassó m.) polgári 
iskolát ; ott közélelmezés is van. Tessék az 
igazgatósághoz fordulni. — „Tapolca." Annak 
az igazolványnak oklevél értéke van. Milyen 
államsegélyt é r t ? Fizetéskiegészítőt? 

e£>$KJe 1— 
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Képek. 
(Az iskolai nevelés köréből.*) 

A rikkancs. 
Ferenc iskola- mulasztása kezdett nekem föl-

tűnni annál is inkább, mert azelőtt a pontos 
iskolába járó tanulók közé tartozott. 

— Mit tudtok Ferencről ? kérdém tanuló-
társait. 

— Tegnap — heti szünet volt — a 
főtéren krajcáros lapot láttuk árulni — volt 
a felelet. 

A dolog kezdett gyanúsnak föltűnni. Egyik 
tanulót Ferencékhez küldöttem : megtudni, 
miért nem jött ma iskolába. 

Ferenc tanulótársával följött s félve lépett 
asztalomhoz. 

— Miért nem jöttél ma a rendes időben 
iskolába, miért vártad, hogy utánad küldjek ? 

— Meg vagyok nagyon hűlve — volt a 
felelet. 

— Hol hűtötted meg magad? 
— Tegnap krajcáros újságot árultam a 

főtéren, akkor hűltem meg. 
— Hány lapot adtál el s mennyit kaptál érte? 
— Eladtam 160 lapot s kaptam érte 30 

k rajcárt. 
— Megtiltom neked, hogy többé lapot árulj ! 
Most menj helyedre s délutánra küldd föl 

édesapádat az iskolába. 
Ferencnek az apja föl is jött. 
Megmagyaráztam neki, hogy ne engedje fiát 

újságot árulni, hiszen az utcán elromlik s 
azonkívül meg is hül s a szerzett pár fillér 
nem lesz elég orvosra, patikára. 

Meggyőztem az apát az utcán való kóborlás 
sokoldalú káros hatásáról s ő meg is Ígérte, 
h)gy többet fiát nem engedi újságot árulni. 

De hiába is engedte volna, mert fia beteg 
lett, nagyon meghűtötte magát. A sok kiabá-
lástól hogy „tessék lapot venni, csak egy 
krajcár !" teljesen elrekedt a rikkancs. 

Hosszasan kellett feküdnie Ferencnek, míg 
nagynehezen újra fölgyógyult. 

A szerzett pár krajcár dehogy is volt elég 
o.-vosra, patikára! 

* 

* Mutatvány szerzőnek „Tanító és Tanítvány" című 
sajtó alatt levő művéből. 

Egy anya. 
A gazdasági ismétlő-iskola leányosztályában 

volt órám. 
Az óra kezdetén beállít az iskolába egy 

anya, kezénél fogva erősen tartva a leányát. 
Hat szem között adta elő panaszát, hogy ilyen 
és olyan az ő leánya; odahaza nem bír vele, 
sőt a szomszédok füle-hallattára illetlen sza-
vakkal illeti. 

— Eressze el kérem a leánya kezét, nem 
érdemes reá, hogy megfogja — szólék, s ezután 
hosszasan néztem a leányt szótlanul. 

— Hibád, leányom nagy, — ez bűn. Kérdd 
meg azonnal édes jó anyádat, ha megtudna 
neked bocsátani. 

— Nem kér az meg kérem, próbáltam én 
vele odahaza, de sokkal makacsabb — vágott 
közbe az anya. 

En csak néztem a leányt. S nem is kellett 
másodszor fölszólítanom az engedelemkérésre, 
mert ő azt sírva meg is tette. 

— Anyád megbocsátott, én is megbocsátok, 
de hátra van még a jó Isten bocsánata. Viseld 
jól magad — imádkozzál sokat s a jó Isten 
is megbocsát. 

Még csak arra kért a leány, hogy tanuló-
társainak ne mondjam meg a dolgot, mit ez 
alkalommal kivételesen meg is Ígértem. 

Amit a szülei ház nem tudott odahaza 
elintézni, elintézte az iskola. 

* 

A kalap. 
Örvend a tanító, ha a szülő érdeklődést 

mutat az iskola és gyermeke iránt, de unal-
massá válik, ha minden kicsiségért a gyermek 
helyett a szülő fut panaszra a tanítóhoz. 

így volt a Károly apjával is. Bármi cse-
kélység történt gyermekével az iskolában — 
azonnal dérrel-durral állított föl a tanítóhoz 
az apa jogorvoslásért. 

— Az már csak mégsem járja — monda 
egy alkalommal Károly apja — hogy fiamnak 
a kalapját leverték a fogasról s azt porosan 
tette fejére. 

— Hát biz' az megtörténik a legnagyobb 
felügyelet mellett is, mert lássa, kérem 86 
tanuló van egy tanteremben. Majd újra figyel-
meztetjük, hogy ügyeljenek egymás ruhájára. 
Különben jelentetted ezt a tanító úrnak? — 
kérdém a fiut. 
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— Nem! 
— Na lásd, jelenteni kellett volna s akkor 

a tanító úr elintézi a dolgot, nem kellett 
volna édesapádat fárasztani föl, kinek odahaza 
úgyis elég dolga van. 

— De feljövök én máskor is — mondá az 
apa — mert nem tűröm, hogy a fiam ruháját 
piszkolják, hiszen az én fiam mindig tiszta. 

Ekkor végignéztem a fiucskán s így szólék: 
— Hát a csizmádat ki taposta össze, hogy 

olyan piszkos ? 
A fiu meg az apa is a csizmára néztek. 
— Lásd, milyen sáros a csizmád, pedig most 

sár sincs. Bizony rég nem volt az a csizma 
megtakarítva. 

— Van a fiamnak új csizmája is ! 
— Én hiszem, de nem az a baj, hogy 

ócska, hanem, hogy nem tiszta. Már pedig, aki 
egyben szereti a tisztaságot, az másban is kell, 
hogy szeresse azt. 

Az apa is elértette, ami a fiának szólt. Lát-
szott is rajta, hogy restelli a dolgot. 

A második adag, úgylátszik, megtette a 
hatást. 

— Hát bizony rosszak a gyermekek — mondá 
a szülő s barátságosan köszönve eltávozott. 

* 

Kinevették. 
Az irónom leesett. Ödön tanítványom a 

pad széléről fölugrik és fut, hogy fölvegye. 
Siettében az asztalom előtt hasra vágja magát, 
aztán meg szolgálatot sem tehetett, mert az 
irónt, mielőtt ő oda ért volna, én már föl-
vettem. 

Tanulótársai Ödönt kinevették. Szegény, sírva 
ment a helyére. 

Ezt nem hagyhattam szó nélkül. 
— Mit nevettetek most? 
Egyik föláll s mondja, hogy Ödönt nevették, 

amiért elesett. 
— Ezért ugyan kár nevetnetek. Hiszen ő 

szolgálatot sietett tenni nekem. Azt hiszem, ez 
nem nevetni való. 

A tanítványok egymásra néztek, láttam, 
hogy megértették, amit mondani akartam. 

* 

Földet hordtam. 
Károly két nap nem volt iskolában. Mikor 

igazolásra került a dolog, azzal állott elő, 
hogy a mulasztást azért követte el, mert földet 
hordott. 

— Hol hordottad a főidet? 
— Magyar utcában az építkezésnél. 
— Mit fizettek neked ezért? 
— Egy napra 30 krajcárt! 

' — Ki küldött dolgozni ? 

— Édesanyám ! 
— Édesapád mivel foglalkozik? 
— Semmivel, mert ágyban fekvő beteg. 
— És édesanyád? 
— Szilvát árul ! 
— Mit vettek a pénzzel ? 
— Egy kalapot! 
— Mennyi volt? 
— 25 krajcár. 
— A többi pénz hol van ? 
— Édesanyámnál. 
Sajnáltam a szegény, gyenge, beteges kiné-

zésű Károlyt. 
— Fiam, neked iskolába kell járnod, kima-

radnod nem szabad. 
Igazoltam kivételesen e két napi mulasztást, 

mert megokolva láttam a körülmények által. 
(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

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

Kinevezte: Réeze Ilona oki. kisdedóvónőt 
a makariai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Radetzky László oki. tanítót a leányfalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Riedlein Émilia oki. 
tanítónőt a tavarnai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Marton Gizella oki. kisdedóvónőt 
a jászómindszenti áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Andriska Teréz oki. kisdedóvónőt a 
szaniszlói áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Vránich Károly és fí'xlla Aranka oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a bőnyrétalapi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Gergely Jolán oki. 
kisdedóvónőt a kisgarami áll. 'kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Durmann Arabella oki. kisded-
óvónőt a békéssámsoni állami kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Radies Ferenc oki. tanítót a 
zsófiafalvai áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá ; 
Redő Róza oki. kisdedóvónőt a sófalvi állami 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Hidvégi Mária 
oki. kisdedóvónőt a tiszaroffi áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé; Stift Károly oki. tanítót 
a bárdszerászlói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Albert József oki. tanítót a kecskeméti orsz. 
tanítói árvaházhoz s.-árvaatyának ; Pap Opra 
János oki. tanítót a gagyvendégi állami el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Pivinger Ilona oki. 
kisdedóvónőt a budakalászi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Kéllér József oki. tanítót a 
lajosfalvi állami elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Mészáros Károly oki. tanítót az apácai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Elek Márta okleveles 
tanítónőt a világosi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Tarkó Lajos oki. tanítót a szapáry-
falvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Vineze 
Ilona oki. tanítónőt a kalotaszentkirályi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Wunder József oki. 
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tanítót a felsőstubnyai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Jánosy Imre oki. tanítót a tiszasülyi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Hartman Leona 
oki. tanítónőt az entradámi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé ; Hajós Sándor okleveles tanítót 
a móricföldi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Hamar Jánős hajdúszoboszlói áll. polg. iskolai 
s.-tanítót a zayugróci áll. polg. isk.-hoz a X. 
fiz. oszt. r. tanítóvá; Becher Ferenc okleveles 
tanítót a tarfa.vi és tarujfalvi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Ilamarnc-Husovszky Ida 
szebelébi áll. óvónőt a zayugróci áll. óvodához ; 
Balázsi Róza oki. tanítónőt a kőröstarcsai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Gödri Márton apácai áll. el. 
isk. tanítót a brassó-derestyei áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Nagy Vilma maroscsapói 
áll. óvónőt a nagykereki áll. óvodához jelen 
minőségében; Bella János tiszasülyi áll. elemi 
tanítót a kőröstarcsai áll. el. isk.-hoz; Pesthy 
Jenőné szepesolaszi áll. óvónőt a békásmegyeri 
áll. óvodához jelen minőségében; Dániel Elza 
cseleji áll. el. isk. tanítónőt a kispesti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Laczkó János 
gagyvendégi áll. el. isk. tanítót a forrói áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Gyürlce Ilona 
kisgarami áll. óvónőt a piliscsabai áll. óvo-
dához ; özv. Vinczer Dánielné breznóbányai 
áll. óvónőt a szatmári áll. óvodához ; Gitta 
Lenke sófalvi áll. óvónőt a bánlaki áll. óvo-
dához jelen minőségében; Demicher Vilmos 
miavabárányvölgyi áll. el. isk. tanítót a liptó-
benedekfalvai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében ; 
Stumpf Mária tavarnai áll. el. isk. tanítónőt 
a szigetszentmártoni áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Környey Laura magyargyerő-
monostori és Nagy Ilona mérai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen; Nagy Vilma nagy-
kaposi áll. óvónőt a szatmári áll. óvodához 
jelen minőségében; Derne Károly zilahi áll. 
segélyz. közs. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a kassai állami polgári iskolához ; 
Wedel Lujza nagykereki áll. óvónőt a maros-
csapói áll. óvodához jelen minőségében. 

Jóváhagyta : a Brassómegyei Ált. Tanító-
egyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat u ta lványozot t : özv. Félegyházy 
Be'láné szül. Borbély Irén szinérváraljai munka-
képtelen tanítónő részére évi 520 koronát; 
Kozakovics József sárosszentkereszti róm. kath. 
el. isk. tanító részére évi 660 koronát ; Nagy 
Sándor rigácsi r. kath. el. isk. tanító részére 
évi 520 koronát; Miilián János oláhgyürüsi 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító részére 
évi 520 koronát; Nagel Gy aláné, szül. Vrabely 
Mária bajmoki munkaképtelen r. kath. tanítónő 
részére évi 660 koronát; Diczig Rajmund 
kaplonyi munkaképtelen róm. kath. el. isk. 

tanító részére évi 540 koronát; Buday Ida 
maguralaplicai munkaképtelen áll. tanítónő 
részére évi 680 koronát; Höttinger János 
sopron-njlaki róm. kath. el. isk. tanító részére 
évi 440 koronát; Kosáry Ede munkaképtelen 
közs. tanító részére évi 540 koronát; Magyar 
Pál szaniszlói munkaképtelen gör. kath. elemi 
isk. tanító részére évi 520 koronát ; Lukics 
György verseci g. kel. szerb el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1600 koronát; Patzner 
Ida vojteki közs. óvónőnek évi 360 koronát. 

Végkielégítést utalványozott : Jettmár 
Matild fiumei munkaképtelen áll. el. isk. taní-
tónő részére 1300 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Nagy János bánfalvi nyug. közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Székely Zsuzsánna részére évi 
478 koronát ; néhai Pintye Elek komlósújfalusi 
nyug. g. kath. tanító özv., szül. Domsa Agáfia 
részére évi 300 koronát,két kiskorú árvája részére 
pedig összesen 100 koronát; néhai Vörös 
János keszthelyi nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Halápi Anna részére évi 636 koronát. 

Az iljasági egyesületek szervezése és azok 
alapszabály-tervezetének módosítása ügyében 
folyó évi június hó 30.-án kiadott körrendelet 
ügyszáma leírási hibából lett 41.846-nak írva. 
A jelzett rendelet helyes ügyszáma: 41.856/903. 

Budapest, 1903 augusztus hó 16.-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Kacskovics M. dr., 
osztálytanácsos. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Világ folyása. A kormányválság meg-

oldását e hét végére, illetőleg a jövő hétre — 
remélik. Még mmdíg csak „remélik." Bizo-
nyosat még senki sem tud. A király folyó hó 
29.-én délután elhagyti magyar fővárosát, 
hogy Bécsben fejedelmi vendégét: az angol 
királyt fogadja. 0 Fölssge folyó hó 3.-án este 
érkezik vissza Budapestre és, lemondva a 
hadgyakorlatokra való utazásáról, másnap már 
a kormányválság megoldásával fog foglalkozni. 
Adja Isten, hogy szeretett királyunk megtalálja 
a kibontakozás megnyugtató módját ! 

— Az Eötvös-alap köréből. Az alapsza-
bályok módosítása tárgyában az augusztus 17.-Í 
közgyűlés tudvalevőleg úgy határozott, hogy a 
tervezet küldessék meg a tanítóegyesületeknek 
s a beérkezett vélemények összevetése után a 
tervezet a 20. §-tól kezdve (mivel a 19 első 
§-t az augusztus 17.-Í közgyűlés már elfogadta) 
új közgyűlésen tárgyaltassék. Az elnökség a 
jövő héten hajtja végre ezt a közgyűlési hatá«-
rozatot, amennyiben az alapszabály-tervezetet 
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megküldi a vidéki tanítóegyesületek elnökeinek 
azzal a megkereséssel, hogy azt választmányi 
ülésen (esetleg, ha lesz még ez évben, köz-
gyűlésen) tárgyaltassák s az észrevételeket f. 
év december 25.-ig küldjék be a titkárhoz. Az 
elnökségnek a tervezetet a február 2.-i köz-
gyűlésen kell tárgyaltatnia, mivel különben 
újra kellene az egészet szedetnie, ami tetemes 
költséggel járna. A szedés március végéig 
ráfizetés nélkül állva maradhat s ha a február 
2.-i közgyűlés az alapszabály-tervezetet letár-
gyalja, március közepéig a jóváhagyás is meg-
történhetik. Az elnökség ezen az úton is fölkéri 
a tanítóegyesületeket, hogy a választmányuk 
(esetleg a közgyűlésük) megjegyzéseit f . évi 
december 25.-ig okvetlenül terjesszék föl. — 
Tanárok alapítványa az Eötvös-alapnál. Az 
augusztus 17.-i közgyűlés a gyűjtő- és kezelő 
bi, ottság indítványára elhatározta, hogy a 
középiskolai és tanítóképző-intézeti tanárokat 
föl fogja szólítani, hogy az Eötvös-alapnál ala-
pítványt tegyenek. Ilyen alap létesítésére azért 
van szükség, mivel a Tanítók Házábai való 
fölvételre tanárok fiai jogosítva vannak, ámde 
mivel a tanárság eddig mindössze esik 2900 
K alapítványt tett az Eötvös-alapnál, az osztó-
bi/.o.tság kedvezményes helyre tanárnak a fiát 
nem veheti föl. Arravaló volna tehát a tanárok 
alapítványa, hogy ebből tanároknak a Tanítók 
Hízóba fölvett fiait kedvezményben részesít-
hessék, amennyiben a tanítók által gyűjtött 
alapból csak tanítók fiai részesedhetnek. Kivá-
natos, hogy az Orsz. Tanáregyesület ezt az 
ügyet a kezébe vegye, még pedig, a tanárság 
érdekében, mielőbb! H i a tanárok 100.000 K 
alapítványt tennének alapunknál, abból 10 tanár 
főiskolai tanuló-fiát lehetne fölvenni 20 K 
havi befizetéssel a budapesti és 10 tanár fiát 
ugyancsak havi 20 K díjra a kolozsvári Tanítók 
Házába. Az alap elnöksége a fölszólításokat 
szeptember hó folyamán küldi szét a tanár-
testületekhez és a főigazgatókhoz. Ha e föl-
szólításnak sikere lesz, csak a tanárok fogják 
hasznát látni! —• A megszavazott ösztöndíjak 
és segélyek már elküldettek a postatakarék-
pénztár útján azoknak, akik nyugtatványukat 
beküldötték. A késlekedőket az elnökség 
lapunk útján szólítja föl nyugtatvanyuk mielőbbi 
beküldésére, mivel hetenként csak egyszer van 
utalványozás. A számtartóhoz hasztalan for-
dulnak az illetők kifizetés végett, mivel ő pénzt 
nem kezel s így kifizetést sem teljesíthet. 
Minden ki- és befizetés a postatakarékpénztár 
útján történik. — „Cikói intelligencia" címen 
az Eötvös-alapra 5 K adomány érkezett, min-
den egyéb megjegyzés nélkül, a számtartóhoz, 
aki most lapunk útján kéri a beküldőt, hogy 
levelező-lapon szíveskedjék magát megnevezni, 

hogy a nyugtatványt megküldhesse címére. — 
Az Eötvös-alap tagjai az eddiginél valamivel 
lassúbb tempóban ugyan, de folyton szaporod-
nak. Az elnökség reméli, hogy az új iskolai 
évben a belépések ú j lendületet fognak venni, 
amire nemcsak azért van nagy szükség, mivel 
a közel jövőben az alapra a kolozsvári Tanítók 
Házával újabb teher hárul, hanem mivel a 
magyarországi tanítóságnak még mindig csak 
negyed része lépett be orsz. segélyegyesüle-
tünkbe, mely igazán áldásos működést csak 
akkor fejthetne ki, ha legalább 15 ezer tagja 
volna ! Pedig a 3 korona csekély tagsági díjat 
legalább minden második tanító megfizethetné ! 
Ha megtenné, nem kellene — födözet hiá-
nyában — az osztó-bizottságnak elaggott, 
beteg tanítót csak azért, mivel már 5 ízben 
részesült az alap jótéteményében, visszautasí-
tania s akin, hasztalan hivatkozik nagy 
szegénységére: az elnökség nem tud segíteni, 
mert nincs rá födözete ! — A szabad aszta-
lokért az Eötvös-alap tagjainak tanuló fiai 
szeptember 10.-ig folyamodhatnak. Az elnökségre 
címzett bélyegtélen kérvények a jelzett határidőig 
Kapy Rezső titkárhoz (VII., Rottenbiller-u. 66. 
sz.) küldendők. Határidőn tói beérkező folyamod-
ványok nem fognak figyelembe vétetni. 

— Szövetkezés és a tanítóság. A Magyar 
Gazdaszövetséghez tartozó szövetkezeteknek 
Bernát István kitűnő szerkesztésében meg-
jelenő hivatalos lapjában, a Szövetkezésben 
olvassuk és t. kartársainknak szíves figyel-
mébe ajánljuk a következő sorokat : „ A Magyar 
Gazdaszövetség legutóbbi közgyűlésén egy 
határozatot fogadott el, melynek értelmében 
a fö'.dmíves iskolák mellett rendezett néptanítói 
tanfolyamokon a szövetkezeti eszme kiterjedet-
tebb mértékben lenne tárgyalandó, mint szük-
séges és üdvös kiegészítése a többi tantár-
gyaknak. A földmívelésügyi minisztérium részé-
ről megvan az erre való hajlandóság, azonban 
az idő rövidsége miatt az idénrői már elmaradt. 
Miután pedig egy évnek elvesztése is kár 
lenne e tekintetben, hogy a tanfolyamokon 
résztvevőket megismertessük törekvéseinkkel, 
tájékoztató, ismertető füzeteket bocsájtottunk 
rendelkezésükre, hogy az abban foglalt eszmé-
ket saját hatáskörükben terjesszék és ily módon 
a közgazdasági javítás és erkölcsi haladás 
útjait egyengessék. Azon reményben vagyunk, 
hogy a magyar tanítóság körében mindig 
többen fognak akadni olyanok, kik tájékozást 
nyerve arról, hogy mit és hogyan kell tenni, 
beállanak a küzdők sorába s szaporítják azokat 
a babérokat, melyeket velünk cselekvő kollegáik 
ezen a téren már idáig is szereztek." 

— A Tanítók Tanácsadójának, melyet a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nagyon 
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kedvező bírálat alapján a tanítóképző-intézetek 
számára segédkönyvül engedélyezett, most 
van sajtó alatt a harmadik Madásp. Az új 
kiadás mintegy 3 ívvel lesz terjedelmesebb 
az eddigieknél s ennek dacára az ára marad 
a régi: fűzve 2 K 60 f, kötve 3 K. Az új 
kiadás tartalmazni fogja a községi iskolaszéki 
utasítás ismertetését is. A tanítóképző-intézetek 
máris tesznek megrendeléseket a Tanítók 
Tanácsadójára, melynél hasznosabb és szüksé-
geseit) könyvet alig is adhatnak a leendő tanító 
kezébe. Az a fiatal tanító, aki a Tanítók 
Tanácsadóját elolvassa, teljesen tájékozva van 
teendői, jogai és kötelességei felöl s nem okoz 
fölösleges munkát felsőbb hatóságainak. Ezt 
az a hivatalos bírálat is kiemelte, melynek 
alapján a miniszter e nélkülözhetetlen könyvet 
a tanítóképző-intézeteknek ajánlotta. Az új 
(harmadik) kiadás megjelenésének idejét már 
közelebb jelezni fogjuk. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely 
tudvalevőleg az Eötvös-alapra, illetőleg tanítók-
nak vidéki középiskolákon tanuló fiai ösztön-
díjalapja javára jövedelmez, ez évben néhány 
héttel később jelenik meg, mint a mult évek-
ben. E néhány heti késés oka az eseményekben 
rejlik. Nagy dolgok vannak még függőben, 
amelyek elintézéséről egy naptárnak okvetet-
lenül meg kell emlékeznie. Ez oknál fogva az 
Athenaeum naptárai mind később jelennek 
meg az idén, mint a mult években. A Magyar 
Tanítók Naptárának megjelenését annak idejé-
ben jelezni fogjuk; addig is fölhívjuk rá a 
magyar tanítóság szíves figyelmét. Ha t. kar-
társaink mind csak az ő számukra készült s 
az ő érdekeiket fölkaroló naptárt vennék meg, 
ezen a réven is néhány ezer koronával gyara-
podnék a mi Eötvös-alapunk, melynek jótéte-
ményében már ezer meg ezer tanítócsalád 
részesült. Az Eötvös-alap ríj abb keletű föl-
lendülése remélnünk engedi, hogy a Magyar 
Tanítók Naptárának is több lesz az idén a 
megrendelője, mint volt a mult évben. A 
tanítók naptárának ára úgy mint eddig 80 fillér 
lesz s ez összegért a megrendelő bérmentve 
kapja meg a naptárt, melynek becses része 
lesz a magyar tanító kis kátéja. Előfizetni 
már most is lehet a Magyar Tanítók Naptárára 
az Athenaeum könyvkiadó hivatalánál (Buda-
pest, VIL, Kerepesi-út 54. sz.) 

— Jegyzéknapló az elemi iskolai tanítók 
részére. Negyedik éve, hogy ezt a könyvecs-
két Hajós Mihály egybeállítja. E négy év is 
bizonysága annak, hogy ez a puha vászonba 
kötött „notesz" nélktilözhetlen zsebkönyve min-
den elemi és ipariskolai tanítónak. Tartalma: 
Napi jegyzék. Iskolai szünnapok. A fizetés-
rendezés küszöbén. Magyarország kultúrája. 

Ifjúsági egyesületek. Az új helyesírás. A nép-
iskolai szakszerű felügyelet. Napközi otthonok. 
Országos Bizottság. Eötvös-alap. (Egy sajtó-
hiba Eötvös-alapunkat 700 taggal ajándékozza 
meg ! Szerk.) Fővárosi elemi iskolák és igaz-
gatóik. Ipariskolák és igazgatóik. A tanítói 
nyugdíjalapról. Címtár. Három órarend. Napló 
az elemi iskola, az ipariskola elméleti és az 
iparisk. rajzoktatás részére. Mindannyi szükséges 
dolog. Kapható 1 K-ért Adám Herman könyv-
nyomdájában, Budapest, I., Krisztina-körút 77. 

— Rövidhírek. Jubileum. Zsarnóca község 
polgársága szép ünnepséget rendezett augusztus 
23.-án Lábay Gyula kántortanító működésinek 
huszonötéves évfordulója alkalmából. Reggel 
szent mise volt, amely után Kaldorovits Andor 
dr. és Valló Jánosné megható beszédben fejezték 
ki a nagy számmal összesereglett tanítványok 
háláját. Az ünnepeltnek értékes ajándékot 
adtak át. Este százhúsz terítékű lakoma, majd 
tánc volt. — A kath. tanítók orsz. segélyalapja 
folyó hó 25.-én tartotta dr. Walter Gyula 
prelátus elnöklete alatt közgyűlését, melyen 
3 kétszáz és 34 száz-száz koronás ösztöndíjat 
szavaztak meg ; 101 tanítót vagy tanítói 
özvegyet részesítettek 40—40 korona segély-
ben. — A „Békésvármegyei Gazdasági Egylet" 
által Gyulán folyó évi augusztus hó 20.-án 
rendezett állatkiállításon a békés-csabai állami 
gazdasági ismétlő-iskolát méhészeti kiállításáért 
arany oklevéllel tüntették ki. — Gyűlés. A 
tamási vidéki római kath. néptanítóegylet 
évi közgyűlését Hőgyészen, szeptember hó 
10.-én tartja, melyen a választmány föl-
kérésére Gööz József dr. igazgató ismerteti 
hangutánzó olvasás- és írás-tanítás módszerét. 

—- Hibaigazítás. Lapunk folyó évi 35. számának 
A magyar beszéd sikeres tanításámk egyes föltételei 
című közleményében ahelyett, hogy a „felvidéken 
(Pozsony s G-ömör vármegyékben) 30.584 nem láto-
gatta az iskolát", ez olvasandó : „Pozsony s Gömör 
vármegyék közt elterülő megyék tankötelesei közül 
30.584 nem látogatta az iskolát". 

— Halálozás. Ledényi Sarolta, a tanítónő-
képző másodéves magántanulója, Vajdafy 
Gusztáv érdemes kartársunk unokája, augusztus 
22.-én, életének 19. évében elhunyt. — Hannig 
András a tósok-beréndi róm. kath. hitközség 48 
évig volt kántortanítója aug. 26.-án életének 
74-ik évében elhunyt. — Darabos Pál oki. 
polg. isk. tau. és zenetanár aug. 26.-án életé-
nek 24-ik évében elhunyt. Áldás emlékökre ! 

Tartalom : Új iskolai év köszöbén. — i. — A szün-
idei továbbképző tanfolyamokról. Zrínyi Károly. — 
Az egységes és alapos tanítás érdekében. I. Gorzó 
Dénes. II. Szentkcreszty Tivadar. — Az alkohol ellen. 
Marikovszky Pál. — Az évi tananyag fölosztása. 
Palásti Gusztáv. — A magyar nyelv terjesztéséhez. 
Balog Kálmán. — Tanítók Tanácsadója. — Szünóra : 
Képek. Elek Gyula. — Hivatalos rész. — Különfélek. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovatvezető: KHOLOPP ALTEÉD. 

A tanító, mint oktató gazda. 
Nemcsak a jó papról, hanem a jó tanítóról is 

áll az a közmondás, hogy holtig tanul. Az élet 
mindennap újat teremt. A tapasztalatok és 
ismeretek, valamint azoknak rendszeresítése, a 
tudomány karöltve halad az élettel. Kikre lehet 
fontosabb s általánosabb érdekű új ismereteket 
szerezni, mint éppen azokra, kik hivatva van-
nak saját tudásukat a legszélesebb körben ter-
jeszteni ; az ismereteket szétszórni azok közé, 
kik azok híjával vannak; kik hivatva vannak 
nevelni és tanítani a népet, hogy azután az 
ismeretek alapján jólét és fellendülés fakadjon. 
Egy jó tanító, ki községének — melynek szel-
lemi vezetése úgyszólván reá van bízva — 
nemcsak szellemi fejlődését, de anyagi jólétét 
is szívén viseli, mérhetetlen áldást, sok jót 
hozhat népére. Okos tapintattal vezetve a 
község lakosságát, oktatva itt is, ott is, szóval 
és tettel, bent az iskolában, kint a mezőn, a 
szőlőben, az erdőben, mindenhol, ahol csak 
fogékonyság mutatkozik, elérhető, hogy a ko-
pár területek, a szakadékos vízmosások árnyé-
kos, lombos ligetekké váljanak ; hogy arany-
kalászos búzát ringasson a szellő ott, ahol 
nemrég csak bozót és tüske tenyészett. 

A falu lakosságának szellemi és közvetve 
anyagi jóléte ilyformán jórészt a tanító kezébe 
van letéve és pedig főképpen ott, ahol a mező-
gazdaság képezi a fő- és talán egyetlen meg-
élhetési és jövedelmi forrását a vidék lakos-
ságának. Ilyen helyen nélkülözhetetlen kellék, 
hogy a község szellemi vezetője alapos gazda-
sági ismeretekkel rendelkezzék; tudással, me-
lyet szóval hirdet és gyakorlatilag megvalósít. 
Járjon elől a tanító maga is jó példával. 
Dotációjában majd mindenütt van egy kis 
termőfölde, esetleg szőlője, konyhakertje és 
gyümölcsöse. Legyen ambíciója mintagazdasá-
got teremtem ; szántson jobban, vessen tisztább 
magot, kezelje szakértelemmel a szőlőt, ápolja 
tudással a fát. Ha nincsenek e téren ismeretei, 
azokat könnyen megszerezheti, mert van erre 
ezer alkalom : maga az élet, mely nevel és 
tanít, magával a mezőgazdasággal való foglal-
kozás. Elmélkedjék, hogy lehetne ezt vagy 
amazt jobban, szebben, használhatóbban, ízlé-
sesebben és olcsóbban megcsinálni. Művelje 
magát olvasással, ha hézagosak az ismeretei 
és tájékozódjék azok felől gyakorlottabb tár-

sainál és egyes jó gazdáknál. Képezze ki magát 
szakszerűen. I t t van a sok-sokféle tanfolyam, 
olyan időben, midőn az előadások, a fiatalság 
oktatása szünetel. A gazdaságnak jóformán 
minden ágában nyújtanak kiképzést a szünidei 
tanfolyamok, amelyek elméletileg és gyakorla-
tilag kiképzik a tanulót a földmívelés, a sző-
lőszet és gyümölcsészet terén. Itt vannak az 
országnak jóformán minden vidékén a föld-
mívelésügyi minisztérium vezetése alatt álló 
földmíves-iskolák. Csak nem rég nyilt meg 
13 ily iskolánál a gazdasági ismétlő iskolák 
vezetésére hivatott néptanítók kiképzése céljá-
ból létesített négyhetes gazdasági tanfolyam. 
Minden egyes tanfolyamon 20—20 tanító nyert 
felvételt, kik államsegélyben részesültek, hogy 
ily módon anyagilag lehetővé tétessék részükre 
a tanfolyamokon való részvétel. Néhány isko-
lánál még ezenfelül számfeletti tanítók is föl-
vétettek, ezek azonban államsegélyben mái-
nem részesülhettek. 

A tanítóság, úgy látszik, tudatában van azon 
nagy gazdasági missziónak, mely reá vár. 
Mutatja ezt a jelzett tanfolyamok iránt föl-
merült nagyfokú érdeklődés. Másrészt tagad-
hatatlan, hogy kormányunkat nagy elismerés 
illeti, hogy fölismerte szükséges voltát annak, 
hogy tanítóinkat gazdaságilag kell egészséges 
irányban nevelni, és e téren azok ismeretét 
lehetőleg fejleszteni. 

Tanítóinkról föltehetjük, hogy ezen tan-
folyamokon, amennyire azt az idő rövidsége 
megengedi, sok hasznos gazdasági ismeretet 
szereznek. Igaz, hogy mindössze csak négy 
hét áll rendelkezésükre, de mert tanítóink többé-
kevésbbé úgyis rendelkeznek már mezőgaz-
dasági ismeretekkel, elég idő arra, hogy meg-
tanulják a tudást szélesebb alapra fektetni, a 
hézagokat kitölteni, látókörüket szélesbíteni, 
hogy annak idején az elsajátított újításokat 
bemutathassák. Sok hasznos ismerettel fognak 
távozni a tanfolyamról. 

Otthon azután nagy hivatás vár a tanítóra 
Ne lássa a tanító hivatását betöltve azzal, 
hogy a község apraját tanítja, neveli, mert 
nemcsak az ifjúság szorul oktatásra, — hanem 
terjessze ismereteit a parasztosztály körében 
is. A fejlett elme, az érett kor sok mindent 
megért, amit az ifjú lélek csak kis mértékben 
képes fölfogni. Lássa el a tanító faluja föld-
mívelő osztályát jó tanáccsal; forduljon hozzá 
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a falu apraja-nagyja bizalommal. Győzze meg 
a parasztságot arról, hogy ő értelmes vezetője, 
tanácsadója, jóakarója, akihez teljes és őszinte 
bizalommal fordulhat, aki készséggel szolgál 
okos tanáccsal, aki módot, utat és megoldást 
tud minden fölmerülő esetben. Hiszen paraszt-
gazdáink még mindig nagyon kiilteijesen gaz-
dálkodnak. A földjavítás úgyszólván ismeretlen 
fogalom előttük, okszerű trágyázáshoz alig 
értenek, műtrágyát, azt mondhatjuk egyáltalán 
nem ismernek, az állatok és növények beteg-
ségei elleni védekezésről csak alig vau fogal-
muk; az eszközökkel és állatokkal való helyes 
bánásmódhoz alig értenek, sőt kevés gondot 
fordítanak még az állatok táplálására is, még 
kevesebbet azok tisztántartására és egészséges 
elhelyezésükre. Hány nyilt kérdés, amelyekre 
megfelel és melyekben tájékozást nyújt a mező-
gazdasági tudomány. 

Tartson a tanító, ha fogékonyságot lát erre 
községe népében, gazdasági előadásokat. Keltse 
föl maga az érdeklődést és fogékonyságot. 
Számtalan újítás merül föl a mezőgazdaság 
terén, új eszközök, új eljárási módok a föld 
mívelése körül. Igyekezzék azokat népével 
megismertetni. Honosítson meg új termelési 
ágakat, melyek a régieknél jövedelmezőbbek, 
amelyek a vidék éghajlati viszonyainak jobban 
megfelelnek, s amelyek körül foglalkozást 
talál a család minden egyes tagja, oly foglal-
kozást, mely télen is keresetet nyújt, akkor, 
amidőn a mezei munka szünetel. — Minden 
gazdának van kalapácsa, fúrója, vésője ; javítsa 
télen át az eszközöket. A mezőgazdasági esz-
közökön és gépeken, a szekéren, a lószerszámon, 
a kaszán, a kapán, a szobaberendezésen, a 
bútorzaton sok, sok olyan javítani való van, 
mit a gazda egy kis hozzáértéssel maga is 
megcsinálhat. Sok szükséges eszközt, fölszere-
lési tárgyat, apróságot : kefét, seprőt, vályút, 
vödröt házilag lehet elkészíteni. 

Ha azután kitavaszodik, mutassa meg a 
tanító azt, hogy ő nemcsak szép szóval tud hir-
detni jót, helyeset, hasznosat és takarékos dol-
got, hanem jó példával, tettel is elől tud járni. 

Értsen gyakorlatilag is a helyes gazdálko-
dáshoz. Mutassa meg odakin a mezőn, hogy 
milyen a legjobb szántás, indokolja, hogy miért 
helyes így a mívelés és nem amúgy, de indo-
kolja mindezt nemcsak szép szóval, hanem az 
elért gazdasági eredménnyel is. 

Minden szép szónál többet ér a tett. Ha a 
parasztgazda dús, tömött szemű, aranykalászos 
búzát fog látni a tanító földjén, ha a tengeri 
zöldebb, üdébb nála, mint másut t ; s ha nem 
üti föl fejét benne a dudva és gaz, ha aratás-
kor tömöttebb keresztsorok sorakoznak a 
tanító parcelláin, úgy lehetetlen, hogy a falu 

parasztsága bizalommal ne forduljon tanítójá-
hoz, hogy ne kérje ki itt is, ott is tanácsát, 
hogy ne kövesse maga is mindenben a mester 
példáját. Hiszen hihetetlen, hogy a fejlődés és 
jóllét iránti vágy ne legyen meg paraszt-
gazdáinkban. 

Minél szegényebb és hátramaradottabb a 
nép, minél súlyosabb feladatot rónak ránk a 
termelési viszonyok annál nagyobb, de tagad-
hatatlanul nehezebb föladat vár a tanítóra. 
A jólétben élő földmíves-osztály megtalálja 
ösztönszerűleg az önképzés útját és módját. 
Ahol kevés a föld, kedvezőtlenebbek az éghaj-
lati viszonyok s gyönge a talaj, ahol tehát a 
természettel a legkeményebb küzdelmet kell 
folytatni, — ott van a leleményességnek, a jó 
példaadásnak legtágasabb tere. Ott kell meg-
mutatni, hogy az ember képes uralkodni a 
természet fölött, hogy a kultúra emberfeletti 
akadályokat tud legyőzni ; hogy mindenhol és 
mindenütt húzhatunk hasznot; hogy alig van 
földterület, amely valamely módon ne válhat-
nék jövedelmezővé. Ahol lehetetlen a gabona-
termelés, ott talán az állattartás, avagy a 
szőlő-, vagy gyümölcsgazdaság létesíthető. 
Egyik vidéken jövedelmezőbb a szántás, marha-
tenyésztés, máshol a lótenyésztés-, avagy a 
sertéstenyésztéssel, baromfitartással vagy méhé-
szettel való foglalkozás. Mindenütt van tér 
s ezer meg ezer természeti erő hever kiakná-
zatlanul. Csak a módot és útat kell megta-
lálni azok kiaknázásához. Tagadhatlan, hogy 
sok és súlyos föladat vár minden tanítóra, ki 
„ember legyen a talpán". Kiváló tulajdonság 
kell ahhoz, hogy egyesíthető legyen egy sze-
mélyben az elméleti képzettség és a gyakor-
lati ügyesség és tapasztalat. Derék és hazafias 
tanítóinkról föltesszük, hogy nincs akadály, 
amelyet legyőzni képesek ne lennének, hiszen 
tanítóink mindenkor megragadják az alkalmat 
továbbképzésükre, s amit alkalmuk volt itt 
vagy ott, egyes tanfolyamon és az életben is 
elsajátíthatni, az közkinccsé válik rövid időn 
belül s mérhetetlen jó hatást gyakorol gazda-
sági és kulturális fejlődésünkre. Ok fokozzák 
a föld iránti szeretetet, s a föld szeretete a 
hazaszeretet. 

(Budapest.) Dr. Szandtner Ernő. 

A vetőmag kezelése és eltartása 
a magtárban. 

Sok bajnak, kellemetlenségnek s igen sok-
szor észrevehető, sőt alig helyrehozható kár-
nak vehetné elejét a gazda, ha a vetésnek 
szánt magra, a learatástól kezdve egész a 
bekövetkezendő vetésig jobban ügyelne, és 
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néha-néha a mageltartó helyiségre : a mag-
tárra is kiterjesztené figyelmét. De vajmi 
kevés azoknak száma, kik vetömagukat meg-
felelő helyiségben helyezik el s megfelelő 
ápolásban részesítik. Tapasztalásból tudom 
ezt. Nem egyszer láttam, még hozzá a nyu-
gati vármegyékben, hol mégis előrehaladot-
tabbak gazdasági téren a gazdák, hogy gabo-
nájukat a présházban helyezték el, az ott 
található és a szüretnél szükséges kádakba. 
Ily helyen, hol a levegő állandóan páratelt, 
hol a penészgombáknak és bacillusoknak egész 
raja tanyázik, vetőmagot célszerűen eltartani, 
annak csirázóképességét fenntartani, (hozzá 
azokban az 1 méter magas kádakban), teljes 
lehetetlenség. Nem említve a levegő állandó o o 
párateltségét, már maga az, hogy a talán nem 
teljesen kiszáradt mag V*—1 méter magas 
rétegben lesz összehalmozva, oly oktalan tett, 
mely nagyon is megboszulja magát; hisz az 
itt összehalmozott mag oly nagy hőfokot ér 
«1, olyannyira átmelegedik, hogy e hőfok kiöli 
a csirázóképességet. Hát még mennyi baj lesz 
a dohossággal és penészedéssel. 

Más helyeken és igen gyakran közvetlen az 
istálló mellett láttam a magtárt elhelyezve ; 
ez is káros hatással lesz, hisz az istállóban 
az állatok kipárolgása, azok vizeletéből fel-
szálló gőzök állandóan nedvesen tartják a 
levegőt ; a nedvesség hova-tovább áthúzódik a 
falakon a magtárba is, dohosságot és penészt 
idézve elő. 

Még aránylag a körülményekkel számoló 
gazdának tartom az olyant, aki vetőmagját a 
padlásra helyezi el, hol, ha védve van a nagy 
hidegtől, a hótól, nyáron pedig forgatás által 
a nagy fölmelegedéstől, még eléggé használ-
ható magot nyer. 

Ha már a gazda tyúkjainak épít megfelelő 
hajlékot, miért ne tehetné azt a vetőmaggal 
is, hisz az biztosítja megélhetését, szolgáltat 
kenyeret neki és családjának évről-évre. Hiszem, 
hogy a követendő példányképül fölállított 
paraszt mintagazdaságok e téren is sokat len-
dítenek s megkedveltetik a gazdával a helyes 
mageltartást s az annak megfelelő épület 
emelését. 

A jó vetőmag a jó termés alapja. Ennél-
fogva törekvésünket oda kell irányítanunk, O . " 
hogy amennyire lehetséges, tartsuk fenn ok-
szerű ápolással annak csirázóképességét. Min-
den lépésünket, minden tettünket az a cél 
vezérelje : végezd a munkát okkal és móddal. 
A vetőmag jó és helyes eltartása oly fontos 
teendőket rak a gazda vállaira, melyeket kicsi-
nyelnie egyáltalában nem szabad, mert óriási 
a különbség a jól és rosszul kezelt mag között. 

Tudnunk kell azt, hogy a vetőmag haszná-

lati értékét egyrészt annak tisztasága, másrészt 
csirázóképessége adja. Oly vetőmagot, melv 
között a vetést veszélyeztető különböző gyo-
mok magvai fordulnak elő, semmiképpen sem 
vessünk, mert ha ocsút vetünk, gazt aratunk, 
s az a könnyelműség, mit e téren a gazdák 
elkövetnek, mikor a termés legselejtesebbjével 
hintik be a szántóföldet, egyenesen kárhozta-
tandó, s az a kiadás, mi a fölburjánzott gyo-
mok kiirtásával jár, sokban csökkenti a nye-
rendő termény értékét. Rostáltassuk meg a 
vetendő magot s akkor nem lesz annyi bajló-
dásunk a gyomirtással. 

De mint fönnebb említettem, a vetőmag 
használati értékére még annak csirázóképes-
sége is befolyással van, miért is törekvésünk 
oda irányuljon, hogy amennyire az adott 
viszonyok közt lehetséges, tartsuk fenn csirázó-
képességét. Ezt elérhetjük, ha a külső körül-
ményektől — melyek esetleg rossz hatással 
vannak a mag csirázóképességére — távol 
tartjuk. Ilyen, a vetőmag csirázóképességét 
befolyásoló tényezők : a nedvesség és a hő-
változás. Sikerült évszázadok óta a levegőtől 
elzáx-t helyekről, pl. sírokból előkerülő magva-
kat csírázásra indítani, mi bizonyítéka annak, 
hogy igenis fenntarthatjuk a magvak csirázó-
képességét, ha azokat a káros külső körül-
ményektől távol tartjuk. Ha a mag a külső 
levegőtől el van zárva, a nedvességtől meg 
van óva, biztosak lehetünk, hogy annak magas 
százaléka fog kicsirázni ; míg ellenben nedves 
helyen a külső levegő hozzájárulásával penész-
gombák és más hasonló alsóbb rangú szer-
vek megindítják a mag bomlását. A bomlás 
gyorsabb avagy lassúbb folyamata aszerint 
módosul, hogy miként került a mag a mag-
tárba, mert tökéletlenül megérett és nedves 
mag előbb veszti el csirázóképességét és indul 
bomlásnak, mint a teljesen megérett és száraz 
állapotban levő. 

Fontos kellék épp azért a mag eltartásánál 
a nedvesség távoltartása. Ezt csak úgy érhet-
jük el, ha a magot elzárt helyen tartjuk, mert 
nyitott helyen — különösen nedves időjárás 
alkalmával — sok nedvesség megy a magba 
át. Ezért fontos szerepet játszik a jó magtár 
szakszerű berendezése. Nedves helyen ne is 
építsünk, mert tőle átnedvesedik a fal, a padló, 
amikor is a mag könnyen elveszti csirázó-
képességét. Eziránt a magvak különböző fok-
ban érzékenyek, pl. igen kényesek a keresztes 
virágúak és az olajos növények magvai (repce, 
mák, gomborka, napraforgó stb.) továbbá a 
herefélék. Nedves helyen a mag megváltoz-
tatja színét, fényét, dohos szagot kap és meg-
penészesedik. A repcetermelő gazdák nagyon 
jól tudják, hogy a repce nedves helyen elveszti 
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élénk színét, fényét és fehéresszürke színt ölt, 
míg a lóheremagvak többé - kevésbbé meg-
barnulnak. 

Hogy vetőmagvainkat teljes épségben fenn-
tarthassuk — vonatkoztatva ezt a csirázó-
képességre —- úgy juttassunk ahhoz minél 
több száraz és lehetőleg meleg levegőt ; a 
nedvességet pedig — amennyire ezt az adott 
körülmények engedik — tartsuk távol. A mag-
tár szerkezete tQhát legyen olyan, hogy azt 
egyrészt könnyen lehessen szellőztetni, más-
részt különösen esős időben, havazáskor, egy-
szóval nedves, nyirkos időjáráskor a nedves-
ségtől megóvni; miért is legyen sok ablakkal 
ellátva, melyek mindegyike jól el legyen zár-
ható, hogy ezáltal a magra károsan ható 
hőingadozást csökkenthessük. 

Célszerű a magot sötét helyen eltartani, 
mert a fény is károsan hathat a mag egyes 
tulajdonságaira, tapasztalni ezt egyes érzéke-
nyebb fajtáknál a magvak színváltozása által, 
pl. a lóherénél, mely a héjában levő igen 
érzékeny, lilaszínü festőanyagot — huzamos 
ideig kitéve a világosságnak —• elveszti. 

A mag, mint már említettem volt, könnyen 
megdohosodik és megpenészedik leginkább 
akkor, ha nem volt kellőképpen megszáradva, 
mikor a magtárba került. A dohos gabonának 
sajátságos dohos, kellemetlen szaga van s 
szánkba téve keserű ízt érzünk rajta. A doho-
sodásra nem minden gabonaféle hajlandó 
egyforma mértékben, így azok a magvak, 
melyeknek vastag hurkájuk van — minő az 
árpa és zab — könnyebben kapják meg, mint 
a búza v. rozs. Határoz még az is, hogy a 
learatott gabonanemű szárazon került-e csép-
lésre, mert ha aratásközben, avagy a keresz-
tekben vagy kazalban megázott, vagy ki is 
csirázott a mag, úgy könnyen megdohosodik. 
Természetesen az időjárást nem lehet befolyá-
solni, de ha már megázott kinn a szabadban, 
engedjük ott teljesen megszáradni. Cséplés 
után a magtárban csak vékonyan teregessük 
szét és minél gyakrabban forgassuk meg ; 
később, mikor már a mag felszáradt, garma-
dába lehet halmozni, de ekkor se mulasszuk 
el a forgatást, habár most már ritkábban kell 
ezt tenni. Különösen érzékeny a repcemag, 
melyet csak 10—15 cm. vastag rétegben 
szabad szétteregetni, vagy jobb annál is véko-
nyabb rétegben, de mindennap legalább egy-
szer kell forgatni. 

A gazda már gyakorlatilag tapasztalta bizo-
nyára, hogy a garmadába fölhalmozott mag 
fölmelegszik és izzadni kezd. Ez izzadás annál 
nagyobb fokú, minél nedvesebb volt a mag-
tárba bekerülő mag. Tapasztalt tény továbbá 
az is, hogy a magvak közvetlen aratás után 

nem csíráznak olyan jól, mint egy vagy két 
hónappal azután. A magnak e csírázásra elő-
nyös voltát csak az izzadásban kell keresnünk, 
de csak akkor, ha az nem hág túlságos magas 
fokra; mert ha a gabona izzadáskor 70°-ra föl-
melegedik, akkor majdnem teljesen elveszíti csí-
rázó képességét.Természetes,hogy ezen folyamat 
anyag- és súlyveszteséggel jár, mint egyáltalában 
minden élenyülési folyamat s így a gabona 
szerves anyagának egy része is, mintegy el 
lesz égetve az izzadás alatt. De módunkban 
van ez anyag- és súlyveszteséget a minimumra 
csökkenteni, ha a magot eleinte vékony rétegbe 
teregetjük szét, s csak később halmozzuk gar-
madába. Csökkenthetjük azáltal is, ha minél 
gyakrabban lapátolunk és a magtárt szellőz-
tetjük, föltéve, ha a külső levegő száraz. A mag 
akármilyen száraznak is látszassák, mindig tar-
talmaz bizonyos fokú nedvességet s így a 
nedvesség fokától függ a fölmelegedés hőfoka 
is, melyből viszont azt a gyakorlati tanulságot 
vonhatjuk le, hogy : minél nedvesebb a mag, 
annál gyakrabban kell forgatni és viszont. 
Általában azt lehet mondani, hogy a régi 
magot a nyán időszakban minden hat hétben, 
a téli időszakban pedig minden két hónapban 
kell forgatni. Legérzékenyebb a föbnelegedés 
iránt az árpa, legkevésbbé pedig kell félteni 
a zabot. 

A magtárban — ami különben természetes 
dolog — tisztaság és rend legyen; rostaaljat 
lehetőleg ne vigyünk be, mert ezáltal sok 
magtári kártevőnek elszaporodását és behur-
colását vonhatnók maguk után. A magvak 
osztályozva legyenek, a csín és tetszetősség 
kedvéért pedig a garmadák szabályos alakot 
mutassanak, a garmada tetején ott legyen 
fekete jelző-táblán a mennyisége hektoliterben 
és súlyban. Ha minél gyakrabban seprűnk, 
annál jobb, annál kevésbbé fognak alkalmat-
lankodni a gabonamoly, gabonazsizsik stb. 
kártevők, melyek leginkább a fölmelegedett 
gabonában lelik meg életföltételüket, azért ha 
minél gyakrabban forgatunk és ezáltal őket 
háborgatjuk, annál inkább van kilátás, hogy 
tőlük megmenekedünk. 

Végül arra terjeszkedem ki, hány °/0-ban 
apadnak a gabonafélék, mert tudvalevő dolog, 
hogy azok állandóan apadnak. Ez a mag 
kiszáradásának következménye. Az apadási % 
annál nagyobb, minél nedvesebb volt a bekerülő 
mag ; de ez sem határozott szám, mert nagyon 
függ a magban levő vízmennyiség ingadozó 
voltától. Minél nyirkosabb a levegő a gabona 
mérlegelésénél, annál kisebb az apadás és 
viszont. Hozzávetőleg az apadási °/0 a búzánál 
és rozsnál 2—3%, árpa és zabnál 3'5—4°/o, 
hüvelyeseknél az első évben 3—5%, a máso-
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dikban 3°/0. A repcénélés más olajos magvak-
nál 12—15%. 

Mindezekből pedig az világlik ki, hogy 
vetőmagot csakis a helyes magtárberendezés 
és kezelés által lehet sokáig veszély nélkül 
eltartani, s ha a gazdák a magtár szükséges-
ségétől át lesznek hatva és értenek majd a 
mag kezeléséhez : akkor sokkal kevesebb pana-
szuk lesz a mag csírázó képessége ellen. 

(Verespatak.) Wallner Gyula. 

A burgonyavész. 
A burgonyatermelés nemzetgazdasági fontos-

sága ismeretes. Alig van termény, mely annyi 
módon és alakban elkészíthető volna, mint a 
burgonya. Szegény ember e növény nélkül 
meg sem élhetne ; a szakácsművészet azonban 
képes arra, hogy a burgonya különféle módon 
való elkészítése által az Ínyencek túlkövetelő 
ízlését is kielégítse, s így ha e növény egyszerre 
kipusztulna, hiányát mindnyájan nagyon is 
éreznők. Ha ezenkívül e kultúrnövény takar-
mányozási értékét is figyelembe vesszük, belát-
juk, hogy gazdasági érték tekintetében a 
burgonya mindjárt a gabonafélék után követ-
kezik. E szempont indított arra, hogy a 
gabonafélék gombabetegségeinek tárgyalása után 
a burgonya egyik legveszedelmesebb beteg-
ségével, a burgonyavésszel foglalkozzam, oly 
betegséggel, mely ellen nálunk általánosan még 
nem védekeznek, bár a pusztulás nagysága, de 
evvel szemben a kipróbált védekezési eljárások 
sikere ily általános védekezést eléggé indokolna. 

A burgonyavészt egy Phytophthora infestans 
de Bary nevű gomba okozza; a betegség 
Európában 1845 óta ismeretes. A gomba úgy 
a lombot, mint a földalatti gumókat támad-
hat ja meg s azok megbetegedését okozhatja. 
Föllépése egész vidékekre terjedhet s így 
járványszerű jelleggel bír. 

A betegség lefolyása a következő : 
Junius végétől kezdve, magasabb fekvések-

ben későbben, a burgonya eddigi zöld, egész-
séges levelein barna foltok mutatkoznak. 
A levél megbarnult része elszárad s elhal. 
Ily helyeken a levél alsó részén fehér bevonatok 
keletkeznek, melyek azonban csak nedves, esős 
időben láthatók. Ezen bevonatok a gomba 
konidiumtai-fó csoportjai, melyekről a betegséget 
újból közvetítő spórák válnak le. Hasonló 
bama foltokat egyéb betegségek is okozhat-
nak, sőt a lombozat természetes pusztulása is 
előidézheti ezeket ; ily esetekben azonban a 
fehér bevonatok hiányoznak. Ezen bevonatok 
burgonyavészben szenvedő leveleken mester-
séges megnedvesítés útján száraz időben is 
előidézhetők. 

A barna foltok száma mindig nagyobbodik, 
a míg az egész levél elhal. 

Oly szántóföldeken vagy kertekben, ahol a 
burgonyavész a leírt pusztításokat vitte véghez, 
a legtöbb esetben a gumó rothadása is szokott 
föllépni, mely esetekben azon barna, behorpadt, 
különböző nagyságú foltok keletkeznek. 

Nedves időben ily megbetegedett gumók 
még a földben pusztulnak el ; ha pedig kiszed-
jük s a betegség nyomai föltalálhatók, a 
pusztulás eltartásuk helyén következik be. 

A gumó rothadását azonban nemcsak a 
burgonyavészt okozó gomba idézi elő, hanem 
egyéb gombák is, melyek a sejtek elpusztulása 
következtében ott föllépnek. 

Száraz helyeken rendesen bekövetkezik a 
száraz rothadás, mely esetben a gumók darabos, 
kemény tömeggé asznak össze, melyeken a 
penészek egész légiója szokott föllépni ; nedves 
helyeken a gumók büdös, nyirkos tömeggé 
változnak át, mely folyamatnál baktériumok is 
működnek közre. A száraz és nedves rothadás 
tehát a Phytophthora támadása és pusztítása 
következtében szokott jelentkezni, bár ezen két 
baj néha szintén más okokra is vissza-
vezethető. 

A betegség áttelelése a gumóban történik. 
Az ültetés alkalmával a betegség fészkei újra 
a szántóföldre kerülnek, a sérülési helyeken 
újabb konidiumtartók, s ezeken konidiiimok 
keletkeznek, melyek rovarok és férgek közre-
működése mellett a felszínre kerülve, az líjabb 
lombinfekciót idézik elő. Ez a betegség rendes 
fejlődésmenete. 

A Phytophthora által közvetve előidézett 
gumórothadás azonban olyannyira hasonlít más, 
szintén gombák által előidézett betegségekhez, 
hogy utóbbiakat egészen röviden szintén ismer-
tetnem kell, annyival is inkább, miután ezek 
a burgonyavésszel némileg összefügghetnek s 
így a védekezésnél tekintetbe veendők. 

A burgonya .különféle módon történő rot-
hadását legbehatóbban Franck, berlini tanár 
tanulmányozta, ki ezen folyamatot hatféle okra 
vezette vissza. 

1. A rhizoctoniás vagy koszos rothadást egy 
Bhizoctonia solani Kühn nevű gomba idézi elő ; a 
betegség már a burgonya kiszedésénél föltalál-
ható, hatása a gumó húsának puhulásában, 
levesedésében s szürke színváltozásában mu-
tatkozik. A gumó tehát nedves rothadásban 
pusztul el. Száraz rothadásnál a rothadó rósz 
összeaszik s elszárad, az egészséges és beteg 
rész között pedig pararéteg képződik. A gomba 
az egészséges burgonya héján is föltalálható, 
ahol fekete, lemosható foltokat idéz elő. Ily 
gumók ültetésre nem használandók. 

2. A phellomyceses rothadást a Phellomyces 
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scl erotiophorus Frank nevű gomba okozza; a 
gumó ez esetben száraz rothadásban pusztul 
el, húsa fehér, száraz és porhanyó lesz, s héjá-
tól kezdve befelé bomlik föl. 

3. A fusariumos rothadás előidézője a Fusa-
rium solani Wehm nevű gomba ; ez a télre 
eltett s már amúgy is egészen elrothadt gumókon 
fehér párnácskákhoz hasonló foltokat idéz elő. 
A betegség egészséges gumókra is átvihető, 
hol szintén rothadást idéz elő. 

4. A baktériumos rothadást a Bacillus solani 
Sm. nevű baktérium idézi elő. A gumó ez 
esetben pépszerűvé válik s vizenyős állapotából 
száraz, pornemű állapotba megy át. Itt tehát 
a nedves rothadást száraz rothadás követi. 
Száraz helyeken ily gumók teljesen összeszárad-
nak, megkeményednek, sokszor lapos alakúvá 
válnak s rajtuk másodrendű penészgombák is 
képződnek. A betegség emellett a burgonya 
földfölötti részein is szembetűnő elváltozásokat 
idéz elő. Delacroix francia tudós szerint a 
betegség július közepén kezd mutatkozni, 
amidőn a növények egyszerre megszűnnek 
növekedni, leveleik megsárgulnak, majd meg-
barnulnak, elszáradnak s elhalnak. A levél-
nyeleken kisebb-nagyobb sérülések láthatók. 
A gumók fejletlenek, ráncosak, sötétbarna 
színűek s telve vannak baktériumokkal. Delacroix 
bebizonyította, hogy a beteg gumók elvetésével 
a betegséget az új termésre is átvihetjük. A 
betegség leginkább a vékonyhéjú burgonya-
féléket támadja meg. 

Hogy ezen betegségre — ismétlések kike-
rülése végett — visszatérni ne legyek kénytelen, 
megemlítem, hogy elhárítása érdekében nálunk 
is történnek kísérletek. Idézem Barna Balázs 
gyakorlati tanácsát, mely a baktériumos rothadás 
elhárítására vonatkozik (L. „ Kisérletügyi Közle-
mények V. köt. 2. f. 1902«): 

„Föltétlenül meg kell válogatni az elvermelendő 
burgonyát és pedig nemcsak a betegség jeleit 
(barnafoltos) gumókat kell kiszednünk, hanem 
az éretlen, nem kifejlődötteket is. így a verembe 
a betegség okából alig viszünk valamit s a 
rothadást nagy mértékben megakadályozhatjuk. 

A későn érő burgonyafeleségeket különösen 
ott, ahol a burgonyatermelés nagyobb arányban 
történik, termelésre lehetőleg ne használjuk, 
mert a gazda a burgonya után földjét meg-
munkálni alig képes és őszit, ha az idő nem 
nagyon kedvező, nem hozhat bele. 

A termés a legtöbb esetben nem tökélete-
sen érett ; a gyár, amelyik szesz- vagy ke-
ményítő gyártására a burgonyát átvette, sok 
éretlen burgonyát kap, amelyik a vermelés 
alatt nagy valószinüség szerint tönkre megy, 
esetleg megfertőzve a még egészséges gumó-
kat is." 

5. A férges vagy nematodos rothadást atka-
fajok, tehát állatok idézik elő ; a gumókon ez 
esetben behorpadt, a héj által borított foltok 
mutatkoznak, melyek alatt a gumó meg-
barnul. Itt élnek az állat fejlődési alakjai. 

6. A Phytophthora által előidézett bur-
gonyavésszel, mint a rothadás közvetlen elő-
idézőjével már foglalkoztunk. 

Látjuk a mondottakból, hogy a burgonya 
különböző módon történő rothadása a bur-
gonyavésszel összefüggésben van, amiért a 
védekezés munkájánál a lombozat megmen-
tése mellett egyáltalában a rothadás távoltar-
tására kell törekednünk. 

Financiális és technikai előnyök elérése 
szempontjából kivánatos volna a védekezési 
munkálatok összevonása ; miután ezt azonban 
csak kevés esetben alkalmazhatjuk, a baj 
okát mindenesetre tekintetbe kell vennünk s 
aszerint eljárnunk a védekezésnél. 

A betegség ellen indirekt vagy direkt úton 
védekezhetünk. 

Lássuk erre vonatkozó teendőinket : 
Miután a burgonyarothadást az esős idő-

járás nagyon is előmozdítja, a termelésnél a 
talaj fekvését tekintetbe kell vennünk. Hegyes 
vidéken rendesen több a csapadék július és 
augusztus hónapban, mint mélyebb fekvések-
ben; utóbbiak tehát, különösen ha a talaj 
laza, homokos, alkalmasabbak burgonyaterme-
lésre. 

Az agyagtalaj a rothadást elősegíti ; ugyan-
így hat az istálótrágya is, mely nitrogén-tárta-
lomban gazdag. A burgonyasorokat az ural-
kodó szél irányában kell készíteni, hogy a 
levegő ezeket kellően átjárhassa ; sűrű ültetést 
pedig ne alkalmazzunk. Nem célszerű több-
ször egymásután ugyanazon helyen burgonyát 
termelni, a helyes vetésforgó a bajt csökkent-
heti. Ültetésre csak egészséges gumókat hasz-
náljunk, mert a beteg gumóval a burgonya-
vészt is elültetjük. Az elvermelt gumókban 
a fonalférgek is kitelelhetnek s ha ily gumókat 
ültetésre használunk, a férgek elszaporodását 
magunk segítjük elő. 

Burgonyaszedéskor arra kell ügyelni, hogy 
a gumók meg ne sérüljenek; a sérülések 
helyein kezdik a rothadást előidéző gombák 
pusztító munkájukat. 

A romlott gumókat nem szabad a szántó-
földön hagynunk : ezek itt az élősdiek fész-
keivé válnak s így líjabb támadásokat köz-
vetítenek. A tűz itt igen jó szolgálatot tehet. 

Télen át a gumókat száraz helyen kell 
tartani s azokat gyakran átválogatni, illetve a 
roth adókat eltávolítani. Tapasztalati tény, 
hogy egyes burgonyafajták a burgonyavésszel 
szemben különböző mértékben fogékonyak s 
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többé-kevésbbé érzékenyek. Régebbi fajták 
fogékonyabbak, mint újabb idők óta termesz-
tett fajták, hasonlóan érzékenyebbek a korai 
fajták, mint a későbben érők. 

Korai fajták, későn ültetve, kevesebbet szen-
vednek a betegségtől, mint ha azokat rendes 
időben ültettük volna. A finomhéjú fehér 
fajták érzékenyebbek, mint a durvahéjú 
vöröses fajták. Kulin szerint legfogékonyabb 
a burgonya a betegség iránt fiatal korában, 
midőn a hajtások még gyengék s július végén 
vagy augusztus elején, midőn különösen az 
érni kezdő korai fajták kezdenek rothadni, 
míg a későn érők a betegségnek ellentállnak. 
Legérzékenyebb fajták : a hópehely, a rózsa, 
korai kifli, Imperator stb. ; ellentállók : a 
magyar kincs, skót, champion, Präsident von 
Juncker, magnum bonum, Reichskanzler, 
Simson, Phöbus, Juno, Odin, Lucius stb. 

A burgonyavész ellen való direkt védekezés 
a lombozat permetezése által történik. Ezen 
eljárásra különösen föl akarom hívni gazdál-
kodó kartársaim figyelmét annyival is inkább, 
mintán a permetezés főidőszaka éppen e dol-
gozat megjelenésekor következik be. 

Igaz, hogy a permetezéssel a betegséget 
teljesen nem tarthatjuk távol, de tapasztalatok 
igazolták, hogy ezen eljárás alkalmazása által 
a növény élettevékenységet is fokozzuk, minek 
következtében a levelek tovább zöldek marad-
nak s a keményítő-tartalom is a gumókban 
fokozódik, egyáltalában több gumó is képződik. 
Ezen tapasztalatok a permetezés szükségét 
eléggé megvilágítják, amiért azt ma már nem 
szabadna elhagyni. 

Permetezési anyag gyanánt akár a 2%-es 
bordói lét, akár az ugyanily erősségű Aschen-
brandt-féle bordói porból előállított folyadékot 
használjuk. A 2°/o-es bordói lé úgy készül, 
hogy külön faedényben föloldunk 6 liter meleg 
vízben 2 kilogramm tiszta rézgálicot olyképpen, 
hogy ezen anyagot zacskóba tesszük s a vízbe 
függesztjük, míg teljesen feloldódik; ugyan-
akkor 12 liter vízben 2 kilogramm frissen 
égetett meszet oltunk, tehát mésztejet készí-
tünk. Ha a rézgálic és a mész teljesen föl-
oldódott, a rézgálicot 82 liter vízbe öntjük, s 
a mésztejet ehhez szitán át hozzáöntve, az 
egészet jól összekeverjük. Ilyformán 1 hl 
2°/o-es bordói lét nyerünk. 1%-es folyadék 
előállításánál csak 1 kilogramm meszet s 
1 kilogramm rézgálicot veszünk 1 hl vízre. 
A kész folyadék megvizsgálására vörös lakmusz-
papirost használunk, mely minden gyógyszer-
tárban 4—6 fillérért kapható. Ha egy ilyen 
papirszeletkét a folyadékba mártunk, s a papiros 
kékszinüvé lesz, a keverék jól van elkészítve, 
ha ellenben vörös marad, addig kell ahhoz 

még mésztejet öntenünk, míg a papiros gyen-
gén megkékül. Némelyek e célra kék lakinusz-
papirost használnak. Ez a jól elkészített folya-
dékban megtartja kék szinét, a rosszul előállí-
tott, erősen rézgálicos oldatban vörös színűvé 
lesz. Ha a jól elkészített folyadékot néhány 
percig állni hagyjuk, felső részen néhány centi-
méter vastag színtélen vízréteg képződik, 
amiért a keveréket használat előtt mindig föl 
kell keverni. 

Az Aschenbrandt-féle bordói por föloldása 
könnyebb. Itt 2%-es oldat előállítása céljából 
2 kilogramm port finom szitán át hideg vízbe 
szitálunk s a vizet folyton keverjük, avagy a 
port kis zacskóba töltve a vízbe függesztjük 
s néhány perc alatt kész a folyadék, amelyet 
folytonos keverés között már a permetező-
gépbe önthetünk. A nevezett mennyiség itt is 
1 hl folyadék előállítására szolgál, nagyobb 
szükségletnél az arány könnyen megállapítható. 
Katasztrális holdanként körülbelül 200—300 
liter folyadékra van szükségünk. 

Azelőtt a burgonyavész ellen kétszer-három-
szor is permeteztek ; június végén, július köze-
pén és augusztus közepén ; újabb kutatások s 
kisérletek kiderítették, hogy az egyszeri perme-
tezés is elegendő s elég jó szolgálatot tesz. 

Ebből kiindúlva, tanácsos a burgonyát 
augusztus elején, tehát most permetezni, ámbár 
a preventív védekezéssel, ha pénzünk s időnk 
engedi, nem kell szakítanunk. Miután a per-
metezés a szőlőpermetezéssel nagyban meg-
egyezik, jó lesz minden alkalommal nagyobb 
mennyiségű keveréket előállítani s a burgonyát 
is már akkor permetezni, midőn a betegség 
még nem lépett föl. 

A réz a növény belsejébe nem hatol, amiért 
nem kell félnünk attól, hogy a gumók élvezete 
a lombozat permetezése folytán káros követ-
kezményekkel járna. Permetező gépekül az 
ismert szőlőpermetezők (Vermorel-rendszer stb.) 
használhatók. 

A burgonyapermetezéstől azt az eredményt, 
mint a szőlőpermetezéstől, nem várhatjuk ; ez 
természetes is, miután a burgonya rothadását 
oly okok is idézhetik elő, melyekhez nem fér-
hetünk. Ezen tapasztalatok egyeseket új eljárá-
sok alkalmazására indítottak, melyek azonban 
célhoz eddig nem vezettek. 

Tény azonban az, hogy a permetezés által 
a betegség hatását csökkentjük, s a termés 
mennyiségét és minőségét emeljük, miáltal a 
védekezés költségei nemcsak hogy megtérülnek, 
hanem ily úton jövedelemtöbbletet is érünk el. 
Próbálja meg, aki teheti, tudom, hogy nem 
fárad hiába ! 

(Grinád.) Póscli Károly. 
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A szőlőben leggyakrabban előfor-
duló gombabetegségek és az elle-

nük való védekezés. 
(Gyakorlati tanítás az önálló gazdasági ismétlő iskola 

II. éves fiúnövendékeinél.) 

Kedves Gyermekek! 
Úgymint az embernek és állatnak, a növény-

nek is vannak betegségei s ha azok ellen a 
gazda idejekorán nem védekezik, bizony mon-
dom nektek kedves gyermekek, hogy maga 
vallja annak kárát. 

Es mégis mit látunk ? Azt, hogy a gazdák 
nagyrésze — jól lehet már eleget okulhattak 
a bajon — összekulcsolt kezekkel nézik a baj 
terjedését s csak akkor fognak a védekezéshez 
midőn már késő és a szőlőtermés legszebb és 
legnagyobb része a betegség áldozatául esett. 

De egyéb okok is vamiak amiért a magyar 
gazda nem akarja figyelembe venni az okos 
ember intő szavát. Hogy csak egyet említsek, 
megtörtént, hogy egy nyiri gazda azért, mert 
az ő szőlőjében nem fordult még elő sem az 
egyik sem a másik betegség s bár a szom-
széd szőlőkben százával sárgultak el a tőkék, 
azt hangoztatta, hogy mindez csak azért tör-
tént, mert szőlőiket permetezték. S mit gon-
doltok kedves gyermekek, sokáig dicsekedhetett 
ő ezzel a szerencsével? Bizony nem, mert a 
következő esztendőben mikor a szomszédok 
büszkeséggel hirdették, hogy milyen sok és 
jó minőségű boruk termett, ő, kinek azelőtt 
mindig szép, egészséges volt a szőlője szinte 
lehorgasztott fővel mondogatta : „Igazad van 
bátyám, ezentúl én is permetezek ! " 

Tehát lássátok k. gyermekek, nincs mit 
adni ily hangoztatott mondásokra, mindig jobb 
ha az arany középúton járunk s követjük az 
okosabb és tapasztaltabb gazdák példáját. 
Azért ha majdan apátok örökén gazdálkodtok 
legyetek köiültekintők és ne sajnáljátok azt a 
fáradságot és áldozatot, amit sokak által haszon-
talannak de általatok jónak és szükségesnek 
bizonyult munkára fordíttok. S mondhatom, 
hogy ebbeli fáradságtok, ha nem is az első 
esztendőben, de a következőkben a nagy és jó 
minőségű termésben búsásan meg lesz jutal-
mazva. 

Említettem, hogy majdnem minden növény-
nek vannak betegségei, amelyek néha oly 
nagy arányban léphetnek föl, hogyha a gazda 
idejekorán nem védekezik ellenök, az évi ter-
mését tetemesen megcsonkítják. 

Bár a szőlőnek igen sok betegsége van, én 
ez alkalommal különösen kettőről fogok nek-
tek egyet-mást elmondani, azokról a betegsé-
gekről, melyek, ha nagv mértékben lépnek föl 

a szőlőben, annak termését nemcsak egy, 
hanem sokszor két esztendőre is tönkre teszik. 

Ezen betegségek: a peronospora (Plasmo-
para viticola) és a lisztharmat (Oïdium). 

Lássuk most már hogyan lépnek föl ezen 
betegségek a szőlőben, miben nyilvánul kárté-
telük és miképpen kell ellenök védekezni? 

1. A peronospora-betegség. (Plasmopara 
viticola.) 

Ha május végén, június elején — mert 
akkor szokott a szőlőben mutatkozni — végig 
nézzük a szőlőtőkéket, azt látjuk, hogy egyik-
másik levélnek alsó lapja fehér foltokat mutat 
s olyannak tűnik föl előttünk, mintha valaki 
cukorport hintett volna rá. Ezek a fehér fol-
tok nem egyéb, mint a peronospora-betegség 
gombái. Ha most egy pár nap múlva újra meg-
nézzük ezen gombabetegség által megtámadott 
leveleket, azt látjuk, hogy az alsó fehér foltok-
nak megfelelően a levél felső lapján eleinte 
sárgás, majd később vereses - barna foltok 
mutatkoznak s annyira belepik a levelet, hogy 
az egészen megsárgul vagy megbarnul, s ha 
kezünkbe fogjuk, könnyen hasad, összetörik s 
lehull. 

Miután a szőlőnek a peronosporához hasonló 
betegsége az úgynevezett nemez - betegség 
(erinosis), ne hogy a kettőt összetévesszétek 
jól meg kell nézni a szőlőlevél felső lapját, 
mert míg a peronosporánál a levél alsó lapján 
keletkezett fehér foltoknak megfelelően a felső 
lapon sárgás, barnás foltok vannak s semmi-
féle dudorodásokat nem láthatunk, addig a 
nemezbetegségnek ismertető jele az, hogy a 
levél alsó lapján levő fehér foltok bemélyed-
tek, a levél felső részén pedig kiemelkedő 
dudorodások láthatók s ezek színe nem veres-
barna, hanem rendesen zöld, vagy sárgás-zöld 
s csak a fiatal leveleken szokott vereses lenni. 

Mint látjuk a peronospora első sorban a 
leveleket támadja meg, melyek elszáradnak és 
a földre hullanak. A gyümölcsfáknál tanultuk, 
hogy milyen fontos szerepe van a leveleknek 
a növények életében. Mit is mondtam akkor 
Fekete Károly hogy mije a levél a fának ? 
(Felétet : A levél a fának a tüdeje.) Úgy van. 
Tüdeje ; amely nélkül semmiféle növény nem 
tud megélni. Nem tud megélni pedig azért, 
mert az a táplálék amit a növények gyöke-
reikkel a földből fölszívnak csak ásványi táp-
lálék s hogy a növények táplálására alkalmas 
legyen, át kell változtatni növényi tápanyaggá, 
amely munkát pedig a levelek végzik. 

Miután a peronospora által megtámadt leve-
lek részben v. egészben elszáradnak és lehulla-
nak, a szőlőtőke nem táplálkozhntik rendesen, 
s így a tőkén levő termés sem tad megérni. 
A gomba sok esetben magát a fürtöt is meg-
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támadja, a fürt bogyói összeszáradnak s nagy-
részük le is hull. Az ilyen fürtökből nyert bor, 
mert a szőlőben az íz és zamat anyagok 
ki nem fejlődhettek, sohasem lesz olyan tar-
tós és értékes, mint az, amelyet teljesen érett, 
egészséges szőlőfürtökből nyertünk. Innen van 
az k. gyermekek, hogy az ilyen bortól a 
kereskedők is idegenkednek s vagy egyáltalá-
ban nem, vagy csak potom áron veszik meg. 

* 

Mely veszedelmes betegségek szoktak a szőlő-
ben leggyakrabban előfordulni? 

Melyik hónapban lehet a peronospora-beteg-
séget szőlőleveleken észre venni ? 

A szőlőlevél melyik lapján mutatkozik a 
peronospora-betegség ? 

Hogy néz ki eleinte a peronosporás levél 
alsó lapja ? 

Az alsó fehér foltoknak megfelelően a levél 
felső lapján milyen színű foltokat látunk ? 

Később mi történik a peronosporás levéllel ? 
Miben különbözik a peronospora-betegség a 

nemez-betegségtől ? 
Szükségük van-e a növényeknek a leve-

lekre és miért ? 
Csak a leveleket támadja meg a peronospora ? 
Mi történik az olyan fürttel, melyet a pero-

nospora megtámad ? 
Miért nem veszik meg szívesen a kereskedők 

a peronospora által megtámadt szőlőből nyert 
bort ? 

Említettem, hogy a peronospora-betegség a 
megtámadt tőkét a jövő évi fejlődésében is 
megakasztja és gyengíti és számtalanszor elő-
fordult már az az eset, hogy egyik-másik 
gazda a második esztendőben is alig szüretelt 
valamit. És lássátok k. gyermekek ennek a 
magyarázata nagyon egyszerű. A peronospora, 
miután pusztításait a leveleken bevégezte a 
fiatal hajtásokat támadja meg s azok fejlődését 
megakasztja, úgy, hogy őszig nem tudnak 
beérni. S miután ily éretlen vesszők rendkívül 
érzékenyek a fagy iránt, nem csoda ha kevésbbé 
hideg télen is elfagynak, ami többnyire még 
akkor is beszokott következni, ha a fedés 
munkáját a maga idejében és rendjében 
elvégeztük. De ha egyik-másik vessző nem is 
fagy el, miután a rajta levő szemek nincsenek 
tökéletesen kifejlődve, vagy ki sem hajt, vagy 
ha ki is hajt a hajtások oly gyengék és nyur-
gák maradnak, hogy a szél könnyen kitöri őket. 

Ily érzékeny károkat okozván a peronospora-
betegség a szőlőben, a gazdák, hogy ezen 
veszedelmes betegség terjedésének útját állják 
és azt megakadályozzák, számtalan próbát 
tettek, míg végre sikerült is nekik egy szert 

megtalálni, mely biztos eredményre vezet és 
ez a szer az úgynevezett : bordói lé vagy amint 
itt szokták nevezni : kékkőoldat. 

Tudom, hogy előttetek is ismeretes ezen 
szer, sőt láthattátok is odahaza mint készül ; 
mégis, mivelhogy egyik-másik helyen nem 
tartják be a rendes egymásutánját ezen szer 
készítésénél s mert sokszor az adagok pontos 
be nem tartása miatt azt túlerősre készítik, 
elmondom nektek mint és hogyan lehet azt 
egyszerűen, olcsón és jól elkészíteni. 

Mindenekelőtt, ha ily oldatot készíteni aka-
runk szükségünk van : kékkőre, oltatlan vagv 
oltott mészre és vízre. Aszerint, amint több 
vagy kevesebb kékkövet és meszet használunk 
100 liter vízre, az oldat erősebb és gyengébb 
lesz. Általában permetezésre használunk '/?, 1, 
2 és 3%-os oldatot. Egy %-nek nevezzük az 
oldatot ha 100 liter vízre 1 kiló kékkövet és 
1 kiló oltatlan meszet számítunk. Míg ha ezen 
anyagokból 2 vagy 3 kilót használunk 100 liter 
vízre az oldat 2°/o-os és 3%-nak neveztetik. 

Azonban a gazdának nem kell mindig oltat-
lan meszet használnia, ha van a házban oltott 
mész az éppen olyan jó szolgálatot tesz mint 
az előbbi, csakhogy ebből az adagokat min-
dig duplán számítjuk, vagyis 1. 2, 3 kiló 
helyett 2, 4 és 6 kilót használunk. 

* 

Miért akasztja meg a peronospora-betegség 
a tőkét a jövő évi fejlődésében? 

Be tudnak-e érni azok a szőlővesszők 
melyeket a peronospora megtámad? 

Mi történik az éretlen vesszőkkel télen? 
Erőteljes hajtásokat hoznak-e tavasszal a 

peronospora által megtámadott vesszők ? 
Szükséges-e a gazdának ezen betegség ellen 

védekezni ? 
Hogy nevezzük azt az oldatot, amellyel a 

peronospora ellen védekezhetünk? 
Mire van szükségünk, ha kékkő oldatot aka-

runk készíteni ? 
Hány %-os oldatot szoktunk permetezésre 

használni ? 
Mikor nevezzük az oldatot 1 —2—3 °/o-osnak ? 
Mennyi meszet számítunk, lia azt oltott álla-

potban használjuk? 
* 

Tegyük föl, hogy a gazda 2°/o-os kékkő-
oldatot akar készíteni, akkor vesz a boltban 
2 kiló kékkövet és 2 kiló égetett meszet. Haza 
hozván ezen anyagokat, egy hordóba avagy 
kádba, amelyet egyéb célra már nem igen 
használ, de amelyiknek azért tisztának kell 
lenni, önt 100 liter tiszta vizet. A két kiló 
kékkövet, hogy gyorsabban föloldódjék megtöri 
és a 100 liter vízből elvett s kissé langyosra 
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melegített 6 liter vízben föloldja. Most veszi 
a 2 kiló égetett meszet és azt is körülbelül 
mégegyszer annyi vízben megoltja és hogy 
esetleg idegen anyagok ne kerüljenek az oldatba, 
— amelyek a permetező-gép nyilasait bedug-
nák — a mészoldatot, illetve mésztejet finom 
hálózatú szitán átszűri. Mivel a frissen oltott 
mésztej meleg szokott lenni, azt ki hagyjuk 
hűlni. Ekkor a 6 liter vízben föloldott kékkő-
oldatot a hordóban levő vízbe öntjük s a vizet, 
hogy a kékkővel jól összekeveredjék egy közön-
séges szőlőkaróval jól megkeverjük. Ha ez is 
megvan és a mésztej már kihűlt, azt is foly-
tonos keverés között lassan a hordóban levő 
kékkőoldatba öntjük, az egészet jól összekever-
jük s készen van a permetezésre használható 
bordói keverék. 

Netalán a gazda nem érne rá a kékkőnek 
ezen első mód szerint való föloldását eszközölni, 
a keveréket úgy is készítheti, hogy vesz egy 
közönséges kis vászonzacskót s abba teszi az 
előzetesen megtört 2 kiló kékkövet. A zacskót 
aztán egy zsineggel a hordóra keresztbe helye-
zett karóhoz köti úgy, hogy a zacskó a vízben 
alámerüljön. Ha ezt a gazda az azelőtt való 
este csinálja, másnap reggel a kékkő föl lesz 
oldva s a zacskóban csakis az idegen, föl nem 
oldható anyagokat fogja találni, amit egysze-
rűen a trágyatelepre vagy komposzttelepre dob. 
Ezen oldathoz szükséges mésztejnek hozzákeve-
rése most már éppen úgy történik, min-
ahogy azt az első esetnél elmondottam. Sok 
helyen a gazdák — mert nem minden község-
ben lehet ám tiszta meszet kapni, — mész he-
lyett közönséges mosószódát használnak s az 
ilyen keveréket nem bordói, hanem burgundi 
keveréknek nevezik. A készítés módja egyéb-
ként ugyanaz, mint az előbbié. 

Akár az egyik, akár a másik keveréket 
használjuk, a fődolog az, hogy használat előtt 
— különösen ha hosszabb ideig állott a keve-
rék — azt mindig jól fölkavarjuk; mert a 
keverék nehezebb alkatrészei leülepednek a hordó 
fenekére s a lének a gombabetegségre való 
mérges hatása megcsökken. o o 

* 

Mennyi vízre, kékkőre és égetett mészre 
van szükségünk ha 2%-os oldatot akarunk 
készíteni P 

Mit kell csinálni a kékkővel, hogy hamarább 
föloldódjék a vízben ? 

Hány liter vízben oldjuk föl a 2 kiló kék-
követ ? 

Hogy a permetező gép nyílásai be ne dugul-
janak mit kell tenni az oltott mésszel ? 

A kékkő-oldatot, vagy a mésztejet öntjük 
először a hordóban levő vízbe ? 

Miért kell a hordóban levő vizet jól össze-
keverni ? 

Lehet-e a bordói oldatot más módon is 
készíteni ? 

Milyen zacskóba kell tenni a kékkövet ? 
Mihez kötjük a vászonzacskót, hogy az a 

víz alatt úszkálhasson? 
Miért ereszti már este a gazda a zacskót 

a vízbe? 
Mész helyett lehet-e másfele anyagot is 

használni ? 
Hogy nevezzük azt a keveréket, melybe 

mész helyet szódát teszünk ? 
* 

Magát a permetezést, amint hogy ti is 
láttatok, ma már legtöbb gazda az úgynevezett 
permetező-géppel eszközli. Es ez a legjobb is, 
csakhogy egy ilyen gép drága s így nem 
minden gazdának áll módjában azt beszerezni. 
Azért látjuk, hogy a szegényebb emberek 
akiknek kis szőlőjük van — mert az ilyen gép 
beszerzése nem fizeti ki magát kézi seprő-
vel sőt meszelővel permetezik szőlőiket. Bizonyos 
hogy a géppel való permetezés sokkal gyorsabb, 
jobb, tökéletesebb és olcsóbb munka s azért 
ajánlatos, ha a szegényebb szőlősgazdák is 
vesznek gépet és pedig olyformán, hogy többek 
összeállnak (szövetkezés) s egyesült erővel ki-
ki a maga tehetségéhez képest járul hozzá a 
szükséges pénzösszeg fedezéséhez. Hogy pedig 
a gép használatában akadályok ne merüljenek 
föl, végső esetben sorshúzás útján döntik el 
maguk közt ki fogja először a gépet használni. 

Nagyon fontos dolog tudni azt, hogy mikor, 
hányszor és hogyan permetezzünk. 

Sohasem szabad a permetezést szükséges 
rossznak tekinteni s csak úgy, ahogy fölülete-
sen eszközölni. Mint minden gazdasági munkát, 
ezt is kellő pontossággal s a neki legmegfele-
lőbb időben kell végezni. Nem szabad a per-
metezést későre halasztani, amikor a gomba-
betegség a szőlőben már elterjed, de nem 
szabad virágzás idején sem permetezni, mert 
ez könnyen a megtermékenyítés rovására tör-
ténhetnék. Nem szabad továbbá permetezni 
közvetlen szüretelés előtt sem, mert a szőlő-
bogyókon levő rézvegyület a mustba kerül s 
az ilyen mustból kiforrt bor, az ízből és zamat-
ból sokat veszít s nem ritkán emésztési zava-
rokat is idéz elő. Nem szabad permetezni akkor, 
ha esőre biztos kilátás van, annál kevésbé 
esőben, mert az eső az oldatot lemossa a 
levelekről, s így egyrészről haszontalan munkát 
végeztünk, másrészről hiába való kiadásokat 
okoztunk magunknak. 

Éppen azért mindig legbiztosabb a keverék 
hatása, ha tiszta, derült és szélcsendes időben 
permetezünk. 
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Azt, hogy hányszor permetezzünk, igen nehéz 
már előre megmondani, mert ez mindig a 
körülményektől függ. Van esztendő, mikor a 
2-szeri permetezés is elegendő s van olyan 
esztendő, mikor 4—5-ször is kell permetezni. 
Általában azt mondhatjuk, hogy az első per-
metezést jó, ha minél előbb végezzük és nem 
akkor, mikor már a gomba az egész szőlőt 
ellepte. Permetezünk . először virágzás előtt 
májusban, amikor a hajtások körülbelül egy 
jó arasznyira (ezt jobban megérti a gyermek 
mintha azt mondom, hogy 20 cm.) megnőttek. 
Az első permetezést, miután a szőlő levelei 
még gyengék és érzékenyek sohasem szabad 
erős keverékkel eszközölni, mert könnyen meg-
eshetik, hogy az erős keverék a leveleket 
megperzseli, sőt meg is öli, amikor a perme-
tezés inkább kárára, mint hasznára van szőlőnek. 
Éppen ezért legjobb az első permetezéshez 
72, esetleg 1%-os keveréket használni. Másod-
szor permetezünk, midőn a szőlő már elvirág-
zott, vagyis körülbelül június végén s ilyenkor 
már 2%-os keveréket használunk. Ugyancsak 
2%-os keveréket használunk a harmadszori 
permetezésnél is és azt augusztus közepén 
végezzük. Ezzel egyúttal a permetezés mun-
káját is befejeztük, kivéve ha váratlan eső lepi 
meg a szőlőt, amely a keveréket lemossa s 
így kénytelenek vagyunk még egyszer, esetleg 
kétszer is permetezni ; ami különösen olyan 
vidéken szokott előfordulni, ahol a nyári zápor-
esők gyakoriak. 

* 

Milyen eszközökkel szoktak a gazdák per-
metezni ? 

Kik szoktak géppel permetezni ? 
Hát a szegény emberek mivel permeteznek ? 
Melyik végez jobb és gyorsabb munkát, a 

gép-e vagy a kézi seprő és meszelő ? 
Azért mit kellene a szegényebb embereknek 

tenni ? 
Miért nem szabad a permetezést igen későre 

halasztani ? 
Virágzáskor miért nem szabad a szőlőt per-

metezni ? 
Hát esős időben miért nem ajánlatos per-

metezni ? 
Mikor van a permetezésnek legjobb sikere, 

ha milyen időben permetezünk? 
Hányszor kell permetezni egy esztendőben ? 
Melyik hónapban permetezünk először? 
Szabad-e az első permetezéshez erős oldatot 

használni ? 
Mikor permetezünk másodszor ? 
Mikor permetezünk harmadszor ? 
Hány °/o-os oldatot használjunk a 2-ik és 

3-ik permetezéshez? 

Mikor kell harmadszomál • többször perme-
tezni ? 

Ami a harmadik kérdést illeti, vagyis hogyan 
permetezzünk, erre nézve jegyezzétek meg a 
következőket : 

Mindig xígy kell permetezni, hogy a szőlő 
összes zöld részeire jusson a keverékből. 

Evégből az egyszerű perme+ező-géppel (mert 
olyan is van, mellyel egyszerre két oldalt 
lehet permetezni) a munkát végző ember-
nek egy és ugyanazon soron kétszer kell végig 
haladni, úgy, hogy a soron fölfelé menve 
először a jobb oldalt és lefelé haladva a bal 
oldalát permetezi a szőlőnek. Ügyelni kell a 
permetezésnél, különösen ha azt seprővel vagy 
meszelővel végezzük, hogy a keverék minél 
kisebb cseppekben kerüljön a levelekre, amit 
úgy érünk el, ha akár a seprőt, akár a mesze-
lőt csak gyengén mártjuk a keverékbe. A 
permetező-gépnél ezt igen könnyen ellensúlyoz-
hatjuk azáltal, hogy a cső végén levő lyukat 
az oldalt levő csavarral megszűkítjük. Miután 
a szőlő kötözése után sok levél csak egy pár 
nap múlva helyezkedik rendes állásba, közvet-
lenül a kötözés után ne permetezzünk, mert 
megesik, hogy olyan helyre, hol leginkább lett 
volna kívánatos, hogy a levél permetezett 
legyen, semmi vagy igen kevés mennyiség 
jutott a keverékből. 

Mit gondoltok fiuk, miért terjed el jobban 
egyik gazda szőlőjében a peronospora-betegség 
mint a másikéban ? Mond meg csak Ssábó Pál ? 
(Felelet: mert egyik gazda jobban és többször 
permetez mint a másik.) Ügy van. Azért, hogy 
a gombának szaporodását és továbbteijedését 
megakadályozzuk szükséges, hogy minden gazda 
idejekorán, kellő számban és leik ismeretség-
gel végezze ezen —• sokak által kevésbbé szük-
ségesnek látszó, de valóban igen nagy jelentő-
séggel bíró — védekezési munkát ! 

* 

Mely részeket kell a szőlőnek megperme-
tezni ? 

Egyszerű permetező - géppel hányszor kell 
egy és ugyanazon soron végig menni? 

Melyik oldalt permetezzük, ha fölfelé hala-
dunk a sorban ? 

Melyik olda't permetezzük, ha lefelé hala-
dunk a sorban ? 

Mire kell vigyáznunk ha seprővel vagy 
meszelővel fecskendezzük a szőlőt? 

Mit kell a permetező-géppel tenni ha igen 
vastagon permetez ? 

Miért nem szabad közvetlenül a kötözés 
után permetezni ? 

Mit gondoltok miért van egyik gazda szőlő-
jében több peronospora mint a másikéban? 
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Es mit gondoltok hogyan lehetne ezen a 
bajon segítni ? 

* 

2. A szőlőnek második gombabetegsége a 
lisztharmat. (Oïdium.) 

Valamint a peronospora ez is fehér foltok 
alakjában mutatkozik, de nem a levél alsó, 
hanem annak felső lapján, amikor az a része 
a levélnek úgy néz ki, mintha valaki finom 
liszttel hintette volna be, vagy pedig akárcsak 
az országutak mentén fekvő szőlők, midőn a 
szél által fölvert por lepi el azok leveleit. 
Ezen betegség által okozott kár aszerint, 
hogy a fejlettség melyik korában támadja meg 
a szőlő zöld részeit, hol kisebb, hol nagyobb, 
így példáúl, ha a levél már nagyobb, avagy 
talán már teljesen ki van fejlődve, a lisztszerű 
bevonaton kívül alig találunk rajta változást, 
az egészségesnek látszik s csak később, mikor 
a betegség nagyon előrehalad, veszünk észre 
sötétebb színű foltokat. Hogy ezen foltok miatt 
a levelek elszáradjanak csak igen ritkán fordul 
elő s ebből magyarázható az is, hogy a liszt-
harmatos levelek többnyire ősszel a többi 
egészséges levelekkel együtt szoktak lehullani. 
Ellenkezőleg ha a lisztharmat-betegség a 
gyenge, fejletlen leveleket és hajtásokat támadja 
meg, — ami csapadékdús tavaszokon szokott 
előfordulni, mert a lisztharmat a nagy meleget 
nem tűri — a kár sokkal nagyobb és érzé-
kenyebb. Ilyenkor a levelek összegöngyölőd-
nek, mintha akár csak a szivar-bogár sodorta 
volna össze őket s azoknak nemcsak a felső, 
hanem alsó részükön is lisztszerű fehér bevonatot 
észlelünk. Nagyon természetes, hogy az ilyen 
levél fejlődésében visszamaradt, sárgulni kezd, 
elszárad és le is hull. Ugyanakkor észrevesszük 
azt, hogy a gyenge hajtások is tele vannak 
lisztszerű bevonattal, vagyis a betegség a 
levélről a hajtásokra ment át. Az ilyen haj-
tások, ha gyengék és fejletlenek voltak, nemcsak 
visszamaradnak fejlődésökben, de el is szárad-
nak. Sajnos a lisztharmat ezzel sem elégszik 
meg, hanem tovább megy és az éretlen fürtöket 
is megtámadja. Ha ilyen, tehát lisztharmat által 
megtámadt fürtöt közelebbről megnézünk, azt 
látjuk, hogy annak minden része tele van liszt-
szerű anyaggal. Meg van támadva ott a fürt 
nyele, kocsánya, a szemek és pedig minél 
fejletlenebb volt a fürt, annál vastagabb rajta 
a lisztszerű bevonat. 

A gazdát alig érheti nagyobb baj, mint 
mikor a lisztharmat a fürtöket is megtámadja. 
Igen, mert ha a szemek még éretlenek azok 
fölrepednek s már messziről kilátszanak belőlük 
a magvak. Az ilyen szem sohasem tud töké-
letesen beérni, hanem vagy összeaszik, vagy 
pedig elszárad. Innen van az, hogy szüretkor 

föltűnően sok az elszáradt fürt egyik-másik 
tőkén. Egyes években meg azt látjuk, hogy sok 
a rothadt szőlő. Ez meg onnan ered, hogy abban 
az időben, midőn a lisztharmat pusztította a 
szőlőfürtöket, esős idők jártak, a szőlőszemek 
megrepedeztek és elrothadtak. 

Miután a lisztharmat-betegse'g a szőlő-o o 
szemeket érettebb korukban is megtámadja, 
azok vagy megrepednek és elrothadnak, vagy 
pedig annyira visszamaradnak fejlődésökben, 
hogy nem émek be tökéletesen. S mit gondol-
tok kedves gyermekek, az ilyen szőlőből sajtolt 
must lesz-e olyan édes, mint amilyet teljesen 
kifejlődött, ép, egészséges szőlőből sajtoltunk? 
(Felelet: nem lesz olyan édes.) De a mustból 
kiforrt bor sem lesz olyan erős, mert jól jegyez-
zétek meg magatoknak, hogy minél édesehb a 
must, annál erősebb, zamatosabb, de egyúttal tar-
tósabb bor is lesz belőle. Hogy miért van ez így, 
azt majd a jövő esztendőben fogom nektek 
elmondani, amikor is bővebben lesz erről szó. * 

Hogy nevezzük a szőlő második gomba-
betegségét ? 

Miről lehet a lisztharmat-betegséget meg-
ismerni ? 

Mi történik a fiatal levelekkel, ha azokat a 
lisztharmat megtámadja ? 

Csak a leveleken szokott a lisztharmat pusz-
títani ? 

Mi történik a fiatal hajtásokkal, ha azokat 
a lisztharmat megtámadja ? 

Meg szokta-e támadni a lisztharmat a szőlő-
fürtöket is? 

Hogy néz ki az ilyen für t? 
Mi történik az éretlen szőlőbogyókkal, ha 

azokat lisztharmat pusztítja ? 
Honnan van az, hogy egyik-másik esztendő-

ben sok a rothadt és penészes fürt a szőlőben ? 
Csak az éretlen szőlőszemeket támadja 

meg a lisztharmat? 
Mi történik az érett szőlőszemekkel, ha 

azokat a lisztharmat megtámadja? 
A lisztharmat által pusztított szőlőből ki-

sajtolt must miért nem olyan édes, mint az 
egészséges szőlőből való ? 

Melyik bor tartósabb és zamatosabb, az 
édes vagy a savanyú mustból való ? 

* 

Ily veszedelmes betegsége lévén a liszt-
harmat a szőlőnek, minden magyar gazda 
saját érdekében cselekszik, ha idejekorán lát 
a védekezéshez és nem riad vissza azon kisebb 
kiadásoktól sem, amelyeket az ehhez szükséges 
dolgok beszerzése igényelnek. 
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Lássuk most már, melyek azok a dolgok, 
melyek segítségével a gazda a lisztharmat 
ellen védekezhetik ? 

Sokan azt hiszik, hogy a lisztharmatot is a 
kékkő-oldattal lehet elfojtani. Tehát ők úgy gon-
dolkodnak, hogy ami az egyiknek árt, a másik-
nak is megárt. Pedig dehogy van ez így. 

A kékkő-oldat a lisztharmat-betegségnek O o 
se nem árt, se nem használ. Ne liigyjétek k. 
gyermekek, hogy az okosabb, tapasztaltabb 
gazdák más szerhez nyúltak volna, ha látták 
volna azt, hogy a kékkő-oldat a lisztharmat 
ellen is megvédi a szőlőt ? Sok mindenféle 
próbát tettek ők is, míg végre sikerült nekik 
egy szert megismerni, mely biztos eredményre 
vezette őket. 

Mindngyájatok ismeri a ként, hiszen ezt hasz-
nálja édes atyátok, mikor a hordót kénezni 
szokta. Lássátok, ezzel a kéimel szoktak a 
gazdák a lisztharmat ellen védekezni. Meg-
jegyzem, hogy nem a rúd-kénnel, hanem 
olyannal, melyet por alakban árulnak a keres-
kedők. (Kénvirág.) 

A védekezés abban áll, hogy a kénporral 
a szőlő összes zöld részeit jól behintjük. 
Tesszük pedig azonnal, mihelyt csak sejtjük, 
hogy a lisztharmat a szőlőben föllépett. 

így, mikor a hajtások körülbelül egy arasz-
nyira nőttek már is hozzá látunk a munkához, 
vagyis kénporozunk először. 

Másodszor virágzás előtt s utána még 
egyszer, esetleg szükség esetén kétszer vagy 
háromszor is. 

Tehát összesen hányszor kénezünk? (Felelet: 
3-szor, de sokszor 5-ször is.) 

Míg a bordói keveréket csak az eső mossa 
le, a kénport az esőn kívül a szél is elhord-
hatja s innen van, hogy olyankor többször 
kell kénezni. Hogy a gazda az ilyen felesleges 
kiadásokat elkerülje, nagyon okosan teszi, ha 
az időt jól megválasztja, vagyis mindig csak 
derült és szélcsendes időben reggel kénporoz. 
Magát a kénporozást különféle eszközökkel 
szokták végezni. így kisebb gazdák az úgy-
nevezett bojtos-kénezővel, mely amellett, hogy 
egyszerű és olcsó ezen munkára nagyon alkal-
mas. Persze nagyobb szőlősgazdák ezzel nem 
igen sokra mennek, s azért ma már az e célra 
készített különféle kisebb-nagyobb fujtatókat, 
sőt kénporszóró-gépeket is használnak, de ezek 
drágák és komplikált szerkezetüknél fogva kis-
gazda kezébe nem igen valók. 

Ami a kénpor mennyiségét illeti, az a 
kénporozás számától függ. Többszöri behintés 
mellett több, kevesebbnél kevesebbre van 
szükség. Legjobb, ha megjegyzitek azt, hogy 
kétszeri behintésre kat. holdanként (1600 Qj°) 
40—50 kgr. kénpor szükséges. Sok gazda a 

kénporozást azért nem szereti alkalmazni a 
szőlőben, mert attól fél, hogy az ilyen szőlő-
ből kénes bor válik. Nem mondom, kis rész-
ben igaza is van neki, de hangsúlyozom, 
hogy csak az olyan szőlő borán érzik meg 
nagyon a kénszag, amelyet későn, vagyis 
közvetlen a szüretelés előtt kéneztek. De ezen 
is könnyen segíthet a gazda, mert ha több-
ször nyíltan lefejti a bort, az a kénszagot 
teljesen elveszíti s éppen olyan jó ízű, zamatos 
és tartós lesz, mint a nem kénporozott szőlő-
ből nyert bor. 

* 

A bordói keverék megvédi-e a szőlőt a 
lisztharmattól ? 

Melyik az a szer, amivel a lisztharmat 
ellen a szőlőt megoltalmazhatjuk? 

Milyen alakban használjuk a ként ? 
Mit kell termünk a kénporral, ha a liszt-

harmat ellen védekezni akarunk? 
Mikor kénporozzuk a szőlőt először ? 
Mikor kénporozzuk másodszor, harmadszor ? 
Mikor kell háromszornál többszőr kén-

porozni ? 
Milyen időt válasszunk a kénporozáshoz ? 
Kisebb gazdák milyen eszközzel szoktak 

kénporozni ? 
Hát nagyobb uradalmakban milyen esz-

közöket használnak ? 
Kétszeri behintésre körülbelül mennyi kén-

porra van szükségünk k. holdanként? 
Miért nem szabad közvetlen szüretelés előtt 

kénporozni ? 
Mit kell tennünk a borral, ha az erősen 

kénszagú ? 
(Nyírbátor.) Kammel Ferenc; 

Betegségek. 
Egy külön világ létezik köztünk, melynek 

lakóit oly kevesen ismerjük. Ok a szerves élet 
legapróbb lényei. Dolgoznak a földben és a 
föld felett. Közvetve vagy közvetlen építenek 
és rombolnak. Adnak színt, erőt és illatot, de 
ugyanakkor ásnak sírt, hogy elenyésszék és 
porrá legyen minden élet. Mert abban a világ-
ban is él, mint Madách Ember tragédiájában, 
a tagadás szelleme. 

* 
* * 

Egy csepp vízben ezerszámra élnek és sza-
porodnak, egy porszemen pedig fellelik minden 
életszükségletüket. Ok okozzák a rothadást és 
az erjedést, ők változtatják borrá a mustot, 
szesszé a cukrot, dextrinné a keményítőt. Pos-
hadtá teszik a tiszta vizet, vagy pedig elvonják 
az oxigént a levegőből. Vannak e szerint 
hasznos és káros alakjaik. 
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Ezek folytatnak irtó hadjáratot az állat 
élete ellen. Okoznak dögvészt és kolerát. 

Es az ember? . . . Ez a hatalmas lény, 
mely tudásával hatalmába hajtotta a természet 
erőit, ma sem győzte le teljesen ezeket a sza-
bad szemmel nem látható ellenségeket. 

Az emberi tudás eszközeinek egyik leg-
nagyobbika, a mikroszkop mutatta meg őket. 
A beteg állat vérében a górcső lencséin át látni 
azokat a parányi élő lényeket, melyek a külön-
ben egészséges szervezetet beteggé teszik. 

Szaporodásuk bámulatosan gyors. , Gomba-
módra szaporodván" elterjednek az egész szer-
vezetben, s mivel a különben tiszta anyagot 
megfertőzik, nagyon találóan fertőző gombák-
nak neveztetnek. Ha ezen apró lények jelent-
kezésükkor elpusztíthatok volnának vagy pedig 
az állati testbe való jutásuk megakadályozható 
volna, úgy és akkor a fertőző betegségeknek 
elejét lehetne venni. 

Az állati test külsején, belsején, vagy a belső 
szervek valamelyikében találják föl életük föl-
tételeit. És ha az életföltételek megvannak, 
kezdődik a szaporodás, amelynek arányában 
jelentkeznek a betegség tünetei. 

Szóval ezek is nőnek, táplálkoznak és sza-
porodnak. Mivel előfordulnak a nyálban, nyák-
ban, vérben, ürülékben, ezekkel vitetnek egyik 
helyről a másikra. 

Míg az egyes fajták csak a meleg állati 
testben élnek, addig mások, ha elegendő me-
legséghez, nedvességhez és levegőhöz jutnak, 
megtartják életképességüket az állati testen 
kívül is. 

A fertőző gombák alakjukra vagy hosszú-
kásak, a mikor bacillusoknak neveztetnek, 
vagy gömbölyűek, amikor microcoecusoknak 
nevezik. Ezek nagyságáról fogalmat alkotha-
tunk, ha elgondoljuk, hogy pl. a lépfenét okozó 
bacillusokból egy csepp vérben 8—10 ezer 
számlálható meg. 

Mint már említettem, egyik különös tulaj-
donságuk az életfeltétel. Amíg pl. a szarvas-
marhák ragadós tüdőlobját okozó gomba csakis 
ezen szervet támadja meg, addig pl. mint azt 
már igen jól tudjuk, a száj és körömfájás 
gombája, minden csülkösre, vagyis hasított 
körmű állatra átragad. 

A lépfene és veszettség bacillusai pedig már 
az emberre is veszedelmesek. 

Az eredeti erős hatású gombák egyes fajai 
mesterséges tenyésztés útján szelidíthetők. A 
fertőző anyag ilyen mesterségesen szelídített 
nemével való kezelés a védőoltás. Természetes, 
hogy a szelídebb gombafaj csak muló és 
enyhén lefolyó hatással jár, és az állatot 
\ 

hosszabb időre mintegy immúnissá teszi a 
betegség iránt. 

Ismerve a fertőző gombák életföltételeit és 
hatását, könnyen megérthető, hogy egyes vidé-
keken és istállókban miért szed oly sok áldo-
zatot a ragadós betegség. Az ilyen betegségek 
keletkezéséről, felismerhetéséről, a védekezéséről 
és a gyógyításáról egy cikksorozatban fogunk 
megemlékezni, amelyben egyszerűen a gyakor-
lati élet követelményeinek megfelelően fogjuk 
előadni a legszükségesebb tudnivalókat, p . 

A zöldséges kert öntözése. 
A zöldségfélék termesztése nagy haszonnal 

jár. A termesztett zöldségfélék egyrészt a házi, 
a konyhai szükségletet fedezik, másrészt pedig 
a fölösleg, piacon értékesítve, a jövedelmet 
fokozza. 

A zöldségfélék termesztése haszonnal csak 
abban az esetben űzhető, ha mindazon föl-
tételek megvannak, amelyek a sikeres termesz-
tésre szükségesek. Ily föltételek : a kedvező 
éghajlati s talajviszonyok, a kellő mennyiségű 
s jó minőségű trágya és a víz. 

Egyik legfontosabb kelléke a zöldséges 
kertnek a víz. Olyannyira fontos, hogy víz 
nélkül a zöldségféléket termeszteni lehetetlen. 
A víz fontos szerepet játszik a növények éle-
tében. A víz ugyanis az, mely a tápanyagok 
föloldását és azoknak a növények gyökerei 
által való fölszivódását, tehát a növények táp-
lálkozását nagymérvben közvetíti. Bármennyi 
tápanyagot is tartalmazzon a talaj, ha nincs 
víz, mely azokat oldott állapotba hozhassa s 
így a tápanyagokat a növény szervei által 
magának fejlődésére, növekedésére földolgoz-
hassa, a növény csak tengődni fog. 

Azon állítást, hogy a zöldséges kertnek mily 
nagy szüksége van a vízre, a nedvességre, 
legjobban illusztrálja az a körülmény, hogy a 
kertészkedő szerbek és bolgárok folyók és 
patakok mellett bérelnek ki földeket. 

Azonban nincs mindenki oly kedvező hely-
zetben, hogy a folyók és patakok vizét hasz-
nálhassa föl az öntözésre ; ilyen esetben a 
kútvíz is megteszi a szolgálatot. Mindenesetre 
a folyó s a patak vize jobb, mert lágy ; míg 
ellenben a kútvíz kemény, a benne foglalt 
különböző föloldott ásványi anyagoknál fogva. 
Ezen anyagok pedig károsan hatnak a növé-
nyekre. Legnagyobb hátránya azonban a kút-
víznek az, hogy rendesen túlhideg. 

E rossz, hogy úgy mondjam, káros tulaj-
donságát a kútvíznek ellensúlyozhatjuk, ha 
nem használjuk föl azonnal az öntözésre, hanem 
előbb állani, fölmelegedni hagyjuk. E célra a 
zöldséges kert nagyságához mérten, egy vagy 
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több hordóba vizet merünk s ott egy-két 
napig állani hagyjuk azt. 

Ha ekkép gondoskodtunk a vízről, tudnunk 
kell azt is, hogy mikor öntözzünk. A napnak 
nem minden szaka alkalmas az öntözésre. Ez 
változik az évszakok szerint. Leginkább a reg-
geli és az esti órákban öntözzünk. Az öntözés 
helyes idejének eltalálása igen fontos, mert 
ha kedvező len időben öntözünk, nagy kárt 
tehetünk a zöldségfélében. Nappal, amidőn a 
nap sugarai erősen tűznek a növényzetre, nem 
tanácsos öntözni, mert a növények levelei a 
vízcseppek helyén kiégnek. Tavasszal reggel 
tanácsos öntözni, mert ha este öntöznénk, az 
éjszakák hidegek, hűvösebbek lévén, a növé-
nyek nagyon lehűlnének. Nyáron pedig inkább 
jobb este öntözni, mint reggel. Jobb pedig 
azért, mert egész éjszakán át a növényeknek 
több idejük van a nedvesség fölszívására. Míg 
ellenben, ha reggel öntöznénk, akkor sokkal 
hamarább párolog el a talajból a nedvesség, 
miután egész napon át nagy meleg van, s a 
gyors elpárolgás következtébe a talaj fölü-
lete könnyen megcserepesedne. 

Ha azonban arra volnánk kénytelenítve, 
hogy zöldségféleségeinket reggel öntözzük, 
akkor elsősorban azokat öntözzük, amelyek-
nek leveleit fölhasználjuk, pl. a saláta- s 
káposztaféléket, azonkívül a tököt, ugorkát ; 
később pedig azokat, amelyeket gyökereik 
miatt termesztjük, mint pl. a petrezselymet, 
a zellert s azonkívül a paprikát, paradicsomot. 

Annyiszor öntözzünk, ahányszor a talaj 
kiszáradt. Jó erősen öntözzünk úgy, hogy a 
talaj a gyökerekig átnedvesedjék. 

A földet pedig tanácsos többször megpor-
hanyítani, megkapálni, hogy ezáltal a haj-
csöve-séget megbolygassuk, mert tudjuk azt, 
hogy a fölületén megporhanyított föld sokkal 
több ideig megőrzi nedvességét, mint a lenyo-
mott, a lehengerezett talaj. 

(Somogy-Szent-Imre.) Riedlmayer Sándor. 

Gazdasági Tanácsadó. 
K. M. Téglás. ()n a szerkesztőséghez a rovat-

vezető címére küldött nyílt levelezőlapon a 
következőket írja : „Ügy látszik, hiába várom 
türelemmel, de a kért méhészeti eszközöket 
aligha kapom meg. Ha módjában van az el-
intézést pártfogóan megsürgetni, igen kérem, 
szíveskedjék megtenni, s az eredményről a 
mellékelt lapon kiértesíteni, ha esetleg nem 
kapnám meg, ősszel a 34 családot mind ki-
pusztítom, mert vagy okszerűen folytatom, de 
befektetésre anyagilag képtelen vagyok, vagy 
egyáltalán fölhagyok vele." Uram! Az olyan 

ember kérvényét, ki, lia az államtól nem kap 
10—'20 forintnyi segélyt, képes arra, hogy egy 
81 családból álló méhest ezért kipusztítson, 
aki tehát még ily kis összeget sem hajlandó 
gyümölcsözővé és bőven kamatozóvá tenni, —-
az olyan ember kérvényét nem szívesen párt-
fogolja senki. Egy tanácsot azonban kérem 
fogadjon el: Hagyjon föl a méhészkedéssel, de 
ne pusztítsa el a méheit, hanem adja el azokat 
olyan embernek, aki a méheket — megbecsülni 
tudja. — 0 . 1). Budapest. Megvárjuk, amíg 
aktuális lesz. Föltétlenül közöljük egy kis át-
dolgozással. — P . K. (Irinád. A répa- és 
zöldségfélék betegségei, továbbá a gyümölcsfák 
és szőlő betegségeiről írandó cikkeit várjuk. 
Kérem lehetőleg aktualitás szerint beküldeni a 
megírt cikkeket. Szőlőbetegségeket a f. évben 
már nem közlünk, kivéve, ha nem foglalkoznak 
a plasmop arával és az oidiummal. Mi van az 
analytikus táblázatokkal és a növényvédelmi 
teendőkkel (havi kimutatásokban)? W. A. 
Arad. Cikkét a f. évben már nem közölhetjük. 
Marad a jövő évre. — R. M. Aldoboly-Ilye-
falva. A fiatal galambok ezen leírt betegségét 
és annak előidéző okát, ha a beteg galambokat 

' O CT 
nem láttuk, nagyon nehéz megállapítani. Min-
denesetre egy nem közönséges betegséggel 
állunk szemben, miért is azt tanácsolnám, hogy 
lia közelben van állatorvos, kérje ki tanácsát. 
Egyébiránt írja le részletesen a jól megfigyelt 
betegség fölléptét egy egyszerű levélben, azt 
küldje meg az állatorvosi főiskolának (Bpest. 
Rottenbiller-utca), ahonnan díjtalanul kap föl-
világosítást. Mi azt a tanácsot adhatjuk, hogy 
1. a galambtojásokat ne költesse a mostani 
helyen, hanem vigye más helyre, padlásra, vagy 
kamarába; 2. ne etesse galambjait tengerivel 
(török búzával), hanem adjon nekik egy pár 
hétig búzaocsút, vagy más takarmányt, pl. 
korpából és vízből keverten készített galacsint 
s gondoskodjék friss ivóvízről. A galambdúcot 
pedig tisztítsa ki gondosan, esetleg mossa meg 
a költőhelyeket erős lúggal, s gondoskodjék 
arról, hogy a galamboknak friss homokjuk 
legyen. A kiköltés után fönnmaradt tojáshéja-
kat távolítsa el és semmisítse meg. A leírt 
baj ellen tehát csak védekeznünk lehet, de azt 
meg nem gyógyíthatjuk. — K. J. Tevel. A 
jövő számra maradt. — L. L. Nagymaros. 
1. A téli retekből 6 gramm vetőmagot számí-
tunk 10 négyszögméterre, ez ád cirka 75 da-
rabot termésben. 2. Az angol perje hektoliter 
súlya 30—42 kgr. között váltakozik. — R. S. 
Ballony. A zöld- vagy félugar elengedhetetlen 
föltétele az őszi szántás és a téli vagy kora 
tavaszi trágyázás az ugarvetemény előtt, — 
kivételével azon talajoknak, melyek őserőben 
lévén, a trágyázást nem igénylik. — Zöld-
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vagy félugarba vethetők ugamövény gyanánt 
pillangós növények, gabonafélék és repce, ha 
zölden kaszáitatnak, míg ellenben cirok, mohar 
és csalamádé, még ha zölden vágatnak is le, 
ugarnövényeknek nem tekinthetők. — L. Gy. 
Nagylak. Tenyészbaromfiakért, ha azokat teher-
áruként adja föl, 100 kgr.-kint és kilométeren-
kint 0"52 fillér viteldíjon és lVo. szállításon 
alapuló díjak számíttatnak. — M. II. Szt.-
(iyörgy. A lúdtenyésztéshez két föltétel szük-
séges: jó legelő és víz. Noha a tó vagy folyó 
közelsége lényeges kellék a lúdtenyésztésnél, 
mindazonáltal hazánk több vidékén anélkül is 
szépen és erőteljesen tenyésznek a ludak ; elég, 
ha annyi vizük van, hogy hébe-korban kedvük 
szerint megfürödhessenek. Ellenben a fű nél-
külözhetetlen takarmányuk, de megelégszenek 
olyannal is, amelyet a szarvasmarha már le-
legelt. — S. J. Sövényháza. 1. Méltóztassék 
a szegzárdi selyemtenyésztési min. biztoshoz 
fordulni. 2. Mindent ingyen kap. 

V e g y e s e k . 
— A szemes takarmányfélék daráitatása. 

A szemes takarmányfélék daráitatása nagyon 
sok esetben helytelen, mert az igen elaprózott 
részeket az állatok nem rágják meg és nem 
kérődzik meg elég jól s így a nyállal azok 
kevéssé érintkeznek, aminek következtében 
nem is emésztetnek meg teljes mértékben. A 
lisztes, nagyobb csomókban elnyelt takarmányt 
az emésztőnedvek nem jár ják át és azért 
nem emésztetnek meg, eldugulást és kólikát 
is okozhatnak. A zabot a lovakkal éppen 
azért nagyon jó apró szecskával keverten 
etetni, hogy így jobban megrágják azt, de ez 
esetben nem szabad a lovakat mindjárt etetés 
után itatni, mert a víz az állat gyomrából 
kimossa a takarmány egy részét; legjobb 
eljárás tehát az, ha előbb szálas takarmányt 
kapnak és ezután itatva, itatás után adjuk az 
apró szecskával kevert zabot. A szemes abrak 
zúzása vagy darálása csak akkor helyénvaló, 
ha az állatok azt nem tudják jól megrágni, 
tehát fiatal korban, vagy rossz fogú állatnál. 
A kérődzőkkel is jobb apró szecskával kever-
ten és zúzatlanul etetni a szemes abrakot, 
mert ez esetben szintén jobban keveredik az 
az emésztőnedvekkel. Ugyanez mondható a 
sertésekre is. M. Sz. 

— Hasznos állatok pusztítása. A Francia-
országban használatban levő iskolai olvasó-
könyvekben egyes oly állatokról találunk oktatást, 
amelyek a gyermekek pajkosságának esnek áldo-
zatul, dacára annak, hogy azok az állatok a 
védelemre nagyon is rászorulnak. így többek 
között az említett könyvekben a következőket 

találjuk : Sündisznó : Főleg egereket s más 
rágcsálókat, továbbá csigákat és pajorokat 
(cserebogár álcákat) pusztít ; tehát oly állatokkal 
táplálkozik, amelyek a mezőgazdának kárt 
okoznak. Ezért tehát ne pusztítsátok a sün-
disznót ! — Varangyos béka : A gazdának nagy 
hasznára van, mert óránként 20—30 rovart 
pusztít. Ne bántsátok a varangyos békát ! — 
Madarak: Jól tudjuk, hogy minden megyében 
a rovarok évenként több-kevesebb kárt okoznak. 
A rovarok egyedüli ellenségei a madarak, 
amelyek nélkül az ember nem védekezhetnék 
kellő sikerrel velük szemben. A madarak rengeteg 
mennyiségű férget és káros rovarokat pusztíta-
nak el, s így a gazdaembemek és a gyümölcs-
termelőnek ők a legjobb barátai. Gyermekek ! 
Ne bántsátok a madárfészkeket ! — Katica 
bogarak (Mária bogár) : Ezek is nagy barátai 
a gazdának és kertésznek, amennyiben a növé-
nyeken nagy mennyiségben előforduló levél-
tetveket pusztítják. Ne öljétek meg a katica-
bogarat ! 

— A fák trágyázása. Az újonnan ültetett 
fák trágyázása föltétlenül káros, hogyha erős 
trágyázást alkalmazunk a fejlődés első idő-
szakában. A folyékony alakban alkalmazott 
trágyát ezen időben csak nagyon híg állapot-
ban használjuk. Ajánlható 100 g. foszforsavas 
ammóniák és ugyanannyi salétromsavas kali 
100 liter vízre. A trágyalevet */t rész vízzel 
hígítsuk, az istállótrágyát pedig cirka 8 0 % 
vízzel kell keverni. De még az ily trágyázást 
is lehetőleg csak akkor alkalmazzuk, ha a talaj 
nem teljesen száraz. Ellenkező esetben a fiatal 
fák száraz töveit előzőleg öntözzük meg egy 
kis vízzel. Erősebb trágyaléöntözést csak a 
második évben használjunk ; ezzel a fás részek 
növekedését tetemesen előmozdíthatjuk. K. 

— Értes í tés . Tisztelettel értesítem a t. kar-
társakat arról, hogy „Gazdasági Káté, gya-
korlati kézikönyv a gazdasági ismétlő iskolások 
számára" czímü munkámat, míg a készlet tart, 
nagyobb mennyiségben egy korona helyett 
60 fillérért, a kartársaknak mutatványul (egy 
péld.) 70 fillérért portomentesen küldöm meg. 
Tordaszentlászlón (posta helyt). Borbély József, 
gazd. ism. isk. tanító. 

Tartalom : A tanító mint oktató gazda. Dr. 
Szandtner Ernő. — A vetőmag kezelése és eltartása 
a magtárban. Wallner Gyxda. — A burgonyavész. 
Pósch Károly. — A szőlőben leggyakrabban előforduló 
gombabetegségek és az ellenök való védekezés. Keim-
mel Ferenc. — Betegségek. P. — A zöldséges kert 
öntözése. Biedlmayer Sándor. — Gazdasági Tanács-
adó. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m . k i r . t u d . - e g y o t e m i n y o m d a i g a z g a t ó s á g á n á l ( B u d a p e s t , I. ke r . , V a r , I s k o l a t ô r 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

^ Á R J E G Y Z É K E . ^ 

A n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 
portomentes hatóságok- és hivataloknak, a n e U o - á r ö s g z e K e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t , 
p o r t ó i u e n t e s e u k ü l d j ü k uies;. 

A pontos és gyorä kiszolgálás végett címünket: „A kir. tud.-eyyetemi nyomda ifiazijatosáiiának Buda-
pest, I. ker., Iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a ) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák szamara. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7SA iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. Y. és VI. olvasókönyv. 8", 34'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgvakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/< iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlóbönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 77« iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkünyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9 Vs iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8", 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss i r o n . Magyarok története a népiskolák V. 
oaztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3 V« 
iy, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 51/» iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Bebe Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5V« iv, 
kötve, bolti ára 40 f. net to ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10V» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iy, kötve, bolti ára 2 K 40 f, notto ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°. 
12'/> iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, net to ára 2 K. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iy, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittal J . Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. Ü. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, net to ára 1 K 4 f. 

Toruatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Knii. .látéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f. netto ára 1 K 60 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P . Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javí tot t 

kiadás. 8°, 7 '/« iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
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Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapírra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyT. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . IT. olvasókßnyr. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'/, iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Vagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/i iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Xagy L. Nyelvtani vezérköuyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/J iv, kötve, bolti ára 56 f. netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára lti f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához^0, 27'/aiv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Yezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26V» iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/« iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Műszák Hugó. Űtinntató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára, 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható hetük. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9 '/> iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/a iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelengyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Xagy E. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 81/« iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára, 40 f. 

Xagy E. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. H. olvasókönyv. 8°, 11'/® iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/a iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emcriczy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítói: számára. 8", 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredményttr. 
8°, IV« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, I 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Ütmntató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4Va iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6V» iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 91/« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/a iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'/a iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll1/« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ár» 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l ' /a iv, kötva, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°. 33'/a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Xagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13Ví iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Xagy E. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8Va iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Xagy E. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzv-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8", '26 iv. kötve, b. ára 1 K 20 f. n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
1V« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv. kötve, 
iiolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 
8°, 23Va iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 75/« iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8', 91/» iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7 "A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9'/a iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. III.. IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, IV« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy E. Nyelvtani gyakorló. 111., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6'/« iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10V. iv, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 30Vs iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f, 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27 V* iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/» iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P . Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K -10 f. netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, net to ára 1 K. 
Vagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8", 13'/. iv, kötve, bolti ár,i 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanitásábau 
a népiskolák 1. és II. osztálya számára. 8", 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Vagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 91/» iv, kötve, 
bolti ára 48 f', netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8", 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

(iroó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10V« iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11V» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'/2 iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/4Ív, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8", 87» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9 ' / j iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'/s iv, kötve, bolti ára 48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlóköuyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy 1'. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4 Vs iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó Y. Olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8°, 97: iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár .). II. olvasókönyv a muraközi horvát a jkuaü 

számára. 8°, 67» iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát a jkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolt i ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasót,ábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, net to ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 5V» iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

I) Rutén nyelven. 
<i) Berey-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P . Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 Iv. 

Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 474 ív, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 117« iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II . olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 97a iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén a jkúak számára. II. rész 
ö°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8", 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28 7« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 77» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 43 t'. 

Valkovszky. Magyarország története. 8" 47« iv, 
kötve, bolti ára 30 f, net to ára 24 f. 

bj àaros-zempléniiiegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve,, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

J ) Vend nyelven. 
Gönczy P . Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, ne t to ára 32 f. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bcflti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, II iv, kötve, bolti ára 
48 f, ne t to ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, net to ára 56 í 
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Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°. 5'A iv. kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 1278 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanitásá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/a iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, Ï iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára i K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és fe lsőbb leányiskolák szamara. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy B°, 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 'A iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

(Jsiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
75A iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

I I I . Tani tó- és tan i tónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12'A iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22' '< 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

ISartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

ISartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 V« 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

I.áng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. K isdedóvóképző- in tézetek számára. 

l.áng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'A 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, ll1/» iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 3 1 20 f, netto ára 2 K 40 f. 

Láng-Peres. A magyar irodalom Ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

I'eres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. T a n t e r v e k és szervezet i szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3iv, fűzve. (1879.17284. sz. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634." sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8", l 'A iv fűzve, nutto ára 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára, 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónö-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz.r.) netto 26 f. 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8", "A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2V« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tauítónöképző-
intézet, nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1 ;96. évi 20 J90. SZ. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tamiléit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek, utasítások és 

könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIU. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 18y4. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a községi iskolai alapvagvon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasítás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasítás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ogyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságoki szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló lö91. évi XV. t.-cz-
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, IV» ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskoláktan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. */« iv.. (looö 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatbavétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1S«8. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
V. iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15d26. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló ÁJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az lötií. evi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2, minta. 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 10 f. 
h/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3 — 14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-
mekekről B) minta. 1 iv netto ára 4 f. 

Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimnt. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül- és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül-és'beliv). 1 iv boltiára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/ö, 1 ív 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minösilvényi táblázat tanítók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv .S4, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Bendelö- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónöí oklevél. Kisdedóvónői képesitő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. 
•legvzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
•UI.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeírási kimntatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felUgyeleUiei» állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 1 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
IX. Ipariskolai nyomtatványuk. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto á ia 1 í. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 t. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 t'. 
Halasztási kimutatás (bel- éa küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel- és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 i. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b'3 ni„ b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyaköii)rv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 1 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára -10 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 1. minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képzöintézetek számára. 
Felvételi napló Ny, 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Anyakönyv K- lí. 1 ív bolti ára 7 1', ru-tto ára 5 f. 
időszaki értesítő K. 15. bolti ára -1 f. n tto ára 3 f. 
Iskolalátogatási bizonyítvány Ny. b. ára 3 f, n. ára 2 f. 
Osztályozó-ív (évvégi és évbarmadi) Ny. 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány Xy. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány Xy. b. á. 8 f, n. á. G f. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv Xy. 1 ív netto ára 

7 f, netto ára 5 f. 
Zenéből vizsg. anyakönyve Xy. 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. 
Munkamesternői anyakönyv Xy.l ív b á. 16 f, n. á. 12 f. 
Tanítói oklevél Xy. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítónői oklevél Xy. bolti ára 14 f, net 'o ára 10 f. 
Bizonyítvány énekből Xy. bolti ára 4 f, netro ára 3 f. 
Munkamesternői bizonyítvány Xy. b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról Xy. 

bolti ára 5 f, netto ára 4 1'. 
Kivonat anyakönyvből Xy. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Osztályozó-iv képesítő-vizsg. számára Xy. 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. 
Osztálynapló Xy. 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló CJ Xy. 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tauitónöségre képesített 

tanítónőkről K. 1$. 1 ív bolt iára 14 f, netto ára 10 f. 
Kimutatás a tanító(nö)-képzö 1. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról K. B. 1 ív bolti ára 
8 f, netto ára 6 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. K. B. bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép-és polgári iskolai tanitó-
nőségre képesített tanítónőkről. K. B. bolti ára 
14 f, netto ára 10 f. 

X I . Népiskolai takarékpénztár i nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszallzetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Xépiskolai értesítő. 1 péld. b. a. lu f, n. á. 9. f. 
Xépiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyitvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány, magán-ta::ulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 4 f, net to ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány, ínagáii-tannlők 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónőképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternői bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Xépiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Xépiskolai tanitónöi oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld, 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónöi oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zcne-blzonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitónöi díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézímunka-
tanfolyam-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Net to ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére : b°im " a Netto ára 
1. Érettségi bizonyitvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyitvány 1 0 „ 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
6.Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 10 , 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. .Minősítő táblázat" tanárok részére 8 . 6 . 
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X V . Nöi keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesitő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 20 f, n. á. 20 f. 

X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. mint»-. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanitói és nyugdij kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 2 f 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n. á.3f. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b'2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemlé le t i képek.* 
IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10 — 10 kép) 

bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat l színezett 
táblák. 

Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
3. Rasch-féle természetrajz i táblák. (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára i K 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

* Az I-ső, Il-ik és Ill-ik szállítmány nem kapható. 

5. Gönczy P. Utas i tás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7'/4Ív, fűzve,b.ára 1 K 50 f,n. á. 1 K 20f. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven. 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-kész i i lék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. Számológép golyókkal (14 1 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 

ára lu Iv. — A tartalmat lásd a füzetes árjegyzékben. 

B) Kath. elemi népiskolák szamára. 
ABC- és olvasókönyv. 8°. 6V* iv, kötve, bolti ára 

36 f, netto ára 30 f. 
Német nyelven. 8°, 5'A iv. kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5 ' / . iv, kötve, b. ára 32 í, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'A iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'Aiv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/. iv, kötve, b.ára 96 f, n .ára80f . 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 171/. iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto á.ra 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 21/. iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számúra. 

8°, 15"/» iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°. 12'A iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12 '/« iv, kötve, b. ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 42 f, u. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti áru 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°,lliv,kötve, b.ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17V> iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 
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Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák száraára 
t 8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv. kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német.. Számolási gyakorló könyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

S z e r b iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 51/« iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8°, 107« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' i iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4Vs iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/» iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 31/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, l '/»iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'/« iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalók fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket, kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi szeptember hó 1. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

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

K é z i r a t o k a t n e m ad.vm.lt v i s s z a . 

Deák Ferenc emlékezete. 
(U.) F. év október 17-én lesz száz éve, 

hogy Zala vármegye Söjtör községében 
Deák Ferenc született. Nevezetes év-
fordulója ez az új Magyarországnak, 
melyet Deák Ferenc bölcsesége szilár-
dított meg. 

Méltán illették Deák Ferencet a „haza 
bölcse" nevével, mert valóban példátlan 
bölcseség kellett oly nagy félreértések 
eloszlatásához, mint amilyenek az ő 
idejében király és nemzet között — 
fájdalom! — fönforogtak. 

Nemzedékeket taní tot t Deák Ferenc 
bölcs mérséklettel párosult hazafiságra 
életében ; emlékezete, történeti nagy 
neve pedig hivatva van arra, hogy ezt 
a tanítást nemzedékről-nemzedékre át-
vigye az idők végtelenségeig. 

A nagy nap századik évfordulóját 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi miniszter arra használta föl, 
hogy az összes iskolákban Deák-emlék-
ünnep tar tását rendelte el; ezzel gon-
doskodását mindenre kiterjesztő mi-
niszterünk azt akarja elérni, hogy Deák, 
nagy jelleme kivált ezen a napon 
állíttassék a magyar tanuló-ifjuság elé 

mint követendő mintakép, mert hogy Deák 
Ferenc nagy alakjával állandóan kell 
foglalkoznunk az iskolában, azt érzi, 
tudja és követi is minden magyar 
pedagógus. 

Az évforduló, ez év október 17.-e, 
azonban egészen a Deák Ferenc napja 
lesz, amikor az ország minden iskolá-
jában megelevenedik az ő nemesen 
egyszerű, mély tanulságokat rejtő „esz-
mévé finomult" alakja, hogy „a nem-
zeti nevelés egész vonalán éreztesse meg-
termékenyítő, áldásos hatását." 

Nemcsak a kegyeletnek s a nemzeti 
hálának lesz napja október 17-e, hanem 
az egységes nemzetnevelés tanulságainak 
bőséges forrása is. Mert hisszük, hogy 
a magyar tanítók hazaszeretete és 
pedagógiai érzéke föl fogja ismerni és 
használni azt a kitűnő alkalmat, mely 
a hazafias nevelésre nézve e nagy év-
fordulóban rejlik. 

A miniszternek alább egész terjedel-
mében közölt rendelete mindenképpen 
alkalmas arra, hogy hangja melegsé-
gével buzdítson, eszmegazdagságával 
irányítson. Ha a magyar nemzet nevelői 
a miniszter szándékainak megfelelőleg 
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ünneplik meg az ifjúsággal október 17.-ét, 
a hazafias nevelésnek megbecsülhetetlen 
szolgálatokat fognak tenni. 

Amennyire mi a magyar tanítóságot 
ismerjük, előre megmondhatjuk, hogy 
a miniszter ezúttal is bizton számíthat 
az ő „munkatársaira", mert az ő lelkes 
és lelkiismeretes közreműködésökkel a 
folyó év október 17-e valóban azzá 
fog válni, amivé a miniszter szánta: a 
„kötelességtudás, hazaszeretet s nemes 
nagyratörés bőséges forrásának" nem-
zeti iskolájává. 

Wlassics miniszternek 3240. ein. sz. a. 
augusztus 31-én kelt s az összes tan-
ügyi hatóságokhoz intézett rendelete 
egész terjedelmében így hangzik: 

„Áthatva mélységes igazságától annak, 
hogy miként az egyénnek, úgy a nemzet-
nek életében is, a mult a jövőnek 
záloga és hogy a nemzet nagyjai iránt 
való hálás kegyelet és a róluk való 
lelkes megemlékezés — kivált a min-
den szép, jó és igaz iránt fogékony 
ifjúi szívekben — a kötelességtudás-
nak, hazaszeretetnek s nemes nagyra-
törésnek bőséges forrása, nemcsak 
nagyfontosságú pedagógiai érdek által 
ösztönöztetem, hanem lelkem legbensőbb 
sugallatát is követem, midőn igaz öröm-
mel ragadom meg az alkalmat, hogy 
(címed) figyelmét nemzeti közéletünk 
azon szellemóriására irányozzam, aki 
önzetlen, egyenes jellemével, elméjé-
nek bölcseségével, lelkének nagyságá-
val és szavának méggyőző erejével, 
még a legnagyobbak közül is kivált és 
akit nemzetének rajongó tisztelete már 
életében a „haza bölcse" nevével tünte-
t e t t ki. 

Ez év október 17-én lesz századik 
évfordulója a napnak, amelyen a 
Gondviselés a legnagyobb államférfiak 
egyikével ajándékozta meg ez ezeréves 
dicsőséggel tündöklő és ezeréves meg-

próbáltatással hősiesen megküzdött 
nemzetet. 

Deák Ferenc lángelméje, akaratának 
megdönthetetlen ereje, csaknem példát-
lan nagy tekintélye megtalálta a leg-
nemesebb és legdicsőbb Uralkodó szívé-
hez az utat, s nemzete és királya közé 
állva, mérsékletével, bölcseségével el-
oszlatta a félreértés felhőit és a szeretet 
láncával kapcsolta össze a magyar nép 
és Uralkodójának szívót s a szeretet 
erejével a romok helyén újra fölépí-
te t te az alkotmányt és ezzel hazája 
nagyságát és dicsőségét. 

Alig van alakja a magyar históriának, 
kinek élettörténete, cselekvései, küz-
delmei és alkotásai, több és nagyobb 
tanulsággal szolgálhatnának az ifjúság-
nak, mint éppen Deák Ferenc pálya-
futása. Örök típusa ő a magyarnak, 
kiben tántoríthatatlan királyhűséggel a 
hazának és szabadságnak tiszta szeretete 
párosul, ki a nemzet igazából egy 
szemernyit fel nem ád, de józan bölcse-
séggel tűzi ki nemzete elé a célokat. 

Nincs honfierény, amire példát nem 
nyújt élete. 

Kötelességtudás, komoly munka, férfias 
kitartás, megfontolás, törhetetlen jellem, 
jogtisztelet, lobogó hazaszeretet, köz-
mondásszerű egyszerűség és önzetlenség, 
mindez oly teljességben és tisztaságban 
van meg benne, mint kevés másban! 
Követendő mintaképe ő a nemes eszmé-
nyekért hevülő magyar ifjúságnak, 
akinek pályája csodálatosan alkalmas 
arra, hogy az ifjúi becsvágynak tet tre 
serkentő oljr tényezője legyen, mely-
nek jellemképző és példaadó ereje e 
százados évfordulón a nemzeti nevelés egész 
vonalán éreztesse megtermékenyítő, áldá-
sos hatását. 

E cél érdekében melegen óhajtván, 
hogy Deák Ferenc nagy alakja és 
magasztos élete, e ritka alkalomból 
céltudatos lelkes ismertetés és méltatás 
kapcsán, a magyar tanuló ifjúság elé 
állíttassék, míg egyfelől folyó évi október 
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hó 17-ikét az összes rendelkezésem és 
vezetésem alatt álló tanintézetre nézve, 
szünnapul rendelem, addig másfelől meg-
kivánom, hogy e napon ezen taninté-
zetek valamennyien, egységes programm 
szerint, hazafias, méltó emlékünnepet 
tartsanak, amelynek részletes tervére 
nézve a következőket írom elő : 

Az egyetemeken, műegyetemen, jogakadé-
miákon, nemkülönben a művészeti iskolákon, 
az ünnepélynek összeállítása az ifjú-
ságra bízható; természetes azonban,hogy 
az ünnep kizárólag Deák Ferenc emlé-
kének legyen szentelve. 

A középiskolákban és tanítóképző-intéze-
tekben a Hymnus és a Szózat eléneklése 
közé beillesztendő a programmba egyik 
tanár emlékbeszéde és (az algimnáziu-
mok és alreáliskolák kivételével) a leg-
felsőbb osztálybeli tanulók egyike által 
szintén a haza bölcséről írott s a szak-
tanár ítélete szerint valamennyi közül 
legsikerültebb magyar házi dolgozat 
fölolvasása, mivégből elrendelem, hogy 
ezen intézetek legfelsőbb osztályában 
az 1903/1904. tanév első magyar dol-
gozatának tételéül Deák Ferenc életé-
nek és pályájának méltatása tűzendő ki. 

A kereskedelmi és felsőbb leányiskolák 
ünnepének programmja ugyanilyen le-
gyen, kivéve, hogy i t t a verseny-dolgo-
zatok készíttetését az egyes tanári tes-
tületeknek határozatára bízom. 

A polgári és elemi iskolák ünnepi pro-
grammja szintén azonos a középiskoláé-
val, azzal a különbséggel, hogy ezekben 
a szóbanforgó dolgozat teljesen elmarad. 

A gyógypedagógiai intézetek ünnepi pro-
grammait a fönt elmondottak figyelembe-
vételével s a viszonyok mérlegelésével 
az illető tantestületek állapítsák meg. 

Azon szilárd hitben, hogy az ünnep-
hez fűzött hazafias és nagyfontosságú 
célok megvalósításában minden ténye-
zőnek odaadó lelkes és teljes támoga-
tására számíthatok, nyomatékkal hang-
súlyozom, hogy az országszerte rendezendő 
ünnepek lefolyását különös érdeklődéssel 

óhajtom kisérni, mivégből mindennemű 
tanintézeteken ta r to t t ünnepélyekről 
rövid jelentést várok az emlékbeszédet 
tartó tanár, tanító és a legsikerültebb 
dolgozatot szerkesztő tanuló nevének 
fölemlítésével." 

Szegénysorsú iskolás gyermekeket 
segélyező egyesület. 

Vallás - és közoktatásügyi miniszterünk 
13.449/908. számú körrendeletében, mely e lap 
17. számában közöltetett, rámutat arra, hogyan 
lehet a szegénység és távollakás miatt isko-
lába nem járó tankötelesek iskolábajárását 
lehetővé tenni. 

Csak üdvözölhetjük Wlassics minisztert ezen 
kultúrpolitikai tekintetből is üdvös rendele-
téért, mellyel közvetve a haza összes tanítóinak 
megmutatja az irányt, melyet követve a szegény-
ségből eredő okok elháríthatok, iskoláink be-
népesíthetök. Rajtunk tanítókon áll, hogy ily 
humánus egyesületek létesítése által, melyek 
jövedelmét táncmulatságok stb. tartásával is 
fokozhatjuk, a legelhagyatottabb gyermekek 
részére is lehetővé tegyük az ismeretek elsa-
játítását. 

Iskolánknál minden évben szokásban volt 
úgy a beiratkozáskor, mint a szülőkkel köz-
vetlen vagy gyermekeik útján történt érintke-
zések alkalmával, hogy a viseltes ruhákat 
elkértük, a szolgával elhozattuk s azokkal a 
szegény gyermekek hiányos ruházatát pótoltuk, 
így minden évben 10—26 gyermeknek tettük 
lehetővé a téli iskolázást. De ezzel a beisko-
lázás kérdését meg nem oldottuk, mert még 
igen sok ruhátlan és távollakó, főleg román 
ajkú tanköteles maradt otthon, nem járt, nem 
járhatott iskolába. 

Hogy a tankötelezettség végrehajtásának 
ezen legnagyobb akadályán, a szegénységen s 
az ebből folyó ruhátlanságon, távollakáson 
gyökeresen segítsünk, iskoláink tanítótestülete 
a f. évi június hó 30-án tartott értekezletén 
indítványomra elhatározta, hogy a szegény 
gyermekek segélyezése céljából, még a szünidő 
folyamán egyesületet alkot. 

Hozzá is fogtunk a munkához ! Júliusban 
tanácskozásra hívtuk a felekezeti iskolákban 

37* 



37 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 35. SZÁM. 

működő kartársakat is, melynek eredménye a 
többek között a következő „Nyilatkozat" lett : 

„Alulírottak kinyilatkoztatjuk, hogy aSzinér-
váralján alakítandó „Szegénysorsú iskolás-
gyermekeketsegélyező egyesület" tagjai leszünk 
és az egyesület nemes céljaira áldozni köte-
lességünknek tekintjük. Egyúttal tudomásul 
vesszük, hogy az alakuló gyűlés f. évi augusztus 
2-án d. u. 4 órakor az állami iskolában lesz 
megtartva, melyen megjelenni Ígéretet teszünk." 

Megindult a taggyűjtés. A 14-, B 16-, 
alulírott 27 önálló, itteni lakossal iratta alá a 
„Nyilatkozatot" s így e hó 2-án megtartottuk 
az alakuló gyűlést. Az Elek Gyula kartárs által 
megküldött „Kolozsvári Rongyos-Egylet" — 
általam a viszonyoknak megfelelően átdol-
gozott — alapszabálya elfogadtatott, megerő-
sítés végett fölterjesztetett s így egyesületünk, 
remélhetőleg még ez évben, megkezdheti 
működését. 

így alakult meg a mi egyesületünk s szolgá-
latot véltem teljesíteni eljárásunk leírásával. 

Célunk : az oktatásban részesülő szegény-
sorsú, vagy szegénységük miatt iskolába nem 
járó (állami és 3 felekeseti) iskolai tankötele-
seket, csupán a szegénységre való tekintettel 
ruhával segélyezni, valamint téli hónapokban, 
az iskolát messziről látogató s ezért délben 
haza nem járó, szegény tanulókat meleg ebéddel 
ellátni. 

Ámbár az állami iskolákban a községben 
lakó minden vallású és nemzetiségű tanköteles 
képviselve van s így az alakítandó egyesü-
letek, tekintet nélkül minden vallásfelekezeti és 
nemzetiségi különbségre, segélyezni fogják az 
arra szorultakat, mégis, hogy minden bekövet-
kezhető zavarnak eleje vétessék, szükségesnek 
tartom, hogy a létesítendő egyesületek a község 
összes elemi iskoláiba járó szegénysorsú gyer-
mekek segélyezését tűzzék célul. 

Alapszabálytervezetünk szerint a tagoknak 
sem beiratási-, sem megszabott tagsági-díjat 
(Néptanítók Lapja 19/903. sz.) fizetni nem kell. 
Minden tag azt és annyit ad, amennyi tőle 
telik, amennyit könyörülő szíve sugall. Elfo-
gadunk: ócska ruhát, terményeket, evőeszkö-
zöket, pénzt. Hiszen, ha ily célú egyesületek 
alakításához úgy fogunk, hogy a beiratási díjat 
egészen elhagyjuk, a tagsági díjat pedig minden-

kinek a tetszésére bízzuk, rövid idő múlva 
kevés lesz azon kis- és nagyközségek száma, 
melyekben a szegénysorsú tankötelesek segé-
lyezésére egyesület nem alakul. 

Remélhető, hogy ott, ahol szükséges, közok-
tatásügyi kormányunk anyagi támogatásban is 
fogja részesíteni ezen egyesületeket, s így egy 
községben lakó sem nő föl iskola nélkül, min-
den gyermek elsajátítja azon ismereteket, me-
lyekre a haza polgárának szüksége van. 

Adja Isten, hogy úgy legyen ! 
(Szirtért/áralja.) Sslávik Sándor. 

Továbbképzőtanfolyam. 
A napokban találkoztam három „tanfolyamos" 

kollégával. Az egyik a dadogó tanfolyamon 
hajókázott, a másik gazdaságin volt, a harmadik 
pedig az ú. n. továbbképzőn. 

A dadogó kolléga jogosítványt szerzett három 
hét alatt arra, hogy — dadogók, hebegők és 
hibásbeszédűek számára iskolát, tanfolyamot 
nyithasson és méltányos tisztéletdíj mellett 
értékesíthesse tudományát. Rögtönzött is mind-
járt többenk előtt olyan érdekes előadást, hogy 
nyilván kitetszett e téren való szakbeli jártas-
sága. 

A gazdasági tanfolyamos kolléga pedig jogot 
szerzett a gazdasági ismétlő-iskolában a gazda-
sági tárgyak tanítására. U is sok újat és olyan 
érdekeset beszélt, amilyenről a tanítóképzőben 
mi ezelőtt húsz évvel még nem is hallhattunk. 
Elismertük, hogy érti a csíziót, t. i. szakember 
a dolgában s érdemes volt neki 3—4 hetet 
elvennie a vakációjából; annál is inkább, mert 
kézzelfogható haszna is lesz belőle, mert mint 
a gazdasági szak tanítójának tisztéletdíj jár. 
Nem megvetendő, ha egyelőre csak 100 korona 
is. Sőt azóta a vármegye kinevezte kerületi 
faiskola-felügyelővé. Lesz érte fuvar- és 
napidíja. y 

Es a továbbképződő kolléga ? . . . Vájjon ő 
mire nyert szabadalmat? . . . Semmire. De 
maga is őszintén elismerte, hogy nem tanult 
ő a továbbképzőn semmi újat, semmi érdekeset. 
Amiről hallott, azt mind tanulta képezdész 
korában. Ha a fonomimika, illetve az újabb 
olvasástanítási mód nem esett volna közbe, 
hát nem is ért volna az egész tanfolyam 
semmit. A kirándulások is, no, szórakozásnak, 
időtöltésnek megjárták. És szánta-bánta, hogy 
nem ő is inkább dadogni ment vagy pedig 
gazdaságira. Hiszen nem lehet a továbbképzői 
tudománnyal sem tiszteletdíjat, sem hasznot, 
sem másféle előnyt szerezni úgysem. 

No tessék ! Ezek ugyan őszinte vallomások. 
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Én a tanítói továbbképző tanfolyamról már 
a kezdeten, vagyis 1900 júliusában elmondtam 
véleményemet e lapban. Igaz, hogy csak egy 
tárcadolgozat keretében tréfálkoztam róla ; de 
ám az komoly meggondolásból eredt, úgy-
annyira, hogy nézetem azóta e tekintetben 
semmit nem változott. 

Azt mondtam nevezetesen, hogy nem vagyok 
az eszmének olyan kialakulásával megelégedve, 
mint ahogy megvalósíttatott. 

Mert mégis csak jó volna valami célt kitűzni. 
Csakhogy természetes, hogy huszonegy nap 
alatt nem lehet fölfeanalazni a magasabb ped. 
tudományt. De hát legyen teljes két hónap a 
tanfolyam minden évben és háromszor egymás-
után. Azt azonban okvetlenül kell tudnunk, 
hogy a végén a nyári szórakozásnak mi lesz 
a gyümölcse. Enélkül nincs komoly érdeklődés, 
nincs odaadó figyelem és szorgalom, kedv, 
hevülés, törekedés, mert nincs — végcél. Már 
pedig magam is nagyon szeretném, ha a tanító-
ság erre a tanfolyamra vetné inkább magát. 
Ez már aztán igazán a mesterségünkbe vág. 

Ezt írtam most három éve. Megtoldom ma 
azzal, hogy nem kellene olyan színt adni a dolog-
nak, mintha a továbbképző-tanfolyam csak a — 
gyengébbek kedvéért volna ; mintha a „hiányos 
és fogyatékos képzettség kiegészítésére" volna 
hivatva. Mert így kissé kényes és megbélyegző 
is azokra, akik a tanfolyamon részt vesznek, 
jóllehet, hogy tanulni senkinek sem szégyen. 

Hallgatót is úgy kellene rá fölszedni, hogy 
behívnák rá az ország érdemesebb és nevesebb 
tanítóit. A tantárgyait és a tananyagot is föl 
kellene osztani három évre. 

Tárgyai lennének az 1. kurzusban : gyermek-
lélektan és neveléstan ; a II. kurzusban : tanítás-
tan, módszertan'(minden tantárgyé!) és gyakor-
lati tanítás ; a III. kurzusban : a külföldi iskolázás 
ismertetése ; aztán igazgatói és tanügy-köz-
igazgatási tudnivalók, törvények, rendeletek. 

Mit célozok én ezzel ? . . . Azt, hogy aztán 
az ilyen tanfolyamos tanítókból legyenek az 
igazgatók, ezekből a segédtanfelügyelők, illetve 
majdan a járási tanfelügyelők s végül a kir. 
főtanfelügyelők. Mert hogy szakemberekből 
álló szakfelügyelet alá kell helyezni a nép-
iskolákat, s hogy a járási tanfelügyelet intéz-
ményét be kell hoznunk, az bizonyos. Előbb 
vagy utóbb, de erre rá kell térnünk. Hiszen 
vau már járási orvos, járási állatorvos, járási 
szolgabíró, kir. járásbíró, itt-ott járási faiskola-
felügyelő : a népmüvelődés, á haladás parancsol-
ják, hogy kell lenni járási tanfelügyelőnek is. 
Eleinte össze kell fognunk majd 2—3 járást, 
de idővel, pénzünk engedelme szerint, oda 
kell törekednünk, hogy minden közigazgatási 
járásnak meglegyen a maga tanfelügyelője. 

És tanfelügyelőket nevelnünk, képeznünk 
kell, még pedig tanítókból. 

Hogy micsoda nagy ós jó hatással lenne az 
általam javasolt továbbképző kurzus a tanító-
ságra s a népoktatásra, azt el lehet képzelni. 
Föltámadna a tanítókban a kitűnni-vágyás és 
a nemes versengés ; az önképzés általános 
lenne, olvasnák a pedagógiai tekintélyek müveit ; 
teremnének a tanítási és nevelési mester-
fogások, minden népiskola minta lenne (? Szerk.); 
a tanítógyülések, mint szellemi tornák — 
ahol szakemberek előtt magvas beszédekkel, 
tudományos előadásokkal és tartalmas írás-
művekkel föl lehet tűnni és koszorút, dicsőséget 
nyerni — látogatottak és érdekesek lennének. 
Szóval: egészséges fejlődés állna be az egész 
vonalon. Miért ? Mert a valódi tehetség és 
érdem fölkerülne a továbbképző-tanfolyamba, 
s ezzel megnyílnék előtte a tiszt, igazgatóság 
tiszteletdíjjal, a valóságos igazgatóság fizetés-
sel, a segéd-, illetve járási, végül a kir. főtan-
felügyelői állás is. Nem lesz addig rendes 
állapot a népoktatás terén, míg a tanítók előtt 
is meg nem nyílik az — előlépés. A jelen 
állapot szerint ? . . . Ugyan minek törné magát 
valaki, hiszen ha örökké önképzi is magát, 
azért csak tanító marad holtig! . . . 

És nem tudok megbarátkozni a mostani 
továbbképző-tanfolyamok tanítási módjával 
sem. Igen iskolás, igen kisdiákos, hogy úgy-
mondjam : nagyon gyerekes. Azért, mert 
csak előadnak, prédikálnak és — felelnek. 
Nem ez kellene. Az előadás ntán parázs vitába 
kell bocsátkozni az előadónak a hallgatókkal. 
Meg kell kérdeni őket: mi a nézetük ebben 
és abban, erről és arról? Olvastak-e már róla 
és mit ? Ha nem olvastak : miből lehet a 
dolgot tanulmányozni tüzetesen? S mi a szer-
zett tapasztalatuk abban és ebben, mi a meg-
győződésük, adják elő. Mert a továbbképző-
kurzuson már olyan gyakorló tanítók vannak, 
érett emberek, akiknek egyben-másban széles 
tanulmányaik, bő tapasztalataik és valódi 
mesterfogásaik vannak. Némelyik olyan bölcsen 
okos, hogy az előadót is képes volna kizökken-
teni álláspontjából. Vitatkozni kell, igenis ; s 
mentül tüzesebb ez, annál termékenyítőbb. 
Elevenséget kell bevinni a tanfolyamba, nem 
kell a tekintélyt félteni tőle. 

Minden fáradozás, munka valamely elérendő 
célért történik. A továbbképzőnek nem látom 
a — célját ; a hallgató sem tudja, hogy miért 
izzad a kánikulában. Hogy tehát idővel ő is 
élvezhesse gyümölcsét munkájának, (ne csak 
az előadók az így szerzett mellékesnek) kell, 
hogy a hallgatók valamire képesíttessenek is, 
valamire jogosítványt nyerjenek. Lám, ott van-
nak a dadogó és gazdasági tanfolyamok ! 



37 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 35. SZÁM. 

Tessék példát venni s úgy szervezni a tovább-
képzőket tervszerűen, hogy lássék a cél, s 
legyen belőle haszna a hallgatónak. Jelent-
kezzék ez a haszon akár előléptetésben, akár 
tiszteletdíjban, akár magasabb fizetésben, de 
következzék belőle. 

Talán nem szólaltam föl hiába. Gondolkoz-
zanak fölötte azok, akik megteremtették a 
továbbképzőt, hogy ne vesszen kárba senki 
pénze és senki ideje, mert drága mind a ket tő . 

(Zalaegerszeg.) Nóvák Mihály. 

A német Tarosok kiállítása 
Drezdában. 

Köztudomású dolog, hogy az országos és 
nemzetközi iparkiállítások már nem keltenek 
annyi érdeklődést, mint 2 — 3 évtizeddel ezelőtt. 
Altalános kiállítások most csak akkor gyako-
rolnak még vonzerőt és számíthatnak nagyobb 
látogatottságra, ha sikerül az azt rendező 
bizottságnak ú j eszmékkel föllépnie és a ter-
vezett kiállítást önálló, gyakorlati és kultúrális 
célokkal kapcsolatba hoznia. Ilyen kiállítás a 
drezdai is. 

A német városok kiállításának fontos és 
nemes célja van : a látogató könnyen és szem-
léletileg tanulhatja meg, miképpen kell egy 
nagyobb vagy kisebb lakóhelyen a közigaz-
gatásról, világításról, közlekedésről, vízvezeték-
ről, élelmi szerekről, építkezésről, köztisztaság-
ról, a szegényekről, közegészségről, a művészet, 
a művelődés, a civilizáció terjedéséről, egy-
szóval, a lakosság anyagi és erkölcsi jólétéről 
eredménnyel gondoskodni és valóban sok német 
falusi tanító szájából hallottam, hogy ez meg 
ez az intézmény életbeléptetését fogja odahaza 
indítványozni, mint amely falujának föl virág-
zását eredményezheti. 

De térszűke miatt én itt a városok ad-
minisztrációjáról, építkezéséről, művészetéről, 
emberbaráti intézményeiről, egészségügyi intéz-
kedéseiről stb. nem fogok megemlékezni, 
hanem csak ezen kiállítás 5. szakaszáról, t. i. 
a német városok iskolaügyéről és népművelő-
déséről szándékozom egy kis hű képet nyújtani. 

Az iskolák kiállítása, melyben több mint 
50 város vett részt, a kiállítás legnagyobb 
helyét foglalja el és 5 csoportból áll. 

Az 1. csoportban láthatók mindazon hiva-
talos jelentések, törvények, rendeletek, könyvek, 
rajzok, fényképek, statisztikai tabellák és 
magyarázatok, melyek a különféle rendű és 
rangú iskolák fejlődéséről, igazgatásáról, ad-
minisztrációjáról képet adnak. 

A tantervek között föltűnök a drezdai reál-
humán és reform-gimnázium képes tantervei. 

A tantárgyak személyek hű képein vannak 
szemléltetve, akik az illető tudományt elő-
mozdították, így pl. Caesar képe szemlélteti a 
latin, Homer- é a görög, Molibre-é a francia, 
Shakespeare-é az angol, Schiller- é a német 
nyelvet, Archimedes-é a mathematikát, Ritter-é 
a földrajzot stb. 

A heti tanítási órák nagyobb vagy kisebb 
számát az alakok nagyságán lehet fölismerni. 
Az összehasonlítás könnyű és szembeötlő, a 
behatás kellemes és maradandó. 

A drezdai Bezirksschulen tanterve ismét 
más képen van bemutatva. Ezen a képen egy 
gyermeksereg látható, mely egy nagyobb, erős, 
a birodalmi zászlóval ellátott gyermek veze-
tése alatt víg kirándulást tesz. Minden egyes 
figyermek és leány bizonyos jel pl. egy globus, 
egy ^állat, egy növény, egy harisnya, egy 
körző segítségével egy tantárgyat képvisel, az 
alakok nagysága figyelmeztet a heti tanórák 
számára ; ezen képből azonnal észrevehető, 
hogy pl. a drezdai leányiskolában a női kézi-
munkára szentelt heti tanóra száma sokkal 
nagyobb, mint más német iskolában és hogy 
ez az elrendezés egészségi szempontból is 
megrovandó. 

Három, nagy művészettel és ízléssel rajzolt 
kép mutatja a drezdai magánjótékonyság nagy-
ságát, igen jellemző alakok szép összecsopor-
tosításában. Ebből könnyen látható, hogy az 
egyesületek a szegény gyermekek kitelepítésére 
évenként 35.940 márkát költenek, a szegény 
gyermekek táplálkozására 10.046 márkát, a 
gyermekek otthonára 1422 márkát, a jég-
pályákra 3110 márkát, a fürdőkre 2228 márkát, 
az ifjúsági játékokra 2025 márkát, a tengeri 
nyári lakásokra 1035 márkát és az uszodákra 
800 márkát. 

A többi képes statisztikai táblákról csak 
néhány város statisztikai adatait közlöm : 
Berlin több mint 200 községi iskolát tar t 
fönn, melyeket 1,836.334 tanuló látogat. Az 
iskola rektorának évi fizetése 3360—4160 
márka, egy tanító fizetése 3600 márka és 
1200 márka lakbér, egy tanítónő fizetése 1950 
márka es 1200 márka lakbér. Minden egyes 
iskolásgyermek költsége 56'43 márka. 

Lipcsének van 30 Bezirksschuleje (kerületi 
iskolája), 43.465 tanulóval és pedig 31.206 
figyermekkel, 33.027 leánnyal. Működik ott 
46 igazgató, 1178 városi tanító, 206 ideiglenes 
és 150 szaktanító. Az igazgató évi fizetése 
4500—6000 márka. A tanító kezdő fizetése 
1300 márka és 500 márka lakpénz, a tanító 
fizetése 30 év múlva 3500 márka és 700 márka 
lakpénz. 

A lipcsei tanítók fizetése kedvező, de ott 
minden tanító 30 heti tanítási órára van köte-
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lezve, míg a tanítónő, kinek évi fizetése 1500— 
'2400 és lakbér-átalánya 400—900 márkára 
rúg, csak 28 heti tanórára van kötelezve, mely 
a mi fölfogásunk szerint szintén sok. 

A lipcsei polgári iskola 14-re és a polgári 
isk. tanítók száma 435-re rúg, 253 figyermek-
osztály- és 256 leányosztállyal, ezeket 9937 
figyermek és 9959 leány látogatja. 

Drezdának van 51 kerületi iskolája 387 
figyermekosztállyal és 419 leányosztállyal és 
16.885 figyermek és 18.140 leánnyal; ebből 
látható, hogy a drezdai osztályok nincsenek 
túltömve és hogy a leányok száma sokkal 
nagyobb, mint a figyermekeké. 

Továbbá van Drezdának 11 polgári iskolája 
144 figyermekosztállyal, 118 leány osztállyal, 
4943 figyermekkel és 39.486 leánnyal. 

A kerületi iskolákban az évi tandíj 7 márka, 
a polgári iskolákban 48 márka. 

Drezda városa fönntart még néhány kisegítő 
iskolát gyenge elméjű gyermekek számára és 
emellett még egy városi javító-intézetet erkölcs-
telen tanulók számára, ez utóbbi intézetet a 
jelen iskolaévben 48 figyermek és 10 leány 
látogatta. 

A sok statisztikai tábla közt nagyságuk és 
számuk által föltünőek különösen azok, amelyek 
a városi ipari továbbképző- és szakiskolákra 
vonatkoznak. 

A látogató azonnal észreveszi, hogy a német 
városok, az iparosok, a tanoncok terjedel-
mesebb, alaposabb kiképzésére igen nagy súlyt 
fektetnek. 

Örömmel konstatálom, hogy minálunk az 
iparosok oktatása is szép haladást tett, amiről 
az iparostanoncok és segédek a városligetben 
most látható kiállítása fényes tanúságot tesz, 
de a németekkel még nem versenyezhetünk, 
ami sajnos, mert minél kisebb egy nemzetnél 
a lelkek száma, annál szükségesebb, hogy azon 
kis nemzet minden egyes tagja nagyobb mű-
veltséggel bírjon. 

Itt a községek, a cégek, a társulatok, az 
egyes iparosok, egyes emberbarátok és az 
állam egyesült erővel iparkodnak a munkál-
kodó nép gyakorlati és szellemi műveltségét 
előmozdítani. 

Itt minden egyes ipartanonc, ha szülői 
anyagi viszonyai ezt megengedik, tandíjat fizet 
és némelykor nagy összeget. 

Nincs itt egy kézművesség, nincs hivatás, 
nincs foglalkozás, melynek tagjainak nem volna 
alkalma a kellő szakműveltség megszerzésére. 

Különösen föltűnően van képviselve Berlin 
a maga fejlődött iparos szakiskoláival. 

A tantárgyak közt a rajz, a festészet és a 
mintázás elsőrangúak ; az utóbbit 36 tanfolyam 
és hetenként 144 tanítási óra szolgálják. 

A szabadkézi rajzot 244 tanfolyamban és 
862 heti órában tanítják. Berlinben van 17 
továbbképző iskola tanoncok és legények szá-
mára, 18 szakiskola, 2 kézmüiskola, 1 ipar-
iskola, 1 építőiskola, felsőbb szövőiskola, 
asztalos iskola, sok kereskedelmi továbbképző 
iskola és 9 felsőbb továbbképző iskola, leány-
iskola. 

Ezen intézetek föntartási költsége az 1902. 
évben 1,263.134 márkát tett, a növendékek 
száma 32 887 volt és a heti tanítási órák 
száma 862l-re rúgott. 

Mielőtt átmennénk a 2-ik csoportba, még 
2 ipariskoláról emlékezem meg, mely reám jó 
hatást gyakorolt. Az első a drezdai drogisták 
egyesületének szak- és továbbképző iskolája, 
a 2-ik Cottbus városának szakiskolája a 
cipészek számára, melynek anatómiai, szem-
léleti tárgyai, taneszközei és tanmenete a 4. 
csoportban láthatók. 

Most igyekezzünk a 2-ik csoporthoz, mely 
az 5. rész legnagyobb terét elfoglalja: mert 
itt a német birodalom városai tervekkel, 
rajzokkal, fényképekkel és remekszép mintákkal 
állították ki iskolaépületeiket, és minthogy egyes 
iskolaépületek előállítási költsége 7—800.000 
márkát kitesz, minden túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a német városok több millió márkát 
fordítanak iskolaépítésre. 

Nemcsak a higiéniai és szociális követelmé-
nyeknek tesznek eleget, hanem az építési 
eszme tisztán kifejezett szándékkal a művészeti 
nevelés szolgálatába vétetik. Ezt már néhány 
homlokzaton is láthatjuk. Már a bejáratnál 
lát a gyermek egyes idomokat ismert német 
mesékből, a csarnokokban néhány általa ismert 
állatot és az élénk szinezések által a gyer-
mekek színérzéke is kellőleg kielégíttetik. Az 
épületi tömegek egyesítve hatnak és a 3 orom 
minden oldalon szigorúan tagolt Ezek alatt o o 
vannak 3 emeleten keresztül a tantermek, 
amelyek mindegyike három egyforma ablakkal 
világíttatik meg. Az osztálytermek között 
kisebb kétablakú szobák vannak beiktatva, 
amelyek ruhatáraknak műhelyeknek, tanári 
szobáknak stb. szolgálnak. Ezáltal a józan 
ismétlés, az unalmas egyformaság van elkerülve. 
De azért látunk itt más épitési modort is, 
főképpen a klasszicizmus és a szimétria idő-
szakaiból. 

De mindenütt észrevesszük azt, hogy az tíj 
iskolaépületek már az első megtekintésre a 
célszerűség, az egészség, a szépség és öröm 
elveit kifejezésre juttatják. 

Ezen nagy helyiségben terjedelmes minták : 
új gimnázium, reáliskolák, középiskolák, leány-
liceumok, ipariskolák, népiskolák, gyermek-
kertek, leánytanodák, népolvasócsarnokok mintái 
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vannak kiállítva, melyek általános érdeket és 
csodálkozást keltenek. 

De legnagyobb mértékben keltik föl bámu-
latunkat Berlin, Lipcse, Drezda és főkép 
München városoknak új iskolaépületei, melyek 
kettős iskolaépületek. Ezek egyikében van 
32 tanterem ruhatárral, 2 testgyakorló-csarnok 
szintén ruhatárra], 2 terem gyermekkertnek a 
megfelelő mellékhelyiségekkel, két szoba a 
főtanítók számára, 1 könyvtári és tanácskozó-
terem, 2 terem a tanszerek számára, 1 iskolai 
konyha. A pincehelyiségben láthatók a zuhanyok, 
a fürdők, az étkezőtermek és a konyha, 2 nagy 
terem a növendékek műhelyei számára, a fa-
és fém földolgozására, az elkülönített árnyék-
székek, egy nagy iskolai udvar, egy iskola-
kert, egy játéktér. Vannak olyan népiskolai 
épületek, melyek a népkönyvtárral, a nép-
olvasó-teremmel kapcsolatban vannak és föl-
említjük i t t , hogy a kiállítási csarnokon 
kívül a különépületes és pavillonok közt 
2 azonnal összeállítható, bárhová szállítható, 
mosható és ismét könnyen szétbontható, a 
legújabb igényeknek megfelelő és egy nagy 
teremből és egy kis szobából álló iskolaház 
van kiállítva, melyeket a tanférfiak nagyon 
sűrűen, örömmel és megelégedéssel látogatnak 
és amelyek közül egyet a hamburgi tanítói és 
iskolai múzeum-egyesület maga számára megvett. 
Minálunk, hol az osztatlan iskolák száma még 
igen nagy és hol a földbirtokosok indítva 
érzik magukat munkásaik gyermekei számára 
iskolát rövid idő alatt állítani, ilyen iskola-
barak megszerzését nagyon célszerűnek tartom, 
azért legyen szabad azok címeit is említeni, 
kik azokat előállítják. Az egyik iskolai pavillon 
1915 sz. a. Döcker rendszere szerint van föl-
építve és címe : „Christoph és Unmbik" 
Actienge-ellschaft Niesky Oberlausitz, — a 
másik 1923 sz. a. Brummer rendszere szerint 
van építve és címe a gyárnak : „Baraken-
baugesellschaft Köln am Rhein, Filiale : Berlin 
W. 57." Az iskolai bútorok, a taneszközök, a 
fűtés, a szellőztetés, mindez az újabb kivánal-
maknak megfelel és az egész épület költséges 
belsejével 6000 márkába kerül. 

Ha ismét visszatérünk a kiállítási csarnokba, 
hogy ott folytathassuk iskolai látogatásunkat, 
akkor a 3. csoporthoz érkezünk, hol a külön-
féle iskolák fölszerelése tanulmányozható. 

Itt a látogató figyelmét különösen igénybe 
veszi az iskolai kert elrendezése, a fizikai tan-
szerek kiállítása, a mathematikai földrajzhoz 
szükséges taneszközök és a gyermeki műhelyek 
fölszerelése. Fényképek mutatják a hannoveri 
iskolai múzeum belsejét, a breslaui iskolák el-
járását a virágápolás iránti kedv keltésére. 

írási, olvasási, számolási taneszközöket nagyon 

keveset lehet látni és ezek közt is olyanok 
vannak, melyeknél az új nem jó és a jó 
nem új, úgy hogy egészen fölöslegesek, és 
amelyek látásánál az embernek önkéntesen 
eszébe jut, hogy vannak emberek, akiknél a 
becsvágy, a hiúság sokkal nagyobb, mint a 
teremtő tehetség, mint a föltaláló fantázia és 
akik mindenáron valami újat akarván produ-
kálni, nekik tulajdoníthatók a szecesszió kinö-
vései, melyekkel nemcsak a művészet terén, 
hanem a tudomány terén is találkozunk és 
miután a nevelés egyrészt művészet, másrészt 
tudomány is, ennek következtében itt is találunk 
oly szecesszionistákat, akik azt hiszik, hogy 
találmányukkal az iskolát reformálják, a fel-
növelkedő iskolai ifjúságot boldogítják. De 
dicsérettel kell kiemelnem, hogy ezen a kiál-
lításon nagyon kevés haszontalan tárgy látható. 

Ezen csoportban Boroszló város ingyen 
rendelkezésére bocsát a látogatóknak néhány 
érdekes és tanulságos nyomtatványt, melyeket 
olvasóink is levelező-lapon kifejezett kérelemre 
könnyen és ingyen megkaphatnak; ezek: 1. Das 
städtische Schulmuzeum zu Breslau. 2. Der 
Betrieb von Blumenpflege und Gartenbau 
durch Volksschülern und Volksschüler inen der 
Stadt Breslau. 3. Stadt Breslau : Zusammen-
stellung aller hygienischen Vorkehrungen in 
den städtischen Volksschulen Breslaus és még 
2 érdekes értekezést. 4. Erläuterungen zu den 
graphischen Darstellungen über die Stadt 
Breslau. 

Ebből a csoportból érkezünk a 4. csoport-
hoz, mely a német városi iskolákban való 
tanítást és eredményét bemutatja. De a t. olvasó 
ne gondolja azt, hogy én itt a különböző 
próbaírásokat, rajz mintákat, nyelvtani, számtani 
füzeteket fogom leírni, az lehetetlen volna, 
mert ilyenek nem is voltak beküldve, hanem 
kivételképpen két tanférfiu beküldte tanulóinak 
munkáit és pedig egy hannoveri tanító bekül-
dötte az alsó osztályok tanítványainak írási 
gyakorlatait, melyeket ezek az iskolába való 
belépésüktől fogva kizárólag csak tintával és 
tollal írtak. Ennek a tanítónak legalább egy 
külön célja volt; ámbár véleményem szerint ennek 
beküldése is fölösleges és én legalább még most 
is merek kételkedni abban, vájjon célszerű-e 
kezdő gyermek kezébe azonnal acéltollat adni? 

Egy másik tanférfiu t. i. Flinzer tanár Lipcsé-
ben beküldötte a rajztani tanmenetet, mert ő 
a rajzot csak a természet után és nem minták, 
ábrák segítségével tanította ; és valóban az 
eredmény dicséretre méltó és tanítási módszere 
utánzásra buzdít. 

Amint látni lehet, ezen csoportban mind 
azt találjuk, amit a legújabb korszak az iskolától 
követel, hogy az ifjúságot az életnek neveljük 
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pl. a főzőiskolák belső fölszerelését és az erre 
vonatkozó irodalmat. 

A lipcsei iskolák gyenge elméjűek számára 
ezen gyermekeknek testi szellemi és erkölcsi 
leirását, fényképeit, ezen iskolák tanterveit, 
ezen tanulók munkálatait, tankönyveit stb. 
mutatják be. 

Sok városi iskola kézimunkáit, a műhelyele 
leírását, ezen tantárgynak a többi iskolai tan-
tárgyakkal való összekapcsolását mutatja be. 

Crimitsehau városa bemutatja az ottani ház-
tartási iskolát mintában ; ezen épületben is 
vannak termek a női kézimunka tanítására. 
Mind a két tantárgy kötelező és összhangzó 
kapcsolatban áll a népiskolával és a többi 
tantárgyakkal. 

Több város bemutat mintákban, rajzokban 
és fényképekben az iskolákhoz tartozó iskolai 
múzeumot. A legérdekesebb a drezdai múzeum, 
mely Drezdát és környékét szemlélteti földtani, 
meteorologiai, ásványtani, növénytani, állattani, 
őstörténeti, földrajzi és történeti, közlekedési 
és térképtani szempontból. Ezen iskolai 
múzeum életbeléptetése leginkább a drezdai 
tanítóegyesület fáradozásainak köszönhető és 
kivánatos volna, hogy a budapesti tanító-
egyesületek egyesült erővel és a főváros anyagi 
és morális támogatása mellett szintén oly 
tanulságos intézményt t. i. egy honismei múze-
umot léptetnének életbe. Továbbá kivánatos 
volna, hogy az állam által alapított és a 
pedagógiumban nyugvó orsz. iskolai múzeum 
több életjelt adni magáról. 

A térszűke miatt még csak egy rövid pil-
lantást vetünk ezen iskolai kiállítás 5. és 6. 
•csoportjára. Az 5. csoportban találjuk mindazt, 
ami az iskolai egészség ápolására vonatkozik. 
Nagyon sok város küldötte be iskolaorvosi 
rendszabályait, más pl. Strassburg kiállította 
az ottani iskolai gyermekek fogainak állapotát, 
táblákon, fényképeken és nyomtatványokon. 

Ismét más város beküldte iskolái levegőjére, 
fűtésére, tisztítá-ára, világítására vonatkozó 
adatait. Különösen érdekes és tanulságos a 
drezdai kiállítás ebből a szempontból ; itt 
láltjuk mindazt, amit az iskolai osztályokban 
alkalmazni kell egészségi szempontból, így pl. 
látjuk a drezdai iskolai orvosok vizsgálatainak 
eredményét, mindazon készületeket,melyek segít-
ségével a levegő nyomását,hőmérsékletét, nedves-
ségét, szénsav tartalmának mennyiségét, a bakte-
orológiai vizsgálatok eredményét, a gyermekek 
nagyságát, súlyát, mellterületét megtudhatjuk. 

És végül a 6. csoportban látjuk mindazon 
eszközöket, melyeket felnőttek további kikép-
zésére alkalmaznak. 

A résztvevő városok közt legjobban képvi-
seltette magát a kis Hildeshenn városa és 

pedig 5 tárgy által : 1. Egy egyesület által 
életbe léptetett népkönyvtár és olvasócsarnok 
katalógusa és leírása által ; 2. a nyilvános 
városi könyvtár és olvasócsarnok katalógusa 
és leírása által ; 3., 4. és 5. a háromféle 
múzeum katalógusa leirása és fényképei által. 

Néhány város beküldte a könyvtári katalógus 
szerkesztését, a kölcsöncédulákat, az olvasó-
terem fényképét, a népszinház fényképét, rend-
szabályait, a város krónikáját stb. 

Drezda egy minta ifjúsági könyvtár, egy 
népkönyvtár leirása és néhány történeti ese-
mény képei által van képviselve. 

Ha a látogató vagy az olvasó szem előtt 
tartja, hogy a német városok kiállítása többi 
szakasza nem más, mint az iskolákban tanul-
taknak alkalmazása, hogy itt a nemzet élete 
szoros összkmgzó viszonyban áll az iskolával, 
akkor az itt nyert benyomások jó, hasznos és 
maradandó hatást fognak gyakorolni és az 
illetőt arra indítani, hogy a gyűjtött tapasz-
talatokat szülővárosának javára fölhasználja és 
bizony megegyezik velem abban, hogy a mi 
kormányunk, mely magyar tanférfiak kiképzésére 
és külföldi iskolák tanulmányozására évenként 
nagy összegeket ad ki. ezen alkalommal több 
tanférfiút küldhetne Drezdába ezen kiállítás 
megtekintésére, tanulmányozására és meg-
bírálására. 

(Budapest.) Léderer A. 

— „Deák Ferenc emlékezete" című füzet 
jelenik meg még e hét folyamán Lampel R. 
(Wodiáner F. és fiai) kiadásában, mely tartal-
mazni fogja az október 17.-i emlékünnep 
(1. mai számunk első cikkét) egész anyagát. 
Az emlékfüzet díszes kiállításban, képekkel 
jelenik meg s mindenképpen alkalmas lesz arra, 
hogy a tanuló-ifjúság, emlékül a nagy napra, 
állandóan megőrizze. Egy-egy füzet ára csak 
20 fillér lesz, melyből a kiadó még az Eötvös-
alapra is juttat. Fölhívjuk erre az emlék-
füzetre t. kartársaink figyelmét. Óhajtandó és 
a miniszteri rendelet intencióinak teljesen meg-
felelő, hogy az egész haza tanuló-ifjusága 
megismerje Beák Ferenc históriai nagy alakját, 
amit nagyon előmozdít az, ha nemcsak hallják 
az emlékünnepen elmondandókat, hanem állan-
dóan olvasgathatják is Deák Ferenc életének 
leírását. A Deák-emlékfüzet Lampel Róbert 
(Wodiáner F. és fiai) könyvkiadó hivatalában 
(VI., Andrássy-út 21. sz.) már most is meg-
rendelhető. 

ÁVJ6s-/ 
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Nehéz napok. 
Mikor a kis Pataki Jóska a hat évet betöl-

tötte, a maga korával, a maga öntudatával, 
hogy diák lesz, egész idegessé tette a házat. 
Két-három évvel azelőtt, egy Ítéletnek, örökké-
valóságnak tünt az az idő, míg Jóska a 6 évet 
betölti, most, hogy az idő sólyomszárnyán 
beröpülte a hat esztendei időt, egészen meg-
remegtette szüleit az a tudat, hogy Józsika 
kukorica-szár lovainak is vége örökre, a reggeli 
fölkelés se nyúlhat jó hosszú időre (míg Józsika 
méltóságos úr lesz) 8 — 9 óráig, mert amíg 
eddig az édes szabadsága nem jár t pórázon, 
szeptembertől kezdve meghatározott rend-
szerint, a kötelesség parancsa alatt föl kell 
venni a lét föntartásáért szükséges stúdiu-
mokat, voltaképpen végzett azzal a korral, 
mely életünkben a legtöbb boldogságot nyújtja. 

Patakiné sok-sok álmatlan éjet virrasztott 
fönn Józsiért. Az ő eleven ördög kis fiát nem 
fogja majd a tanító azzal a jóságos tekintettel 
kisérni az iskola padjaiban, mint ő, ki csókokba 
fürösztötte boldogságát, mikor az imposztorság 
gyermeki ártatlanságában romlatlanul bukkant 
föl az eleven gyermekben. Vájjon kacagó 
gömbölyű képében meglátja-e az a tanító a 
fekete szemet, melyben ott ül az okosság? 
Vájjon selymesnek látja-e a szöszi haját, 
vájjon nem üti e meg azért, ha Józsikától 
sokszor harapófogóval kell kihúzni a szót? 

Arra Patakiné nagyon fog vigyázni, hogy 
Józsika takarosan menjen iskolába, gondosan 
meg legyen fésülve, mosdatva, de ki légyen 
biztos abban, ha Józsika az első hét izgalmait 
nem állja ki ? 

— Vájjon ember-e az a taní tó? Tudja-e, 
hogy a szülők legédesebb kincsüket adják föl 
az iskolába, így nem a gyermeknek kell ke-
resnie a tanító kegyét, de a tanítóknak kell 
megnyernie a szüléket, hogy ezekkel elhitesse 
a tanító fönségesen nemes hivatását. 

— Az iskola a maga poros padjaival is, 
világos, fönséges templom, ha a tanító keze — 
alkotó. De lelket mérgező alacsony helyiség a 
legfényesebb iskola, ha a tanító mesterkeze 
hiányzik belőle, belelép a tanító a maga kép-
zelt tudományával, a képzőből nyert, de kis 
gomolyaggá zsugorodott ismereteivel, ami jog-
címet nyújt a kenyérkeresetre, de nem a 
tanítói névre. 

— Mi lesz belőled én édes kis Józsikám, 
ha belép a tanító közibétek anélkül, hogy 
tudná kik vagytok ti, anélkül, hogy tudata volna 
arról : mi és mit jelent a tanítói pálya? Olcsó 
fáradsággal nem lehet elsajátítani a tanítói 
pálya művészetét, mert nem a hangos paran-
csolási szavakban, nem a nádpálca mutogatá-
sában domborodik ki a tanítás lelke, nem 
abban, ha mesterek külsőségeivel akarunk 
imponálni, hanem a tanítás művészete hival-
kodás nélkül, erős akaraterőben, tiszta szán-
dékban és lankadatlan munkakedvben születik, 
hogy melengető napja legyen a tanulási vágy, 
harmatja legyen a fönséges emberszeretet. 

— Ártatlan naiv lelked ostromló kérdé-
sekkel lepi meg majd a tanító urat. Ha ember 
lesz : meghallgat, ha mester lesz : tanulni fog 
tőled. Mert a gyermeki lélek megnyilatkozásai 
tápot adnak a tanítónak, hogy magát igazi 
mesterré képezze. Nem addig tanító az iskola 
embere, míg reácsenget az iskolaszolga, 
hanem akkor is szólásra emelkedjék szája, 
mikor a szülők pályát választanak gyerme-
keiknek, disztinkcióival megtudja értékelni a 
gyermek férfiúi jövőjét, hogy a tanító szava 
értékes legyen a jövőre is, hogy ne a másnak 
szóljon, mikor éles ésszel, szerető szíve nyilat-
kozott meg. 

— Kis fiam, én rajongó szeretettel vagyok 
eltelve a te gömbölyű kis pofácskádért, én 
százszor megcsókolom édes apró szádat álmaid-
ban, de én mégsem adok cukorra a tanító 
úrnak, hogy téged az iskolába csalogasson. Ne 
szokd meg, hogy még magunkért is azért 
tegyük meg kötelességeinket, mert azt meg-
fizetik. 

Viszont a mama nem fogja megcsinálni a 
házi föladataidat, hogy már gyerekkorban 
tanuld meg azt, miszerint javainkért magunk 
küzdjük ki a dicsőséget. Amíg nem a cukorért 
jársz iskolába, megtanulod, hogy nem jó meg-
fizettetni magunkat csupán azért, mert velünk 
tesznek jót ; viszont, ha föladataidban magad 
töröd kis fejedet, beleedződöl abba, hogy 
mások segítségére sohasem támaszkodol addig, 
míg magad képes vagy elvégezni dolgaidat. 

— Nem félek attól, hogy egy percre is 
eltévesszem azt, hogy más az iskola, más az 
anyai otthon. Amíg itt megmosolyogtuk a 
huncutériáidat is, az iskola fegyelmét tiszte-
letben tartom. Csak attól félek: nem lesz 
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otthonod az iskolában. Pedig ez a nagy kérdés. 
Miért parancsoljuk ki azokat otthonunkból, 
kiket a legjobban szeretünk? Miért küldjük 
iskolába gyermekeinket, délelőtt, délután, tehát 
a nap hosszú óráiban, ha ott a gyermek nem 
talál boldog perceket ? 

— Gondolja meg az a tanító, ki gyerme-
kekkel van az iskolában, hogy azoknak a 
tanulóknak nagy száma az anyák csókjával jött 
föl az iskolába, egyik-másik vajas kenyeret 
hozott a táskájában, ami jele annak, hogy 
akiket a tanító tanít, azok otthon jó órákat 
töltenek. Ide sem azért jöttek, hogy börtönben 
vajas kenyeret egyenek, mert azt odahaza is 
megtehették volna, ahol őket szeretik, ahol 
nemcsak ígérik nekik a mennyországot, de azt 
meg és föl is találják 

Ezzel Patakiné világosan kimondja, hogy 
szeretni tudjon a tanító. Ebben vélem a tanítói 
név tiszteletét biztosítani. Ha azok, akik 
minket szeretnek, otthon is beszélgetésbe ele-
gyednek, bizonyára csak jót mondanak el 
rólunk és a szülő, mit képes megtenni azért, 
ki gyermekét szereti, vele jót tesz ? 

Az a fődolog, hogy mikor szeptemberben 
feljönnek az iskolába, fogadjuk őket barátsá-
gosan. Ne bántson az az egy két hét, ha 
Józsikának ostornyelet is kell faragni. Még 
képtelen fantazmagóriájukat is hallgassuk 
érdeklődéssel, sőt én részemről azt sem tartom 
megegvezhetetlennek, ha el-el lovazunk a kis 
Jancsikával, Jucikával. Nem szerencsés iskola 
az, ahol a tanító beleül a katedrájába és ostor-
nyeles tanulóknak mindjárt az első napokban 
beszél az iskolai bútorok használatáról. Sokkal 
természetesebb és jobb dolog, ha előbb azt 
mondjuk: nézd Janika, ott van egy golyós 
állvány, amott meg egy négylábú asztal. Ugy- e 
szép, Janika? Aztán kikérdezzük, van-e nekik 
is olyan? 

Szerencsés eszme a fonomimika is. Ha 
egyéb haszna sem volna, de az már meg-
becsülhetetlen előnye, hogy a gyermek, aki hat 
éves koráig játszott, az iskolában is játszva 
tanul. Ismerek gyermekeket, akik ebédelni sem 
akartak haza menni az iskolából, csupán azért, 
mert itt jól érezték magukat. 

Rendhez szoktatni nem lehet könnyebben a 
gyermeket, mint ezzel : megértetjük vele, hogy 
ő már nagy fiú, ő már diák. Rendkívül sokat 
tart a kis gyerek arra, hogy ö már valami. 
Mutatja ezt az is, hogy mihelyt tehetik, apa-
anyát játszanak, akik előttük a legnagyobbak. 
Hányszor játszik iskolát és tanító akar lenni 
a legtöbb : aki előtte a legnagyobb. 

A dacos, akaratos gyermek megjuhászodik, 
ha alkalmatos példát állítunk elébe, csak ne 
használjunk mindjárt botot, mert a jók, az 

ártatlanok megijedve, nem merik fölmutatni, 
amit sokszor értékes gyermeki lelkük rejtve tart. 

A bátortalan gyermek szapora beszédű lesz, 
ha azokkal sokat beszélünk, kik bátrak és 
közlékenyek, viszont a fecsegők elhallgatnak, 
ha koronként összehasonlítjuk őket azokkal, 
akik hallgatagok. 

Türelem, tudás, szeretet kell hozzá ; egész-
séges lelkű tanító nem irtózik e nehéz, de e 
lélekművelő nemes munkától. 

(Solymár.) Verner Jenő. 

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

Köszönetét nyilvánította: Thonet Gyula 
gyárosnak, aki a kalacsnai áll. el. isk. építési 
költségeire 500 koronát adományozott; Otter 
Géza facseti gyógyszerésznek, aki az ottani 
szegény iskolás gyermekek fölruházására 279 
korona 20 fillért adományozott; Salzberger 
József nagykeresnyei birtokosnak, aki az ottani 
áll. el. isk. céljaira 600 korona értékű építési 
telket adományozott. 

Kinevezte : Vida Mózes György Sándor oki. 
tanítókat az agyagfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká; Trébiczky József oki. tanítót a 
szentliszlói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Liszkay Anna oki. tanítónőt a kapnikbányai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Eeitter Mátyás 
és Moussong Gusztáv oki. tanítókat a nagy-
kovácsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká ; Bácz 
Gizella oki. tanítónőt a leményi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Hitter Lajos oki. tanítót 
a kispatakcsuszkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Hanga Mária oki. tanítónőt a hódmezővásárhelyi 
tanyai áll. el. népisk.- hoz r. tanítónővé ; Kádár 
Lajos oki. tanítót a batarcsi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá ; Szenkovies Ilona oki. tanítónőt az 
alsórákosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Gregorovits László oki. tanítót a briesztyai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Angyal Sándor oki. 
tanítót a nagysármási áll el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Sughó Anna oki. kisdedóvónőt a 
beckói állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Keller József, Dobozy János, Németh Dezső, 
Mesko István oki. tanítókat a pnsztaföldvári 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Knapp Kálmán 
oki. tanítót az ökörmezői áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Cseh Irén oki. tanítónőt a kis- és 
nagybaábi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Lavfer Teréz oki. tanítónőt az izaszacsali áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kostyál Erzsébet 
oki. óvónőt a varadiai áll. óvóhoz óvónövé; 
Felber Pál oki. tanítót a hegyfarki áll. elemi 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kutvaszer Imre oki. 
tanítót és JRenglovies Jolán oki. tanítónőt a 
nyitraivánkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
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ill. tanítónővé; Weiss Julia oki. tanítónőt a 
mátraverebélyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Deszatnik János oki. tanítót a zborói áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Lázár Anasztázia oki. 
tanítónőt a szegvári áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé. 

Áthelyezte : Kirnerné-Gerhardt Katalin 
kapnikbányai áll. .el. isk. tanítónőt a paszta-
földvári áll. el. isk.-hoz; Szervo Fülöp lippai 
és Szohner Béla temesmoravicai áll. el. iskolai 
tanítókat kölcsönösen és Szervo Fülöpöt a j 
temesmoravicai áll. el. iskolánál az igazgatói 
teendők ellátásával megbízta; Prém Erzsébet 
zayugróci áll. óvónőt a radvánci áll. óvodához 
jelen minőségében; Lázár Pál mikalakai áll. 
el. isk. tanítót a gyoroki áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Beichhardt János békásmegyeri 
áll. el. isk. tanítót a lindzsinai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Winkler Anna korponai 
és Podlussányi Gizella perlaki áll. el. iskolai 
tanítónőket kölcsönösen ; Koós Gizella dengelegi 
áll. el. isk. tanítónőt a szinér váralj ai áll. el. 
iskolához jelen minőségében ; Bene Irma 
radvánci áll. óvónőt a pándorfi áll. óvodához ; 
Szathmáryné-Bahéry Irén kudsiri és Ambrus 
Antal mezőlivádiai áll. el. tanítónőt, ill. tanítót 
kölcsönösen; Bökös Árpád lindzsinai áll. el. 
isk. tanítót a hódmezővásárhelyi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Sziklai Tivadar gyoroki 
áll. el. isk. tanítót a szapáryligeti állami el. 
isk.-hoz jelen minőségében; G-reguss Gyula és 
Gregussné-Csery Zsófia tököli áll. el. iskolai 
tanítót, ill. tanítónőt a kövesligeti áll. elemi 
isk.-hoz jelen minőségében ; Postás Jenő nagy-
kaposi áll. tanítót a horlyói, Németh István 
perecsenyi áll. tanítót a nagykaposi, Kenessey 
Irén sztrajnyáni áll. tanítónőt a perecsenyi és 
Székélyné-Halasy Gabriella horlyói áll. tanító-
nőt a sztrajnyáni áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségben kölcsönösen ; Nádas Sándor gajdeli és 
Nádasné-Ugró Mária nagybaábi áll. el. iskolai 
tanítót, ill. tanítónőt a brádi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Ujj György a kecskeméti 
tanfelügyelőségi kirendeltséghez beosztott áll. 
el. isk. tanítót az alsó-felsőtöröki áll. elemi 
isk.-hoz jelen minőségében; Krausz Margit 
gyöngyösi állami elemi tanítónőt a budafoki, 
Telegdiné-Simon Etel budafoki áll. el. iskolai 
tanítónőt a b.-hunyadi és Róna Gizella b.-
hunyadi áll. el. isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Szkiba József 
kövesligeti áll. el. isk. tanítót a tiszakarácsony-
falvi állami elemi isk.-hoz jelen minőségében; 
Veszély Aladár és Veszélyné-Marossán Izabella 
brádi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a tököli 
állami el. isk.-hoz jelen minőségében; Szűcs 
Gyula alsó-töröki áll. el. isk. tanítót a med-
gyesi áll. el. isk.- hoz jelen minőségében ; Vali-

gurszky Julia csongrádi és Király Ilona algyői 
áll. el. tanítónőket kölcsönösen; Schmidt Vilmos 
tiszakarácsonyfalvi és Schmidt Irma kövesligeti 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a máramaros-
szigeti áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; 
Novotny Ede csejthei áll. el. isk. tanítót a 
békásmegyeri áll. el. isk.-hoz ; Leiteregg Lujza 
kapnikbányai áll. óvónőt a duna-bogdányi áll. 
óvóhoz jelen minőségében ; Nagy Albert pákéi 
áll. el. isk. tanítót a szolnoki áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Grófesik János sztropkói, 
Jánosy Samu héderfájai és özv. Karlné-Czink 
Margit csabrendeki áll. el. isk. tanítókat, ill. 
tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Posgai Jolán galgagyörki áll. 
el. isk. tanítónőt a csabrendeki áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Székely Piroska nagymihályi 
és Márkus Erzsébet tarócszentmártoni áll. el. 
tanítónőket kölcsönösen; Nagy Paula turcsiscsei 
áll. el. isk. tanítónőt a gajdeli áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Beosztotta: Kovács Gyula mező-záhi áll. 
el. isk. tanítót a kecskeméti tanfelügyelőségi 
kirendeltséghez. 

Engedélyezte: Zwörner Sándor kolozsvári 
lakos állattömő és preparátor kitömött állatait 
és egyéb természetrajzi preparátumait az 
erdélyrészi áll. el., polg. és középiskolák, vala-
mint a gazdasági és egyéb szakiskolák részére is. 

Nyugdíjat utalványozott: Czapáry Dénes 
nagyszőllősi munkaképtelen áll. polg. isk. 
tanító részére évi 1800 koronát; Buza Pál 
omori gör. kel. román elaggott el. isk. tanító-
nak évi 520 koronát; Popescu Sámuel totesdi 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 380 
koronát; Dobia Miklós szilhai munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 500 koronát; Csombók 
Ferenc szamosszegi munkaképtelen ev. ref. el. 
isk. tanítónak évi 1012 koronát ; Nagy Károly 
tiszaladányi munkaképtelen evang. ref. el. isk. 
tanítónak évi 540 koronát ; Cozma Filimon 
tataresdi munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
320 koronát; Dán János hássági munkakép-
telen gör. kel. tanítónak évi 400 koronát ; 
Vezenkovicsné-Milykovics Drága verseci gör. 
kel. szerb munkaképtelen el. isk. tanítónőnek 
évi 1460 koronát; Stefanovits Emil verseci 
g. kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 720 koronát; Mateica János jezvini g. kel. 
román el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
780 koronát; Marjánovics István verseci gör. 
kel. szerb munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 1600 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Mező János volt h.-böszörményi ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Ferenczi Sárának évi 
675 korona 60 fillért, Endre és Ilona nevű 
kiskorú árváinak együtt 219 korona 20 fillért; 
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néhai Marán Szilárd kuptoriai közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Gurescu Erzsébetnek 300 
koronát; néhai Schmidt János szihalmi róm. 
kath. tanító özv., szül. Hallay Rozáliának 
321 koronát, 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néhai Kapallay Alajosné volt 
psztrnzsai r. kalh. el. isk. tanító Miklós nevü 
árvájának a kecskemétibe ; néhai Erdős Károly 
Bazil volt nyíregyházai gör. kath. tanító Ilona, 
János és Margit nevü árváinak a debrecenibe ; 
néhai Repha József hernád-petrii volt r. kath. 
el. isk. tanító Gyula és József nevü árváinak 
a kecskemétibe ; néhai Szalay Alajos zsirai 
r. kath. el. isk. volt tanító Béla és Ferenc 
nevü árváinak a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
^ A Trencsénmegyei Ált. Tanítóegye-

sület f. hó 3.-án Zsolnán tartotta jól látogatott 
közgyűlését, melyen Bocsek György elnökölt, 
aki meleg szavakban üdvözölte a lapunk kép-
viseletében megjelent TJjváry Béla kir. tanácsost, 
dr. Göőz József polg. isk. igazgatót, lapunk 
s.-szerkesztőjét, Kosztha Mihály kir. tanfel-
ügyelőt, Rudnay főszolgabírót és a város 
bíráját. Az elnöki megnyitó beszéd meghall-
gatása után az egyesületi alapszabályok módo-
sításával foglalkoztak, majd a népiskolai szak-
felügyeletre vonatkozólag fogadtak el egy 
határozati javaslatot. Ezután következett a 
gyűlés fő tárgya : dr. Göőz József előadása 
hangutánzó olvasás- és írástanításáról. A másfél 
óráig tartott előadást a közgyűlés tagjai nagy 
érdeklődéssel hallgatták s dr. Göőz Józsefet 
élénken megéljenezték, majd pedig jegyzőkönyvi 
köszönetet mondottak neki élvezetes és fölötte 
tanulságos előadásáért. Kosztha Mihály kir. 
tanfelügyelő fölhívta megyéje tanítóit, hogy az 
új módszert tanulmányozzák és iskoláikban 
alkalmazzák, mert a hallottak után bátran 
következtethető, hogy az a tanítás eredményét 
fokozni fogja s a tanító munkáját megkönnyíti. 
A vármegyei tanítói internátusról azt az örven-
detes jelentést hallottuk, hogy legközelebb már 
megkezdik az építését ; a jelentést a közgyűlés 
helyeslőleg tudomásul vette s a további teen-
dőket egy bizottságra ruházta. Az elnöki 
jelentés tudomásul vétele után foglalkoztak az 
Eötvös-alap alapszabálytervezetével s azt azzal 
a megjegyzéssel fogadták el, hogy az évdíjas 
tag csak 15 évi tagság után részesülhessen 
jótéteményben, A jövő évi egyetemes tanító-
gyűlést Kolozsvárott óhajtják megtartani. (Előre-
láthatólag ott lesz, a Tanítók Hunyady Házá-
nak megnyitásával kapcsolatosan, az Eötvös-alap 
jövő évi közgyűlése is. Szerh.) Választmányi 

tagnak egy eltávozott tag helyére Küzdy 
István segédtanfelügyelőt választották meg, 
tantestületi könyvtárosnak pedig Bocseh Valériát. 
Mátrai Jakab zsolnai igazg. fölhívta a megyei 
tanítókat, hogy a hazai ipart támogassák, Bocseh 
György meg köszönetet mondott az Eötvös-
alapnak (melynek nevében a jelenvolt elnök 
üdvözölte az egyesületet), amért a vármegyé-
ből 3 tanító fiát vették föl a Tanítók Házába, 
Ezt az alkalmat Kosztha Mihály kir. tanfel-
ügyelő fölhasználta arra, hogy lelkes szavak-
ban is (levélben már az év elején megtette) 
buzdítsa a tanítóságot a belépésre. Csak önma-
gával tesz jót a tanítóság, mondotta, ha tömegesen 
belép az Eötvös-alap tagjai sorába. (Ez jelenleg 
Magyarországon a legjobb befektetés. Szerk.) 
Gyűlés végeztével a tagok nagyrésze a kiál-
lítás területére ment, ahol közös ebéd volt, 
majd a kiállítást nézték meg, este pedig a 
kiállítási szinházban jól sikerült hangverseny 
volt a tanítói internátus javára. (m.) 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
R. L. Granasztó. A helyi gyűjtő bizott-

ságnál is fizetheti a tagsági díjat. — Cs. St. 
Lajosmizse. A vizsgálatok után a tanító 
távozhatik az illető községből, de tartózkodási 
helyét be kell jelentenie az igazgatóságnál és 
az iskolaszéki elnöknél. — K. Gy. Kisgérce. 
Hátralékos fizetése behajtását illetőleg mi sem 
tudunk egyebet tanácsolni, minthogy kérje meg 
a főszolgabíró urat, hogy intézkedjék. — S. 
János. Újabb gazdasági szaktanfolyam az 
1904/5—905/6. tanévre lesz szervezve. Tehát 
az ideiről lekésett. A tanfolyamok kezdete : 
október 1-je s folytatólagosan 2—2 évesek. 
Összesen 10—12 oly tanító vétetik föl, kik 
jeles oklevéllel végeztek s a tanítóképző-inté-
zeti szaktanártól nyert bizonyítvánnyal igazolják 
előszeretetöket és rátermettségöket. Okmányok : 
oklevél, születési bizonyítvány, testi épség- és 
rátermettségről orvosi bizonyítvány, gazdasági 
tanártól bizonyítvány, kötelező nyilatkozat, 
hogy 5 évig szolgálatban marad az iskolánál. 
Ösztöndíj 800 korona. A fölvételre jövő év 
június, ill. július havában pályázat lesz hir-
detve a kultuszminisztérium által. — Sch. 
Teréz. 7 évről utólagosan nem lehet fizetni s 
ennek alapján 7 évet nyugdíjba beszámítani. 
A pályáról való lelépése előtti ideje és befi-
zetett összege — miután a tanítói hivatalt 
elhagyta — elveszettnek tekintendő. — Sz. T. 
Szt.-Mihály falva. Ajánljuk a Kún-Fülöp-Csath-
félét, melynek kiadása az új min. tanterv 
értelmében van átdolgozva. Megrendelheti 
Ingusz és fia kiadóhivatalában Aradon. — K. 
A. Mezőtúr. Aki kiskorú, az nem váltóképes ; 
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hogy tanító, nem változtat a dolgon. Csőd sem 
nyitható ellene. — T. K. Tisza-Palkonya. A 
XI. díjosztály III. fokozata jelenleg 100 K, a 
fizetésrendezö törvényjavaslat tervezete szerint 
pedig 1400 koronában van megállapítva. — 
Y. F. Az „Utasítások a gimnázium tantervé-
hez" a Lampel-féle könyvkereskedésben jelent 
meg. — T. K. Bármikor beléphet az Eötvös-
alapba. 10 K-jával is törlesztheti a részes-
jegyet. — T. L.-né. Férjének utolsó fizetése 
arányában fogják kiróni az özvegyi segélyt a 
hivatalos iratok alapján. Ehhez számítják a 
nevelési pótlékot. Hogy mennyi lesz, előre 
meg nem mondhatjuk. — Bakony. Törvény 
szerint nem volna szabad 80-nál több gyer-
meket egy iskolában tanítani. Az ön ügyében 
a tanfelügyelő beavatkozása kérhető ki, mert 
az tűrhetetlen, hogy 140 gyermek legyen egy 
tanítási teremben. 

KÜLÖNFÉLÉÉ. 
— Uj á l l amt i tká r . A király K. Molnár 

Viktor vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
tanácsost, elnöki titkárt adminisztracionális 
államtitkárrá nevezte ki. Az elnöki titkári 
teendőkkel a miniszter Szász Károly min. 
osztálytanácsost bízta meg. Őszinte örömmel 
adunk hírt e két előléptetésről, mivel mind 
a két kitüntetett buzgó munkása a hazai kul-
túrának, úgyis mint az Uránia tudományos 
egyesület főoszlopai, úgyis mint magyar írók 
s örömünket csak fokozza az, hogy egyaránt 
igaz barátai a tanítóságnak is és teljesen át 
vannak hatva a népoktatás nagy fontosságától. 

— A ilág folyása. A kormányválság, midőn 
e sorokat írjuk (lapunkat a közbeeső ünnep 
miatt a rendesnél előbb kellett lezárnunk), 
még nem nyert megoldást. 0 fölsége kormány-
alakításánál Lukács László pénzügyminisztert 
kinálta meg, de ő nem vállalhatta el ezt a 
megbizást, hivatkozván arra, hogy a jelenlegi 
viszonyok közt nem tartja magát alkalmasnak 
arra, hogy az obstrukciót leszerelje. A válság 
megoldása tehát ismét el van odázva, még 
pedig bizonytalan időre. Legalább lapunk 
zártakor még nem értesültünk megoldás felől. 
— A fejedelmi látogatások egymást érik most 
Bécsben. A m. héten Edvárd angol király 
látogatta meg Ö fölségét, most meg az orosz 
cár bécsi látogatása van kilátásba helyezve. 
Ez a látogatás, tekintve a balkáni forradalmi 
állapotokat, nagyjelentőségű. „Annak a reform-
akciónak, írja egy félhivatalos lap, amelyre 
nézve ez év elején megegyezett Magyarország-
Ausztria és Oroszország, eddig nincs ered-

ménye és az európai török vilajetekben már 
tarthatatlanná kezd lenni a helyzet. Szük-
ségesnek látszik a reformprogramul kibővítése 
és megokoltnak az a követelés, hogy egy 
keresztény kormányzót nevezzenek ki. A leg-
közelebbi hetekben még szabad folyást enged-
nek az eseményeknek s ebben az évben ki-
zártnak tartják a háború kitörését. Késő 
ősszel azonban, ha a rossz időjárás a fölkelők 
mozgalmát megakasztja, a bécsi megállapodá-
sok alapján megindul a diplomáciai tárgyalás 
és a tél folyamán olyan helyzetet fognak 
teremteni, hogy lehetetlenné tegyék a láza-
dásnak a tavasszal való új kitörését. Az a 
körülmény, hogy a cárt Lamsdorff gróf is 
elkiséri Bécsbe, azt bizonyítja, hogy ez alka-
lommal nagyfontosságú politikai tanácskozás 
lesz Bécsben." —Szerbiában ismét katonai össze-
esküvést födöztek föl s 28 tisztet el is fogtak 
Nisben. Ez az összeesküvés azonban nem a 
király, hanem a június 11-i királygyilkosság 
részesei ellen volt irányozva. Péter király 
közbelépésének remélhetőleg sikerülni fog a 
konfliktust elhárítani. 

— Az Eötvös-alap köréből. A gyarapodás, 
mint lapunk mult számában is megírtuk volt, 
jelenleg lassúbb ugyan, de azért még mindig 
eléggé örvendetes. F. év január 1-től szeptember 
6-ig összesen 2139 új tag lépett be orsz. 
segélyegyesületünkbe, akik összesen 11.721 
koronát fizettek be a pénztárba. Az új tagok 
következőleg oszolnak meg: 1895 rendes tag 
3 K évi befizetéssel (5864 K), 239 ötven 
koronás részesjegyes tag (5767 K) és 5 húsz 
koronás részesjegyes tag (90 K). Az augusztusi 
közgyűlés óta a vagyon is több ezer koronával 
gyarapodott. így küldött a „Brassómegyei Alt. 
Tanító-egyesület" K.Molnár Viktor szoba-alapít-
ványára 2321 K 6 fillért, a „Muraközi Tanító-
kör" 3000 koronás szolja-alapítványára 2419 
K 30 fillért, a Bigler József-féle cég (papír-
nemű részvénytársaság) meg a Tanítók Háza 
füzetei és írószerei jövedelméből 2510 K 54 
fülért. A közoktatásügyi miniszter is kiutalvá-
nyozta már a Tanítók Háza költségeinek „rész-
ben való födözésére" a 4000 K-t s így e négy 
tétel címén az augusztusi közgyűlés óta 11.250 
K 90 fillér folyt be az alap pénztárába. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy most már 
annyira jól áll az Eötvös-alap, hogy a tanító-
ságnak nem kell vele törődnie. Ellenkezőleg! 
Ez a föllendülés a késlekedőket még inkább 
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ösztönözheti a belépésre, mert ha az alap csak 
az eddigi mértékben gyarapodik is, annál 
inkább remélhető, hogy a jövőre nem kell 
annyi segélykérőnek üres kézzel távoznia, mint 
akár az idén is. Reméljük, hogy az új iskolai 
év kezdetén a tanítótestületek és egyesületek 
országszerte megindítják kebelökben a mozgal-
mat az Eötvös-alap érdekében. A jelekből itélve, 
mi úgy érezzük, hogy Eötvös-a] apunknak hatal-
masan föl kell lendülnie, még pedig mielőtt ez 
az év véget érne. Adja Isten, hogy ne csalat-
kozzunk ! 

— Katholikus tanítók az új pápánál. 
A hazai katholikus tanítóság fölbuzdítva a 
mult évi nagy siker által, az idén is nagyobb 
csoportban zarándokol Rómába. A tanítókat, 
akiket Karkecz pilismaróthi plébános és Bertalan 
esztergomi képezdei tanár vezetnek, október 
hó 9-én fogadja X. Pius pápa, aki a mozga-
lomról már értesülést nyert. A rendezőség 
idegeneket is szívesen lát a zarándokcsoportban. 
Bejelentések Esztergomba küldendők, ahol rész-
letes programmok díjtalanul kaphatók. 

— A dévai áll. tanítóképző III—IV. év-
folyamának a növendékei, mikor e sorokat 
írjuk, hatvanan, Boga Károly igazgató, Kibédy 
Lajos, Kolumbán Samu, Szalatsy Rezső tanárok 
vezetésével tanulmányi kiránduláson vannak 
Budapesten. Itt öt napot töltenek a főváros 
nevezetességeinek a megtekintésével, s közben 
emlékünnepet tartanak a Kerepesi-temetőben 
nagyjaink sírjánál. Innen Esztergomba, Székes-
fehérvárra, a Balaton vidékére, Csáktornyára, 
Fiúméba s onnan hajón Zára, Sebenico, Spalató, 
Cattaró érintésével Raguzába utaznak, haza-
felé pedig Hercegovinán és Bosznián keresztül 
jöve Mosztarban és Szarajevóban töltenek két-
három napot. A három hétre terjedő nagy 
tanulmányi kirándulást, a közoktatási kormány 
segítsége mellett, a boszniai kormány is nagy 
előzékenységgel támogatja. Boga Károly igaz-
gató az intézetnek ezen minden második évben 
megteendő tanulmányi kirándulása számára 
részletes kalauzt szerkesztett, amely az útiterv 
óráról-órára való megállapítása mellett a látni-
valók részletes ismertetését is tartalmazza. 
Ezen nagy gonddal szervezett kirándulásaival 
biztosítja az intézet, hogy növendékei a tan-
tervi tanulmányok mellett az ország fővárosá-
nak, ebben a nemzeti szellem alkotásainak és 
az ország iellemzetes tájainak, történelmi 
városainak közvetlen, élő ismeretével távoz-
zanak évi rajokban az intézetből szerte az 
országba, ami a tanítójelöltek nagyrészének 
nemzetiségi származásánál fogva hazafiassági 

szempontból is nagyon üdvös és követendő 
dolog, Dalmáciában és Boszniában pedig külö-
nösen a magyar vonatkozások vannak az egész 
út folyamán szemök elé állítva. 

— A Tanítók Tanácsadójának harmadik 
kiadása e hét vége felé elhagyja a sajtót. Ez 
az új kiadás, mint lapunk utóbbi számában 
megírtuk, tartalmazni fogja az újabb intézke-
déseket és a községi iskolaszéki utasítás ismer-
tetését is. Azoknak, akik a mult hét elejétől 
kezdve rendelték meg a könyvet, a kiadók 
már az új kiadást küldik meg, de viszont még 
vagy 8 napi türelmire kérik őket. 

— Tolna vármegye népoktatási állapotá-
nak 1902/3. tanévi statisztikája. Tolna 
vármegye kir. tanfelügyelője a népiskolákról 
elkészítette már a mult tanévi statisztikát. — 
Ezen statisztikából közöljük a következőket : 
tanköteles gyermek volt összesen 42.535. Ezek-
ből 6 —12 éves fiu 15.167, leány 15.455; 
13—15 éves volt fiu 5829, leány 6084. 
Róm. kath. 30.387, gör. kath. 1, görög kel. 
122, helv. hitv. 5766, ág. hitv. 4682, unitárius 
2, izr. 1563 és egyéb 12. Nyelv szerint magyar 
30.000, német 12.382, román 27, tót 5, szerb 
119 és horvát 2. Bonyhádon 11 baptista. 
Iskolába járt 39.904, tehát 95%, ami nagyon 
szép eredmény. Az V. és VI. osztály mindenütt 
föl van állítva s az V-ik osztályba járt 2894, 
a VI. osztályba pedig 1561 tanuló. A gazda-
sági ismétlő-iskolák száma is szaporodik, ily 
iskolába járt 1334 fiú, 838 leány. Állami 
mindennapi iskolába járt 619, községibe 1677, 
róm. kath.-ba 18.503, gör. keletibe 85, ev. 
ref.-ba 3598, ág. ev.-ba 3515, izr.-ba 921, 
magániskolába 200. Iskola van: állami 3, köz-
ségi 15, r. k. 123, gör. keleti 5, ev. ref. 34, 
ág. ev. 33, izr. 17, nyilvánossági joggal föl-
ruházott magán 7, polgári 3, összegen 241. 
A tanítási nyelv magyar 197, német magyar 
39, szerb magyar 5 iskolában, mi igen szép 
sikernek mondható. Oly iskola, melyben a 
magyar nyelvet siker nélkül tanítanák, nincsen, 
de oly magyar hazafias érzelmű tanfelügyelő 
mellett, mint amilyen Tihanyi Domokos, nem 
is lehet, mert ő nem az irodából kormányoz, 
hanem személyesen látogatja az iskolákat és 
mindjárt a helyszínen intézkedik a legnagyobb 
eréllyel, de meg a magyarosító alap is bőven 
jutalmazza a magyar nyelv sikeres tanításáért 
a tanítókat, így 1903 ban 17 tanító kapott 
egyenként 150 korona jutalmat. Tanító van 
15 állami, 41 községi, 249 róm. kath., 4 gör. 
kel., 53 ev. réf., 52 ág. ev., 29 izr., 7 magán, 
összesen 450. Kisdedóvoda van 18, állandó 
menedékház 23, nyári menedékház 42, össze-
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sen 81 óvóintézet. Ezek szerint van 241 iskola 
450 tanerővel és 81 óvóintézet. 

— Az ABC kezdete. Szerk. Csáky Elek, 
aki vezérkönyvet is írt a kis könyvecskéhez. A 
Kézikönyvnek 24 fillér, a Vezérkönyvnek 1"60 
korona az ára. Mindkét könyv a Wodiáner-
féle könyvkereskedés kiadása. Csáky a fono-
mimikai „módszernek" követője, de javít az 
eljáráson azzal, hogy nem kínoz végig minden 
hangon s így nem kénytelen törik-szakad 
jeleket alkotni, meséket szövögetni és nem 
szorít mankóra akkor is, mikor már mankó 
nélkül is jár a gyermek. Ajánljuk a rövid, de 
velős munkát, melyhez Csery József csinos 
rajzokat készített, kartársaink pártfogásába. 
Û. s. 

— Rövid hírek. Tanítók névmagyarosítása. 
F. év aug. hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg ne-
vöket: 1. Licskó Gusztáv Adolf ág. hitv. ev. 
tanító felsőbakai lakos Balassa-ra; 2. Guggen-
berger Erzsébet sz.-fővárosi tanítónőGál-ra. — 
Értesítés. „Tanügyi Tárcáim" második ön-
álló kötetének bővített kiadása (192 lap, ára 
2 K) nyomás alatt van. Akik a pénzt október 
5-ig hozzám beküldik, azoknak október 7-én ke-
zökben lesz a könyv. Megrendelőm eddig csak 
100 van ugyan, de hiszek a kőllégiálitásban. 
Szétküldött leveleimre válaszul csak egy pél-
dányt kérek, ezt a tanítói könyvtár elbírja. 
Akik csak egy kicsit érdeklődnek sorsom iránt 
és szívesen olvasnak tőlem, azokat kérem : 
gyűjtsenek megrendeléseket. Leköteleznek az 
ilyen szószólók. Zalaegerszeg, 1903 szeptember 
hó 1.-én. Tisztelettel: Réztolli M. ( = Nóvák 
Mihály.) — Tanító és Tanítvány cím alatt Elek 
Gyula kolozsvári elemi iskolai igazgató-tanító 
ezelőtt 10 évvel egy könyvet adott ki, mely 
az iskolai nevelés köréből 60 darab képet, 
történetet tartalmazott. Mivel az első kiadás 
teljesen elfogyott, most, 10 év után, ismét 
kiadja munkáját, megbővítve a második 10 év 
alatt gyűjtögetett iskolai történetekkel, melyek 
közül mutatót lapunk mult számának Szünóra 
rovatában közöltünk. Terjedelme a második tete-
mesen megbővített kiadásnak 7 — 8 ív lesz, de 
ára ugyanaz marad, mint az első kiadásnak : 
1 korona. A megrendeléseket, előfizetési pén-
zeket a szerző kéri október 5-ig címére 
(Kolozsvárt, Pap-utca, millenniumi iskola) kül-
deni, hogy a nyomtatandó példányok számát 
megállapíthassa. — Jubileum. Sárbogárdon 
szeretettel ülték meg Kék Géza róm. kath. 
kántortanító 2 5-éves tanítói jubileumát. Kíván-
juk, hogy 40-éves jubileumát is egészségben 
érje meg ! — 50-éves jubileum. Megkapóan 
szép ünneplésben részesítette folyó hó 3-án 
Szeremle községe Biber Ignác ref. tanítót, 

tanítóskodása 50-éves évfordulója alkalmával. 
Ádám József ref. alesperes magas szárnyalású, 
nagy hatást keltő beszédben méltatta az ünne-
peltet, megemlékezvén arról a 32 évről, melyet 
a jubiláns Szeremlén töltött el a népnevelés 
szolgálatában ; majd pedig fölolvasta dr. Wlassics 
Gyula közoktatásügyi miniszternek üdvözlő 
levelét. A községi bíró a község, Dömötör 
László községi jegyző pedig a volt tanít-
ványok nevében mondott szép üdvözlő beszédet, 
mire Dömötör Lászlóné átadta a volt tanít-
ványok ajándékát. — Gyűlések. A magyaróvár-
vidéki róm. kath. néptanítóegyesület f. hó 
10-én Hegyeshalomban tartja rendes évi köz-
gyűlését. A „Heves-Jász-Nagy-Kunsági ev. 
ref. tanítóegyesület" f. évi szept. 18.-án Kun-
madarason tartja közgyűlését, melynek egyik 
tárgya Göőz József dr. gyakorlati elődása lesz 
„egyesítő tanítás módjáról". 

— Adakozás. Nálunk befolyt : 1. Az Eötvös-
alapra: Kertész Izidor, Felső-Iregh 13 korona 
(10 K részesjegyének II. részlete, 3 K r. tag-
sági díj 1903-ra) ; Litkey György, ev. ref. 
tanító, Tomallya (gyermekei közreműködésével 
tartott estély jövedelméből) 15 K 20 f; Főző 
Jenő, Varjaskér (ezen a címen: „A csurgói 
áll. tanítóképző-intézetnél az 1892/3. tanévben 
végzett 10", részesjegyre) 50 K; Beák Lajos 
kir. tanf. (pótló összeg az előbbi perselygyűj-
téshez) 3 K 10 f ; Borbasz Gyárfás Csókás 
tags, díj 3 K. — 2. Tanítók Házára : Skultéty 
László, Lajosszénás, u. p. Nagy-Szénás (tanszerei 
után esedékes 5%) 12 K; Csankó Géza, Báta 
(a bátai műkedvelők által rendezett előadás 
tiszta jövedelméből) 17 K 09 f. Átutaltuk az 
Eötvös-alap pénztárába. (Térszüke miatt lapunk 
több előző számából kimaradt.) 

— Halálozás. Pekó Ilona oki. kisdedóvónő 
f. hó 1-én déli 12 órakor 21-éves korában 
elhunyt. Áldás emlékére ! 

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

Tarta lom : 'Deák Ferenc emlékezete. (UJ — 
Szegénysorsú iskolás gyermekekeket segélyező eg3re-
sület. Szlávik Sándor. — Továbbképző tanfolyam. 
Novak Mihály. — A német városok kiállítása Drezdá-
ban. Léderer A. —• Szünóra : Nehéz napok. Verner 
Jenő. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Oki. elemi és háziipartanítónő német nyelv és 

gazdasági ismeretekkel sürgősen állást keres. Cím : 
Pataki Vince Győr, Teleky-u. (1256—III—3) 

A z . -búcsi ev. egyház tanítót keres, kinek jöve-
delme 800 kor. Férfi tanerő hiányában oki. óvónő is 
választható. Zólyom, 1903 aug. Blatnicky, ev. lelkész. 

(1254—III—3) 
A modori ág. h. ev. egyházközség kántortanítói 

állásra hirdet pályázatot. Tannyelv : magyar-német. 
Fizetés 1400 korona, kert, három öl tüzelőfa, szabad 
lakás. Csak elsőrendű bizonyítványokkal ellátott 
folyamodványok küldendők be. Orgonálásra súlyt 
fektetünk. A pályázat határideje szeptember 20-ika. 
Hollerung, esperes. Modor, Pozsony megye. 

(1208—III —3) 
Nezsideri (Moson megye) róm. kath. népiskola 

osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelem 
1000 korona évi készpénzfizetés, 1 szoba fűtéssel. 
Tisztéhez tartozik egy osztályt vezetni, ismétlősöket 
oktatni, egyházi ténykedésekben segédkezni. Tan-
nyelv magyar-német, pályázati határidő folyó évi 
szeptember 15. Pályázó csak róm. kath. lehet. Állás 
azonnal elfoglalandó. Megfelelés esetén egy évi príba-
idő után véglegesíttetik. Fölszerelt kérvények nagys. 
Bejczy Károly iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. 

(1288 -II—2) 
Pályázat. A nagyméltóságú magyar királyi pénz-

ügyi minisztérium főigazgatása alatt álló országo» 
„Gizella" kincstári fiárvaházban Zólyom-Lipcsén 
(a várban) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
intézet alapszabályai értelmében : 20. §. A tanító 
köteles a reája bízott család növendékeit az igazgató 
fővezetése alatt és utasításai szerint nevelni s vezetni 
úgy az iskolai, mint a házi munkában. E célból a 
tanítónak saját családbeli növendékeivel egészen 
együtt kell élnie, azaz velük együtt lakni, velük 
közösen étkezni, mindennemű mezei, kerti s egyéb 
munkát a növendékekkel közösen teljesíteni s azokat 
a munkában saját píldája s útmutatásával gyakor-
latilag oktatni, (azonban mindig szem előtt tartva, 
hogy az árvaházban a munka nem cél, hanem csak 
eszköze az erkölcsi nevelésnek); a tanórákban az 
igazgató által reája bízott osztályban és tantárgyak-
ban tanítani; s végre az erkölcsiségre, rendre, pon-
tosságra, tisztaságra és szorgalomra szigorú őrködés 
mellett gyengéd szeretettel bánni növendékeivel. 
21. S. Egy tanító fizetése lakáson, étkezésen, mosáson 
és szolgálaton fölül az első évben 600 korona, a 
második és következő években évenkénti 40 korona 
növeléssel mindaddig, amíg tizedik szolgálati évében 
1000 koronára emelkedik fizetése. 22. §. Tanítóul 
csak nőtlen egyén alkalmazható s köteles egész 
életmódját az intézet nevelési s házi rendjéhez 
alkalmazni. 23. §. Mindenik tanító évenként 14 napi 
szabadságidőt vehet ki az igazgatóval egyetértőleg 
megi'tlkipíundó időben. Az állás 3 havi kölcsönös 
íohiiondáslioz van kötve. Tan- és nevelési nyelv 
magyar. Az árvaházban legalább 5 évi kifogástalan 
szolgálat után az intézettől való megválás esetén évi 
lOOu korona fizetéssel javadalmazott állami elemi 
iskolai tanítói állások betöltésénél pályázó a nagy-
méltóságú magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium által előnyben részesül. Pályázni kivánó 
okleveles elemi iskolai tanítók a „Gizella" árvaház 
igazgatóságához intézett s okmányokkal (születési s 
orvosi bizonyí. vánnyal is) fölszerelt 1-koronás bé-
lyeggel ellátott kérvényeiket folyó évi szeptember hó 
15-ig Zólyom-Lipcsére küldjék be. Vonós hangsze-
rekre berendezett 10 — 15 tagból álló fiúi zenekart 
vezetni képes tanító előnnyel bír. Zólyom-Lipcsén, 
1903 VIII, 17. Csipkay Károly, közigazgatási bíró, 
felügyelő-bizottsági elnök. (1217 —III 3) 
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A makói áll. s. községi polg. leányiskolánál egy 
segédtanítónői állás töltendő be, melyre ezennel 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak a nyelv- és történet-
tudományi szakcsoportból képesített polg. iskolai 
tanítónők. A német nyelvnek szóban és írásban való 
teljes bírása föltétlenül megkivántatik. Évi fizetés 
1200 K, lakáspénz 300 K. A kellően okniányolt kér-
vények Makó város közs. iskolaszékéhez f. évi szept. 
10-ig küldendők be. Makó, 1903. aug. 24. Dr. Návay 
Lajos, iskolaszéki h. elnök. (1313—II—2) 

A vas-borostyáuköl ágostai hitv. ev. anya-
egyház felső osztályú kántortanítói állomására f évi 
szept. 19-dikéig terjedő határidővel pályázatot hirdet. 
Tanítói fizetés készpénz s terményekben 837 kor. 
Kántori fizetés 300 kor., esetleges kántori teendők 
felezése mellett csak 150 kor. Stóla 30 kor. Ismétlő 
iskola tartandó. A korpótlék az államtól kérelmez-
tetik. Van szabad lakás konyháké. ttel is. A tannyelv 
német-magyar. Pályázók felszerelt kérvényüket az 
alólirott hivatalához küldjék. Vas-borostyánkőn, 1903 
aug. 19-én. Manninger György, ev. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1253—11 —í) 

A nagysz lat inai ág. ev. elemi iskolánál meg-
üresedett kántortanítói állomásra pályázatot nyitok. 
Javadalom 800 korona. Ebből 561 korona államsegély. 
Megfelelő lakás, konyhakert és szép, nagy gyümölcsös 
kert. Pályázhatnak okleveles ág. ev. kántortanítók. 
Tannyelv : magyar-tót. Pályázat határideje szept. 15. 
Nagy-Szlatina (Trencsén m.). Pósta helyben. Margócsy 
Aladár, iskolaszéki elnök. (1311—II—2) 

N a g y fa lus i (Nógrád m.) ág. hitv. ev. leány-
egyházhoz kántortanító kerestetik. Javadalma állam-
segéllyel 800 korona, 2 szobás lakás hozzá tartozó 
kerttel. Okleveles tanítók kérvényeiket szeptember 
10-ig Bartholomaeidesz Gyula iskolaszéki elnök úrhoz 
Káinóra (Nógrád m.) küldjék. (1330—II—2) 

A ra jec l izr. népiskolánál rendes tanítói állás 
üresedésbe jött. Pályázótól — mint okleveles tanító-
tól megkivántatik : hogy folyamodványát, eddigi 
működési bizonyítványaival fölszerelve, kor és állapo-
tának föltüntetése mellett azonnal alulírott iskola-
széki elnökséghez beterjessze. Evi fizetése 900 (kilenc-
száz) korona, lak- és kertilletmény fejében 140 
(Egyszáznegyven) korona. Próbaelőadásra csak a 
meghívottat bocsájtunk és csak a megválasztott 30 
(harminc) korona költségre tarthat igényt. Rajec, 
1903 augusztus hó 18-án. Spitz Adolf, iskolaszéki 
elnök. (1233—III—2) 

Ujaradon a róm. kath. kántori állás üresedésbe 
jővén, arra október l-ig terjedő határidővel pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 1. évi 960 korona készpénz-
fizetés előleges havi részletekben. 2. Alapítványos 
misékért körülbelül 310 korona és községiek után 
8 korona 40 fillér. 3. Természetbeni lakás, annak 
hiányában 240 korona lakbér. 4. 20 köbméter kemény 
tűzifa. 5. A csanádi püspök úr ő nagyméltósága a 
kántort évi 100 korona tiszteletdíjban szokta része-
síteni az aradi állami tanítóképezdei kántorjelöltek 
begyakorlásáért. 6. Több mint hatezer lélek (német-
ajkú) után a stoláris jövedelem, mely a plébánián 
megtekinthető díjlevélben van részletezve. Megkíván-
tatik, hogy a pályázó zenében (general bassusban is 
jártas) s énekben teljesen szakképzett legyen. A meg-
választott kötelessége az összes kántori teendőket 
végezni s arról gondoskodni, hogy legalább ünnep-
napokon zenés misék s műénekek — férfi vagy vegyes-
kar által — adassanak elő s e célra köteles az erre 
vállalkozóknak naponta együttesen legalább egy 
ingyenes zene illetve énekórát adni. Pályázók a 
kántorpróbák megtartásáról annak idején levélileg 
értesíttetni fognak. A megválasztott egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetik. A kellően fölszerelt 
kérvények Kristofcsák Gyula apát-főesperes úrhoz 
Újaridra küldendők. ( 1 3 I 1 - I I - 2 ) 
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Egy 48 éves ev. ref. vallású orgonálni tudó, okleveles 
tanító állást keres. Ajánlatok : ev. ref. tanító címen 
a díjlevél részletes másolatával poste restante. Rima-
szombat küldendők. (1287—II—2) 

A kókai (Pest m.) róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : Tanítói készpénz-
fizetés 12 korona; párbér 950 pár után kiknek jó 
része megfizet, páronként 1 véka rozs és 50 fillér ; 
féltelek föld járulékaival 180 korona 64 fillér kataszt. 
tiszta jövedelemmel ; deputatum, földmunka, széna, 
tűzifa váltság, gabona behordás és trágya kihordás 
címén együttesen 560 korona 38 fillér értékben ; stóla 
jövedelem, évi átlaga 600 korona. Fundált misék után 
12 korona 60 fillér; házassági hirdető megírásáért 
24 fillér ; természetbeni lakás 3 szobával, melléképü-
letekkel és 1489 • - ö l belsőséggel. A megválasztott 
kántortanító köteles egy osztályt minden körülmények 
között személyesen vezetni s a kántori teendőkben 
való segédkezésre állandóan egy alkalmas és jó hangú 
segédet saját költségén tartani ; az adókat sajátjából 
fizeti. A díjlevelében fölsorolandó föltételeket elfogadni 
köteles. A kellőkép fölszerelt folyamodványok az 
iskolaszék elnökéhez főtdő Trungel JánoB esperes-
plebános úrhoz szeptember 13-ig bezárólag küldendők. 
A kántorpróba szeptember 15. délelőtt 9 órakor lesz, 
utána a választás. Ha pedig az állásra helybeli tanító 
választatnék meg, ez esetben a megüresedett tanítói 
állásra is szeptember 15-ig ezennel pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása 800 korona törzsfizetés, 5-öd éves 
korpótlék, 64 korona fapénz, 2 szobás lakás. Ugyanitt 
a beálló tanévben ideiglenesen egy róm. kath. kise-
gítő tanítóra van szükség, fizetése 600 korona, garzon 
lakás butor nélkül. Határidő szeptember 15. Az állások 
azonnal elfoglalandók. (1352—II—2) 

A tót -bánhegyes i evang. egyház kántortanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Jövedelme : lakás kerttel, 
400 korona negyedévenként előre, 40 hektoliter búza, 
2 öl tűzifa, 2 öl szalma, minden gyerektől 1 csirke, 
12 tojás. Stólák : énekes halottért 40 fillér, búcsúz-
tatóért 1 korona. A kincstártól — amíg adja — 
a tanítók együtt 10 kat. hold szántóföldet kapnak. 
Tannyelv: tót - magyar. Határidő szeptember 15. 
Leszich László, ev. lelkész. (1351—II—2) 

Gazdasági kisegítő kerestetik, ki a tanév alatt a 
cseléd gyermekeket a 4 elemi osztályra oktatná, 
szabad idejében pedig a gazdaságban segédkezne. Évi 
fizetése 800 K és teljes ellátás. Ajánlatok bizonyít-
vánnyal Blayer Lajos Nagy-Rábé , posta Pernyés 
intézendők. (1366 III—2) 

Pályázat a bács - feketehegy i ev. ref. második 
tanítóságra. I. Javadalmazás: 1. Lakás. 2. 50 pesti 
mérő búza, 50 pesti mérő (4689 liter) árpa ; 3. 150 
korona; 4. két öl f a ; 5. a/< krumplis föld (300 ! -öl) 
használata ; 6. a kincstár által adott 600 • - ö l föld 
használata oly módon, hogy fele mint faiskola, fele 
mint magán kert használtassék. Ehhez azonban a 
megválasztott csak addig formálhat jogot, míg az 
állam valamely intézkedéssel vissza nem veszi. 
II. Kötelesség : 1. a rábízott osztályok tanítása ; 
2. szükség esetén lelkész vagy orgonista-kántor 
helyettesítése ; 3. presbyterré választatás esetén a 
jegyzői teendők és a gondnoki számadások elkészí-
tésének díjtalan végzése. — Jegyzet. 1100 koronára 
értékelhető lakáson kívül ; orgonálásban jártas előny-
ben részesül. Pályázati határidő szeptember 17. 
Az állás elfoglalandó október l-én. Tóth Sándor, ref. 
lelkész. (1401-11—2) 

A pelbârthidai ev. ref. kántortanítóságra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom : föld-, termények-, 
pénz- és államsegélyben 800 korona. A föld minden-
nemű adóját tanító fizeti. A földet 200 koronában 
az egyház megválthatja. Pályázati határidő ezept. 15. 
Kérvények ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Paptamási, Bihar megye. (1415—1—1) 

A vésztő i ev. ref. orgonista-kántori állásra szep-
tember 20-iki határidőre pályázat hirdettetik. Java-
dalom : egyház pénztárából évnegyedenként 630 K 
08 fillér. Stóla 7439 lélek után mintegy 400—500 
korona. Tisztességes lakás kerttel. Kötelesség : orgo-
nista-kántori teendők végzése. Énektanítás heti 2 órán. 
Beteg tanítók helyettesítése. Számadások elkészíté-
sénél segédkezés. Lehetőleg dalárda szervezése és 
vezetése. Próbára szeptember 26-ra a jelöltek meg-
hivatnak. Állás október l-én elfoglalandó. Pályázat 
lelkészi hivatalhoz küldendő. (1405—1—1) 

A r icingi róm. kath. iskolánál osztálytanítói állás 
üresedett meg ; díjazás : 800 korona havi részletekben 
előre, bútorozott szoba s fűtésre fölaprított fa vagy 
szén a szükséglet szerint. Német nyelv tudása szük-
séges. Okleveles tanítók vagy tanítónők fölszerelt 
folyamodványukat szeptember 15-ig az iskolaszékhez 
címezzék, Ricing, u. p. Lakompak, Sopron m. 

(1412-1 -1 ) 
Endrőd (Békés megye) róm. kath. egyháztanácsa 

pályázatot hirdet az öregszöllöskerti és a décs-
paskumi 1—"VT. osztályú vegyes iskolai tanítói állá-
sokra. Javadalmaik személyenként 700 korona havi 
előleges részletekben és természetbeni lakás. Az arra 
jogosultaknak a törvényes ötödéves korpótlék. Ha az 
illetők az egy próbaév elteltével véglegesíttetnek 100 
korona fizetés javításra és 40 korona útiáltalányra 
számíthatnak. Ezen két állásra a pályázati kérvények 
szeptember 15-ig adandók be. 

Továbbá pályázatot hirdet még a r igajos-csejt i 
ideiglenes jellegű vegyes iskola tanítói állásra is. 
Fizetése 700 korona havi előleges részletekben és 1 
szobás lakás. Mivel az iskola ideiglenes jellegű, az 
illető iskola is csak ideiglenesen 1 évre választatik. 
Ha az iskola idővel állandósíttatik, sikeres működés 
után kilátása lehet az illetőnek végleges megválasz-
tatására. Ezen állásra a kérvények beküldésének 
határideje szeptember 26. Az állomások a választás 
és értesítés után azonnal elfoglalandók. Megjegyzendő, 
hogy a megválasztott tanítók tanév közben állomá-
saikat ott nem hagyhatják. Kellően fölszerelt kérvé-
nyek főt. Zelinka János esp.-plébános úrhoz küldendők 
Endrődre. Kovács József, iskolaszéki jegyző. 

(1416 I—1) 
Egy okleveles tanító kerestetik, ki a kántori teen-

dőkben is jártas. Fizetése évi 360 korona, lakás, 
élelmezés alulírottnál. Mosás, világítás és ágynemű 
nem adatik. Kápolna, Heves megye. Pap Endre, 
kántortanító. (1419—1—1) 

Jókeö-i (Nyitra megye) róm. kath. népiskolánál 
osztálytanítói állásra szeptember 20-ig pályázat hir-
dettetik. Tannyelv : magyar-tót. Fizetése : községtől 
600 korona havi részletekben, államtól 200 korona., 
8 méter tűzifa és egy bútorozott szoba lakásul. 
Kötelessége : az I. osztályt vezetni, az ismétlősöket 
fölváltva oktatni. Pályázatok ft. Rudrofl' Béla iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. Megbízásból Besskó 
Antal főtanító, iskolaszéki jegyző. (1420—I—1) 

Jó hanggal bíró nyug. gör. kath. tanító kántori, 
vagy kisegítői állást keres, végez magyarul és oroszul. 
Levelek (Szabolcs megye) Gyulajba küldendők. 

(1437—II—1) 
Pályázati hirdetmény. A nagyvárad-újváros i 

róm. kath. elemi fiúiskolához tanítói állásra pályázatot 
hirdet az iskolát fentartó lat. szert, káptalan. A káp-
talanhoz címzendő kérvények Dr. Vucskics Gyula 
plébánoshoz küldendők szept. 15-ig. Fizetés : 1200 kor. 
készpénz, szabad lakás, 12 méteröl tűzifa és ötizbeni 
százkoronás ötödéves korpótlék. A kinevezendő 
kötelessége lesz egy osztályban való tanításon kívül 
vasár- és ünnepnapokon egy misén orgonálni a 
Szent-László templomban. Az állás a kinevezés után 
rögtön elfoglalandó. Nagyváradi lat. szert, káptalan. 

(1384-1—1) 
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A pozsoiiy-3z£>llösi róm. kath. népiskolánál meg-
üresedett osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 832 korona és egy szoba. Kötelessége : 
egy osztályt kezelni és az ismétlőket fölváltva ok-
tatni, kántornak segédkezni. Tannyelv tót és magyar. 
Pályázhatnak csakis okleveles férfitanítók. A meg-
választás egy iskolai évre szól. Folyamodványok 
főt. Bócz Károly plébános, iskolaszéki elnök úr címére 
Pozsony - Szőllősre küldendők szeptember hó 24-ig 
bezárólag. (1422-1 -1 ) ' 

A ve j t i l reform, kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés : 9 hold föld, melynek adóját 
tanító fizeti. Féltelek utáni legelő-illetőség. Hat 
pozsonyi mérő búza. Tandíj : aj I. osztálybeliektől 
40 kr., nagyobbaktól 80 kr., bj két nyolcada csöves 
kukorica, cj egy csibe. Vasárnapi iskola tanításáért 
21 frt. Egyház pénztárából 136 frt. Államsegély-
korpótlékon kívül 123 frt. Temetésért 30 kr. Lakás, 
kert. Tanítványok száma 23. Pályázati kérvények 
szeptember 23-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
U. p. Vaiszló, Baranya vármegye. Állomás október 
1-én elfoglalandó. (1426-1—1) 

Szepesolasz i város 5 tanítóval bíró államilag 
segélyezett községi iskolájában egy osztály tanszéke 
üresedésbe jővén, annak betöltése céljából pályázat 
nyittatik. Javadalmai : 830 K évi fizetés, 180 K lak-
bérátalány, 20 K kertilletmény, az ismétlő iskola 
tanításáért 100 K, 36 m3 tűzi hasábfa a házhoz szál-
lítva, melynek értéke 108 K, 10 K írószerekre, meg-
felelő korpótlék és esetleg 50 K a toma tanításáért. 
Kötelessége leend: az iskolaszék által kijelölendő 
osztály a törvény és miniszteri rendeletek szerinti 
vezetése, az ismétlősök oktatása és a tornatanítás. 
Okleveles tanítók, kik ezen állást elnyerni kívánják, 
fölhivatnak, hogy tanképesítést igazoló saját kezűleg 
írt folyamodványukat f. é. szeptember hó 20-ig 
a helybeli iskolaszékhez címezve nyújtsák be. 
Dr. Kalchbrenner Hugó, iskolaszéki elnök. 

(1427—II—1) 
A 33. számban megjelent marcelházal tanító-

ságra a pályázat 8 napra meghosszabbíttatik. 
(1431-1—1) 

Nagykörösre róm. kath. segéd kántortanítót 
keresek havi húsz korona és mosáson kívül teljes 
ellátás mellett. Ulrich Béla. (1428-1—1) 

Ajánlkozás. Kántorságban jártas okleveles tanító 
állást keres. Cím : „Tanító" N a g y - P á h i n (Pest m.). 

(1435—1—1) 
Tolna-regölyl róm. kath. fiúiskola I—II. osztályi 

tanítói állásra f. é. szeptember 20-ára pályázat hirdet-
tetik. Javadalma : 600 korona, s egy bútorozott 
szoba ágynemű nélkül — fűtés és takarítással. A 
második szoba helyett : 200 korona : összesen 800 
korona havi előleges részletekben. Kötelessége : a 
jelzett osztály vezetésén kívül a kántoriakban segéd-
kezni. Eredeti okmányokkal fölszerelt kérvények : 
Iskolaszéki elnökség Regöly címre küldendők. 

(1432-1-1) 
A helybeli orth. izr. VI. oszt. felekezeti népisko-

lánál elhalálozás folytán, az igazgató-tanítói állás 
azonnal betöltendő. Pályázhat oly okleveles nép-
tanító, ki életének 30 ik évét már túlhaladta s hasonló 
minőségben legalább három év óta sikeresen műkö-
dik. Kellően fölszerelt folyamodványok mellett iga-
zolni tartozik eddigi működését, életkorát, családi 
és egészségi állapotát : magyar, német és héber 
nyelvbeni tökéletes jártasságát s különösen a hithű 
izraelita alapelveinek megfelelő vallás erkölcsi élet-
módját. Javalalmazás évi 1200 korona tiszti fizetés 
s Jakbér és ',4 holdnyi kert megváltásért 100 korona. 
Pályázni óhajtók fölkéretnek, hogy folyamodványai-
kat alulirott elnökséghez mielőbb terjesszék be. 
Da-Szerdahely, 1903 augusztus hó 25-én. Perlblum 
Márk, elnök. Ehrenfeld, jegyző. (1378—1—1 

A gérce- tacskáudi kántortanúói választás el-
halasztatik 1903. évi szeptember hó 15-dikére, délelőtt 
9 órára. Az iskolaszéki tagoknak a neveik 8 napi 
közszemlére kilesz téve és csak azután lesz jóváhagyás 
végett a méltóságos püspök úrhoz fölterjesztve. A 
kérvények, úgymint a folyó évi 3-5. számban már 
közölve lett, kérem oda az érdekeltek beletekinteni. 
A kérvények a plébániára küldendők. Gálos Mihály, 
plébános. (1423—1 1) 

Az inkei ev. ref. kántortanítóságra palyázatot 
hirdetek. Javadalma : tisztességes lakás gazdasági 
épületekkel, kerttel ; 293 korona 60 fillér pénz ; 6 hold 
föld ; 17', a mérő buza, 17'/a mérő rozs az egyház mag-
tárából ; 20 kocsi fa ; Tandíj 2 korona, 1 felöntő zab, 
egy csirke ; tankötelesek száma körülbelől 100 ; 
ismétlősöktől 1 korona 20 fillér, számuk 50 ; stóla 
körülbelől 100 korona. Pályázati határidő szept. 10. 
Jezemiczky Dániel, lelkész. (1417—I—1) 

A jászóvári prépostság r icsei gazdaságában (Zemplén 
megye) tanyai iskolát állított, mely október hó l én 
nyílik meg. A tanítói állás lakás, kert és tűzifán 
kívül 1200 korona készpénz, vagy tetszés szerint 
megfelelő terményjárandósággal lesz javadalmazva. 
Az ötödéves korpótlékot és a nyugdíjalap illetékét 
szintén a prépostság fizeti. Megfelelő kellékekkel 
fölszerelt kérvényét ez állásért a róm. kath. okleveles 
tanító intézze dr. Takács Menyhért prépost-praelátus 
0 Méltóságához s folyó hó 15-ig küldje Jászóra, 
(Abauj-Torna megye)- Szekeress Fr. Ödön jószág-
kormányzóhoz. (1418—í —1) 

Az umrló-lehotai ág. ev. leányegyház kántor-
tanítót keres. Tannyelv magyar, istentiszteleti nyelv 
tót. Fizetése : természetbeni lakás, melléképületek és 
kerten kívül készpénzben, tandíjban, földekben, termé-
nyekben, stólákban oflértoriumokban, államsegéllyel 
együtt 800 kor. A tűzifa járulékból (9 m 3) a tan-
terem is fűtendő. Pályázatok 1903 szept. 18-ig az 
ágost. evang. lelkészi hivatalhoz Vizesrét u. p. Nagy-
Rőce (Gömör m.) küldendők. (1439 I—1) 

Nagykanizsára jó hangú segédet keresek ; fizetés 
évi 240 kor. és teljes ellátás ágynemű nélkül. Rácz 
János, főkántor. (1448—1—1) 

Ungmegyébe kebelezett k i s - kaposi róm. kath. 
kántortanítói állomásra f. évi szeptember hó 15-ig 
terjedő határidővel pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme : 1. Három szoba, konyha és kamarából álló 
szabad lakás, a hozzá tartozó istálló s egy holdnyi 
területű kerttel. 2. 10 hold jó minőségű szántóföld 
három fordulóban, 6 kaszás rét és közlegelő. 3. Stóla 
60 korona, párbér 8 köböl gabona. 4. Tandíj minden 
iskolás gyermek után 80 fillér, összesen 80 korona. 
5. A jászóvári prépostságtól 96 korona készpénz, 
4 köböl búza, 6 köböl gabona, 16 öl fa beszállítva, 
melyből az iskola is fűttetik. Az adót a tanító maga 
fizeti. 94 korona államsegély. Tanítási nyelv magyar. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványok a kitűzött 
határidőn belül főt. Sirulszky Gyula alsó-ungi esperes 
úrhoz küldendők Kis-Ráthba (u. p. Szürthe, Ung m.). 
Kis-Kapos, 1903 augusztus 30. (1375—11 -1) 

Zalasztgrót-polgárvároson az osztálytanítói állo-
más üresedésben van. Fizetése 800 korona, melyből 
600 korona államsegély, 200 korona a községtől. 
Lakásul egy bútorozott szoba, fűtésre egy öl fa. 
Kötelessége : saját tantermében a minden napi és 
ismétlő iskolások tanítása, a kántorságbani segédkezés. 
Oki. pályázók kérvényeiket Koller Ignác isksz. elnök-
höz f. hó szept. 20-ig küldjék. (14"»1— I—1) 

Palosnagyraezöi német-magyar tannyelvű r. kath. 
iskolánál egy osztálytanítói állás betöltendő szeptember 
27-ig. Javadalmazása : készpénzben havi előlegekben 
600 korona, bútorozott szoba, 20 kemény tűzifa 
fölöslege értékesíthető. Mellékjövedelemre számíthat. 
Államsegély kilátásban. Pályázhatnak férfi- és nőtaní-
tók. Iskolaszék. (1449—1—1) 
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„Néptanítók Lapja" 34. számában hirdetett bab in i 
tanítói pályázat szept. 20-ig meghosszabbíttatik. Óvók-
nők is pályázhatnak. Klinovszky Ágoston, iskolaszéki 
elnök. 

V a n y o v k a i (Árva) r. kath. tanítói állomására szept. 
20-ra pályázat hirdettetik. Javadalma 800 korona 
készpénzben és csinos lakás. Tankötelesek száma 
25—30. Óvónők is pályázhat. Tannyelv tót-magyar. 
A kérvények főt. Klinovszky Ágoston, iskolaszéki 
elnökhöz Hrustinba küldendők. (1446—I—4) 

Az anarcsi (Szabolcs m.) ref. kántartanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : föld-, fa-, búza-, 
gabona- és pénzben 1000 korona, szép lakás .mellék-
épületekkel, kicsiny kerttel. Oklevéllel fölszerelt 
pályázatok szeptember 30-ig lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Ana,res (postahely). (1446 — 1—1) 

Szepes -Podo l in (vasúti állomás) város r. kath. 
népiskolájánál egy tanítói állomás megürült, melyre 
magyarul, németül jól tudó róm. kath. tanítónő 
kerestetik. Fizetése: 890 kor. és 160 lakbér (esetleg 
természetbeni lakás). Képesítő oklevéllel, erkölcsi és 
működési bizonyítványokkal fölszerelt és a városi 
róm. kath. iskolaszékre címzett folyamodványok szep-
tember 20-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 
A választás szeptember 20-án délután l/->4 órakor 
lesz. Személyes megjelenés kívánatos. Dr. Pirlialla 
Márton, iskolaszéki elnök. (1453—II—1) 

Az ubrezsl , Ung megye, róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Rendes lakás, mellék-
épülettel. 7 hold szántóföld és rét. A kántortanító 
mívelteti, adóját fizeti. A hitközségtől: 300 korona, 
melyből az iskola is fűtendő. Stóla és szent misék 
után legkevesebb 100 korona. 26 hl. rozs, körülbelül 
182 korona érték. Államsegély 232 korona. Tanítási 
nyelv : magyar-tót. Az org.-tanítói állomásért f. évi 
szeptember 20-ig folyamodhatnak nagys. Csehticzky 
.Józ-cf apát-esperes úrhoz. Tiba, Ung megye. 

(1376-1—1) 
H á r o m f a - A g a r é v (Somogy m.) róm. kath. isko-

lájánál egy oszt. tanítói állás üresedésbe jővén, melyre 
az iskolaszék pályázatot hirdet. Fizetése 800 kor., egy 
bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztályban a tanítást vezetni, 
növendékeit a reggeli szt. misére fölvezetni s ott rájok 
fölügyelni. Pályázó okleveles férfitanító urak kérvé-
nyeiket, szeptember 24-ig az elnökséghez küldjék be. 
Az iskolaszék. (1447-11—1) 

A borsódmegyei Balaton községhez tartozó 
Bekölce (Heves m.) róm. kath. leányegyház kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : két 
szoba, konyha, kamra és melléképületekből álló 
lakáson kívül házikert, négy kat. holdból álló szántó-
föld és rét, 256 korona államsegély, 150 pár után 
3 korona 80 fillér párbérváltság a községi elöljáróság 
által évnegyenként fizetve, 60 korona stóla, fa- és 
munkaváltság 130 korona, főpénz 15 korona s az 
esedékes ötödéves korpótlék. Pályázatok folyó évi 
október hó l- ig a balatoni róm. kath. plébánia-hiva-
talhoz küldendők, mely nap d. e. 9 óráján Bekölcén 
az énekpróba is megejtetik. Zsitnyánszkv Adolf, isk.-
széki elnök. " (1444—I 1) 

Versecen Mayering Emma leánynevelő-intézetében 
egy mennyiség-természettani tanszékre képesített 
polg. isk. tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadal-
mazás egy tanévre ötszáz korona és teljes ellátás. 
Pályázók kérvényeiket szeptember 15-ig az igazgató-
tulajdonosnő címére Versecre küldjék. (1140—1—1) 

A m o z s g ó i — Somogy megye községi népisko-
lánál, az osztály-tanítói állásra folyó szeptember 
23-dika lejárattal pályázatot hirdetek — mellyel 
800 korona évi fizetés, egy padlós szoba fűtés és 
tisztogatás jár. Kiss Mihály, iskolaszéki elnök. 

(1412 - I - - 1 ) 
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Az e c s é d i pályázatban a templomi hozzájárulás 
nem egyszáz hanem kétszáz korona. (1325—1—1) 

A „Néptanítók Lapja" 35. számában Fe l sö -S ipekre 
hirdetett róm. kath. kántortanítói állomásra pályá-
zat szept,. 20-ig meghosszabbíttatik. (1450 1 1) 

A lenclva- lakosi róm. kath. iskolánál lemondás 
folytán üresedésbe jött osztálytanítói állásra pályázat 
nyittatik. Jövedelme : egy bútorozott szoba fűtéssel ; 
720 korona készpénz. Áz állás október 1-én elfog-
lalandó. A pályázók kérvényeiket szeptember 24-ig 
alulírotthoz szíveskedjenek küldeni. Alsó-Lendva, 1903 
szept. 5. Kiss Pál, esp.-pleb., isk.-széki elnök. 

(1443-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

A Juhay-féle nagy vezérkönyvek 
eddigi köteteiből az elemi népiskola első, második, 
harmadik és negyedik osztályában kötelezett összes 
tantárgyak tanítására nyerhet gyakorlati útmutatást 
a tanítóság. Egy - egy osztály teljes vezérkönyve 
5 korona. Megrendelh -tők J u h a y Anta l ny. tanító-
képző tanárnál, Budapest , VII. , Hungár ia -körűt 

233. s z á m . (1266—III-3) 

Róm. kath. vallású nevelönöt 
keresek 7 éves leányom mellé. Megkívántatik a német 
és magyar nyelv tökéletes bírása és annyi képzettség, 
hogy az elemi kezdő osztályokat magyar nyelven 
tanítani képes legyen. Fődolog a növendékkel, ki mái-
németül beszél, a német nyelven való társalgás. Illet-
mény polgári évre 240 korona, teljes úri ellátás, külön 
szoba és 10 korona útiköltség megtérítés. Az állás 
szeptember havában elfoglalandó. Levélbeni megkeresés 
szeptember 20 ig H a j d u c z k y K á lmá n , K e n g y e l 

pósta, vasút helyben intézendők. 
(1215 -11-2) 

Tisztelt Tanító Urak. 
Fölhívjuk önöket, hogy képviseletünket vállalják el 
és juttassanak a kis- és nagybirtokosoknak 4'9°/o-os 
kölcsönt, mellyel nemcsak nagy szolgálatot tesznek a 
földbirtokosoknak, hanem jelentékeny mellékjövede-

lemre tehetnek szert. 
FöldteherBientesítö jelzálog hitelvállalat 

Budapest, V., Deák Ferenc utca 23. 
(1398—III—2) 

Tanítók és tanítónők szíves figyelmébe! 

S T A M P F E L KÁROLY 
kiadásában P O Z S O N Y B A N megjelent: 

T a n í t o k n a p t á r a 
1903 1904. évre. 

Ára 1 korona 20 fillér. Póstán bérmentve küldve 
1 korona 40 fillér, úgyszintén 

T a n í t ó n ő k n a p t á r a 
1903-1904. évre. 

Ára 1 korona 20 fillér. Póstán bérmentve küldve 
1 korona 40 fillér. 

A z ö s s z e g l e g c é l s z e r ű b b e n p ó s t a u t a l v á n y o n 
küldhető be . (1370 II—2) 
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Elismerő nyilatkozat az Erzsébet" állami 
nőisko'ától. 

K é z i m u n k á k 
s anyagok legjobban kaphatók CZAMKA R Ó B E R T , 
Budapest, IV., Zsibárus-litca 5. sz. Egyediili kézi-
munka üzlet, mely művészi irányra súlyt fektet, külön-
legesség magyar stylíí rajzok s aplikáciőkban. Minden-
nemű hímző szövetek, kötő és horgoló anyagok dús 
választékban. Iskoláknak 10" o árengedmény. Vidékre 

minták bérmentve. (1345- 2 0 - 2 ) 

Cserélni 
óhajt nagy város közelében működő, pusztai állami 
tanítónő, oly állami tanítóval, kinek alapfizetése 500 
fit, mivel az övé is ugyanannyi és jelentékeny 
mellékjövedelem. S á r o s s y E l l a K a s s a Püspökkert. 

(1235-1—1) 

Temesvár közeli ben működő állami tanító egy felvi-
déken működő tanítóval. Cím : Gáspár G y u l a áll. 

tanító Mehala . (1436-1—1) 

G yeni a-keimhez egy oly okleveles 
tanítónőre 

lenne szükségem, ki egy leányomat az I. évi tanítónő-
képezde tantárgyaira, 3 leányomat és 2 fiút az elemi 
osztályokra előkészítené és velük vizsgáztatna, külön 
szoba teljes ellátáson, kiszolgál»ton, ágyneműn és ruha-
mosáson kívül, egy iskolai tanévre 400 koronát kapna. 
Aki zongoratanításra vállalkoznék, a pályázók közül 
előnyben részesül. Elégséges ha a magyar és német 
nyelvet bírja. Okmányaihoz arckép melléklendő. 
Serbócon, Bereg m., u. p. Zsdenyova. P a p p Józse f , 

g. k. lelkész. (1295-111-2) 

Magyar gyártmányú iskolai 
R a j z e s z k ö z ö k 

kaphatók Hambach F.-né cégnél Budapest, VII., 
Dohány-utca 36. sz. (1242—V—3) 

Utas í tás és l e c k e m i n t á k 
az í r v a - o l v a s á s tan í tá sához . I. oszt. vezető-tanítók 
számára írta Siitö József, Túrkevc. Ára bérmentve 

1 korona. (1320—III —2) 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1903—4-ik tanévre, szerkeszti Ember János. Ára 
1 korona. Bérmentes küldéssel 1 korona 10 fillér. 
A Szü lő fö ld vagyis a földisme tananyagának órán-
kinti tárgyalása. Irta Lewandoiosky J. Jutalmazott 
pályamű, II. kiadás, ára 1 korona. Megjelentek és 
kaphatók L é v a i Mór kiadóhivatalában U n g v á r t . 

(1156-IV—3) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutáuyos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-köi-át 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n é s bérmentve . 
( 1 3 0 4 - 4 0 - 3 ) 

Tiszta mézet, élöméheket 
főkép kúpkasokban mindenestül vesz Török J ó z s e f 

tanító, Öcsöd (Békés m.). (1452-11—1) 

Elj árasom 
a plionomimika segítségével való olvasás tanításá-
ban. Részletes, világos útmut . tás a t i s z t a h a n g -
ki fe j tés , a hang, a be tű közö t t i okozat i ö s sze -
f ü g g é s , a betű s z e m é l y e s í t é s e a lapján í r t a : 
Péter József tanító, ll-ik bővített kiadás. Kapható a 
szerzőnél V á g - S e l l y é n Nyitra megye 1 korona 5 fillér 

beküldése ellenében. (1113—IV 3) 

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 
cs. és kir. udv. zeneműkereskedésében, 

BUDAPEST 
M o s t j e l e n t m e g : S z t o j a n o v l t s J e n ő 

Karácsonyi álom, Iskolai oratorium. 
Szövegét írta Falk Richárd. 

Háromszólamú női- vagy fiúkarra, magáuhango:<ra 
zongorakísérettel. Vezérkönyv ára K 4. Kar- és 

magánszólam K 1. (1441—11—-1) 

Balaton Géza 
(918—VI—6) ó -becse i tan í tó 

n é p i s k o l a i t a i i k ü u y ve i : 
„Földrajz , M a g y a r o r s z á g Történelme, T e r m é -
szetrajz , T e r m é s z e t t a n és N y e l v t a n i ered-
ménytár ." Négy első mű német , két első t ó t 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 2 0 f. 

Megrendelések szerzőnél is tehetők Ó-BECSÉN. 

Űj és átalakított 

templom orgonákat 
kitiinő hanggal és szerkezettel jutányos árban szállít 
az ország bármely részében S z a l a y Gyula, mű-

orgonaépítő Székes fehérvárot t . 
(1167—IV—4) 

A „Kún-Fülöp-Csatli" 
Gazdasági ismétlő - iskolai olvasó az e g y e t l e n 
ilynemű tankönyv, amely a m o s t m e g j e l e n t új 
m i n i s z t e r i tanterv szellemében van átdolgozva. 
3-ik kiadásban. Oly helyeken, ahol még a II. kiadást 
kívánják használni, kérek sürgős intézkedést, hogy 

példányokat reserváljak. 
Most, jelent meg : 

Sofalvy-Pataky, Kis fonomimikai 

à b £ 

A B C 
segédkönyv az olvasásnak fonomimikai és hangoztatás 
szerinti tanítására. Minden más írva-olvasó abc-hez 
lia,zilálható. Ara 24 fillér. Mutatvány és vezérkönyv 
ingyen. Kiadvány-jegyzékünket bárkinek küldjük. 

Ing-usz I . é s F i a 
kiadóhivatalában 

(1340—III —2) A R A D O N . 
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A. m ó d s z e r e s f ö l d r a j z t a n í t á s 
n é l k i i l ö z h e t l e n s e g é d e s z k ö z e i 
V a d a y J ó z s e f ig.-tan. földrajzmódszertani művei. 1. 
A Vezérkönyv 2 korona80 fillér, angolvászon kö'ésben 
3 ko.ona öO fillér. 2. Tanulók számára: Térképes 
1 öldrajz III. oszt. 30 fillér. Térkép elörajzok [ . füzet 

24 fillér, Il-ik füzet 30 fillér. 
Megrendelhetők a szerzőnél N a g y v á r a d o n . 

(1404—III—2) 

L e g j o b b iskolai daloskönyv a 

„ K I « M i i z ^ i k u i s " , 
II. kiadás. Tartalmaz 50 gyönyörű magyar népdalt 

szólamra, kellő szöveggel. Ára portóval 65 fillér. 
Postautalványon megrendelhető : J ó s v a y Gábor 

kántortanítónál, P o r o s z l ó , Heves m. 
(1361 —II—2) 

F e f w e l L i p ó t u t ó d a i 

Budapes t , IX., Ipar -utca 7. s z á m . 
!skolaberendez<;sek, tornakészülékek és óvodaberen-
dezések gyára, kívánatra megküldi újonnan kiadott 

árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(1302—X—3) 

K é p e s P h o n o m i m i k a . 
Ára karton képekkel 3 korona. Lásd a Néptanítók 
Lapja 5. szániát „Ungmegyei közgyűlés." N a g y -

Berezna, Munkács i . (1359—III—2) 

k 
t 
A 
i 

í 
S 

V t t n / í i i n i f v e / s 

e l e m i és polgári , tanító- , tan í tónő-
k é p e z d é k , valamint az or szág ö s s z e s 
t a n i n t é z e t e i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajzi J e g y z e t e k R ö h n J. 
tanártól, irály tan i J e g y z e t e k K i r á l y 
P á l tanártól és t ö r t é n e l m i j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyu la tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O Ü 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST (Buda), II. ker., 
Fö-utcza 2-ik szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen ! 
(1300—XV—3) 

i 

n 
0 p 

i 
» 
ff 
I« 

HOROVITZ ADOLF, 
\ A <; YSZOM IS .4 TIM \ 

írás- és rajztanításra a következő, kiadásában meg-
jelent segédeszközöket ajánlja : 

M a g y a r í r ó f i i z e t e k 
célszerűen fokozott sorban írta S z i r m a i J i i z s o l . — 12 füzet 

à 2 llliér. — (Álló írással ls kaphatók.) 

D e u t s e l i e V o r s e h r i f t s t e k e n 
nach einem zweckmässigen Stufengange geschrieben von J o s e f 
S z i r m a i . — l'i Hefte à 2 Heller. — {Alló írással is kaphatók.) 

N é p i s k o l a i r a j z f ü z e t e k 
fokozatos tanmenet szerint tervezte S z i r m a i J ó z s e f . — 

15 füzet à 8 filler. 
Alig létezik nagyobb vagy kisebb város Magyar-
országon, melyben ezen füzetek sikerrel nem használ-
tatnának. Aliol ezek m4g ismeretlenek, oda kívánatra 

szívesen küld mutatványpéldányokat a kiadó. 
(1312—II—2) 

Piíra(l;tn nüi 

K É Z I M U N K A 14 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2GOO eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

B é r e z i D . S á n d o r 
kézimunka-nagyiparos 

BUDAPEST, Király-u. 4. 
V I K T Ó R I A 

elsőrendű liimzögép 6 korona. 
„ K O H - I - N O O R " 

elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ö s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 

I sko lák á r e n g e d m é n y b e n részesülnek. 
(1028—52—47) 

' B ^ t • • l - t • • w « 5 B- .̂ S 

0 ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR|B 
= v i l l a m o s erőre berendezve . .' 

STOWÀSSER J. 
e<4. u i r . u d v a r i l i a i i g f N z e r g . y & r o g , 

a „Rákóczy" 
javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

Budapest, 
«•* II. ker., 
Lánchid-u. 5. 

Ajánlja saját gyárában készült összes vonós, 
fa-, réz-, fuvóhangszereit szakértői és föltétlen 
szolid árak mellett. (1267—52—3) 

S 
Legújabb hi adású árjegyzék 

összes hang szerekről és liarmoniumokról — 
kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 1 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-ogyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

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

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

A hirdetések árszabása . — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért ^minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mincléníci^altEl kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirde,léseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Líéziratoltat nem aclnn.lv vis^sca. 

Tanítótestületek az egyesületekben. 
Egy derék kartársunk követésre méltó 

példára hivatkozik e lap f. évi 35. számá-
ban, hogy kimutassa, mily mértékben 
függ a tantestületi gyűlésektől az együtt-
működés sikere, az összetartás erőssége. Hogy 
az eszme érdemes a megfontolásra, azt 
mindenkinek — aki közelebbről ismeri 
a testületi szellem megerősödésének 
akadályait, egyesületi életünk hiányait, 
a nemtörődömség igazi okait, — el 
kell ismernie. 

Hozzászólásommal : 
1. Reá akarok mutatni azon körül-

ményre, hogy az eszme nem új : egyik 
megyei általános tanítóegyesület (Krassó-
Szörény m.) indítványomra azt teljes 
mértékben fölkarolta s a következő 
fölhívást intézte a megye tantestüle-
teihez: „Azon meggyőződés által vezé-
reltetve, hogy az egyes tantestületek 
kebelbeli szellemi munkássága az egye-
sületi életre fölötte üdvös hatású nemes 
ambíciót van hivatva felkölteni és 
ébrentartani, tiszteletteljesen kérjük a 
tek. Tantestületeket, miszerint havi 
értekezleteik alkalmával az egyesületi 
választmány, a járásköri gyűlések és 
az egyesületi közlöny szerkesztősége 
által fölvetett, nemkülönben egyéb 
aktuális és különösen megyei viszo-
nyainkat érintő tanügyi kérdésekkel fog-
lalkozni szíveskedjenek; megjegyezvén, 

miszerint fölötte kivánatos, hogy a tek. 
Tantestületek az általuk tárgyalt kér-
désekre vonatkozó becses véleményeiket 
— bármily röviden összefoglalva is — 
az egyesületi közlönyben időről-időre 
közzétegyék. A tek. Tantestületek buzgó 
kebelbeli munkásságától remélve első 
sorban az egyesület szellemi életének 
föllendülését s ezzel kapcsolatosan a 
megyei tanügy fölvirágo a,sát, van sze-
rencsénk e nagy célok megvalósítására 
irányuló tiszteletteljes kérelmünket a 
tek. Tantestületek becses figyelmébe 
legmelegebben ajánlani. Resicabánya, 
1898 január 19.-én stb." 

2. Az eszme jobb megvilágítását 
óhajtom előmozdítani, midőn annak 
gyakorlati értékét a következőkkel 
bizonyítom. 

A járásköri s megyei gyűléseken a 
hozzászólók nagy része a tárgyra vonat-
kozó minden előkészület, előzetes mér-
legelés nélkül tanácskozik. Akárhány 
esetben megtörténik, hogy az ugyanazon 
községben működő tanítók valamelyike 
meglepetve hallja, miféle véleménye, 
álláspontja van másik kartársának egy-
más tanügyi dologban. Mennyivel mélyre-
hatóbbak s életrevalóbb határozatot 
eredményezőek volnának e viták, ha a 
kör területén fekvő községek tantes-
tületei — a gyűlés tárgyai előzetesen 
tudomásukra hozatván — különösen e 
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vitatételekre nézve otthon több ízben 
tanácskoznának, s azokra nézve teljes 
véleményt dolgoznának ki, mit is alapos 
indokolással a gyűlés alkalmával be-
mutatnának. Nem oly nehéz s kelle-
metlen teher, mit ezáltal magunkra 
vennénk, hogy mindenki örömmel ne 
járulhatna a megvalósításhoz. S meny-
nyivel fokozódnék érdeklődésünk a 
gyűlések iránt, mikor az ott megbeszé-
lendő tételek fölött mi már otthon 
vitatkoztunk, annak ilyen vagy olyan 
módon való megoldásának helyességéről 
egymást meggyőztük, s várjuk az al-
kalmat, hogy megállapodásunk üdvös 
voltát nyomós argumentumokkal be is 
bizonyíthassuk ; továbbá érdeklődve 
várjuk, hogyan vélekedik ugyanarról a 
dologról X vagy Y község tantestülete. 
Ez esetben ki van zárva, hogy meg-
vitatásra kitűzött tétel csak egyol-
dalúlag legyen megvilágítva, s ezáltal 
vita ki se fejlődhessék. Mily sokoldalú 
világításban lenne akkor föltüntetve a 
legegyszerűbb tétel is, s mennyivel tar-
talmasabb s igazabb összvéleményt 
nyernénk a gyűlések határozataiban! 

A népoktatási törvény amúgy is 
kötelezi a tanítótestületeket legalább 
havi egy értekezlet tartására, — meny-
nyit nyernének ezek is fontosságukban, 
ha a köri gyűlések előkészítőivé válná-
nak. Igen valószínű, hogy egyik-másik 
a szűkkörű testületek közül nemcsak 
mint a kitűzött tételek megvitatója, 
hanem mint kezdeményező s javasló 
fél nem egy üdvös dologban tenne elő-
terjesztéseket a köri gyűléseken, melyek 
már azért is megszívlelendőbbek volná-
nak, tehát nagyobb érdeklődésre számít-
hatnának, miután már nem egyéni, 
hanem testületi megállapodást foglal-
nának magukban. Hiszem, hogy minden 
testületben akadna legalább egy tag, 
ki ily nemes versenyre serkentené 
kartársai t. 

Tekintettel továbbá a járásköri gyű-
lések alkalmával az egyes tételek meg-

vitatására jutó idő rövidségére, sok 
fölösleges beszédnek eleje vétetnék 
annak meghallgatásával, hogy mint 
vélekednek azokról a tanítótestületek hosszabb 
megfontolás után. Az ily eljárással érhetjük 
el azt is, hogy a hozott határozatok-
ban megtaláljuk a hozzájáruló tanítók 
összességének igazi véleményét, meggyőződését ; 
ezt idáig kevés egyesületi határozatról 
mondhattuk el. Hiszen vannak igen 
derék kartársaink, kik értékes tapasz-
talataikat szűk körben, egy-két tanító 
jelenlétében szívesen bocsátják ugyan a 
tanulni akaró rendelkezésére, de nagyobb 
összejövetelek alkalmával egyike tűi-
szerénységből, másika ismét gyenge 
előadói tehetsége vagy mindkettő miatt 
nem tud s nem akar — ahogy ők 
mondják — szerepelni, íme, ezek tudását 
is megnyerhetnők ügyünknek a jelzett 
módon, mikor a tantestület jegyzője 
összegezve a havi értekezletek alkal-
mával lefolyt viták eredményét, azt 
előterjeszti a köri gyűlésnek. 

Az eszme megvalósítása érdekében 
való volna, hogy: 

a) a járásköri gyűlések főbb tételei 
3—4 hónappal a gyűlés megtartása 
előtt az egész megyére kiterjedőleg 
megállapíttassanak, s az előadói javaslat 
a megyei „Értesítőbe" közzététessék; 

b) a járáskör területén fekvő minden 
község tantestülete (ahol csak egy 
tanító van, úgy az) a kitűzött tételekre 
nézve véleményét — lehető röviden 
írásba foglalva — bemutatja az azt 
tárgyaló gyűlésnek; 

c) az egyes tantestületek foglalkozza-
nak havi értekezleteiken az aktuálisabb 
tanügyi kérdésekkel s időnként lépjenek 
föl javaslatokkal a közgyűlések alkal-
mával. 

Ez úton vélem az összetartozandóság 
érzetét emelni a helyi testületekben, 
az érdeklődést fokozni a járási és 
megyei összejövetelek i ránt ; ez úton 
volna elérhető, bogy a tanítóegyesületek 
munkálkodása mélyrehatóbb, eredmé-
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nyesebb és állandó lenne anélkül, hogy 
gyakoribb, vagy hosszabb gyűlések tar-
tása által akár a közpénztárak, akár 
saját zsebünk mértéken fölül megter-
heltetnék. 

Kérem t. kartársaimat, különösen a 
tanítóegyesületek elnökeit, az eszme szíves 
fölkarolására. 

(Tököl.) Gregus Gyula. 

Az Eötvös-alap reformja. 
Az Eötvös-alap legközelebbi közgyűlésén 

váratlan eset fordult elő : — a közgyűlés nem 
végzett az alapszabály - módosítással. Nem 
találta a revízió munkálatát eléggé előkészí-
tettnek* s elhatározta, hogy a kinyomtatott 
alapszabály-tervezetet megküldi a vidéknek is, 
hadd tanulmányozza a dolgot, hogy alkalmas 
időben olyan alapszabályokat állítson össze, 
mely a követelményeknek mindenben megfelel, 
az intézmény nagyarányú fejlődését biztosítja, 
már amennyiben az alkalmas keret valamely 
intézmény fejlődésének biztosítékául szolgálhat. 

Mi okozta ezt a váratlan fordulatot? Miért 
kellett elhalasztani azt, ami már teljesen elő 
volt készítve? Mért nem fogadta el a köz-
gyűlés a gyűjtő- és kezelő bizottság elő-
terjesztését ? Egy kis tárgyalási hiba okozta 
az egészet. Ha az előadó jegyző az elnök és 
a közgyűlés azon állásfoglalása mellett marad, 
hogy csak azok a részletek olvastassanak föl 
és tárgyaltassanak, amelyek újítást tartal-
maznak, a közgyűlés minden kétséget kizá-
rólag, egyhangúlag hozzájárult volna az felnökség 
előterjesztéséhez**. Hiszen eredetileg nem volt 
egyébről szó, mint arról, hogy a közgyűlés a 
módosítással hárítsa el az útból az újabban nagy 
arányt vett fejlődésnek egyik nagy akadályát, 
a 28. §-t. Ebből is indult ki az egész revízió. 

Am az előadó (bizonyára csak a közgyűlés 
iránt való figyelemből) élűiről kezdte a dolgot. 
A Peres Sándor javaslatának s az alapszabály-
tervezetnek pontonként való tárgyalásával 
olyan dolgokra irányította a figyelmet, ame-
lyek különben azon a gyűlésen nem kerültek 
volna elő.*** 

* Nem ez az igazi ok, hanem az, hogy a közgyűlés 
kifogyott az időből s az elnökség, abból a fölfogásból 
indulván ki, hogy nem árt, ha az alap tagjai odahaza 
is tanulmányozzák az alapszabály-tervezetet, nem 
ellenezte a halasztó indítványt. Szerk. 

** Csakhogy ez lehetetlen volt, mivel legalább is 
stiláris módosítás majdnem kivétel nélkül minden 
§-ra nézve indítványoztatott s ennélfogva in extenso 
kellett volna letárgyalni a tervezétet. Szerk. 

*** Nems mert a közgyűlés túlnyomó nagy több-
sége más nézeten van. Szerk. 

A tárgyalások során, midőn a jogok és 
kötelességek összeegyeztetését tárgyaló sza-
kaszhoz jutottunk, egymást érték a hozzászó-
lások. Olyan szélesmedrű vita kerekedett, hogy 
szinte beláthatatlan volt a vége. 

Érdekes, nagyon érdekes, hogy éppen ott 
terült el a vita, ahol a tagsági kötelezettségek 
és a jótétemények ügyét kellett volna dűlőre 
vinni. Hiába domborítjuk annyira ki az intéz-
mény humanitárius és alapítványi jellegét, a 
„do, ut des" („adj, hogy adhassak") elve alak-
jában előtérbe nyomul, akár akarjnk, akár nem. 
íme itt a szövetkezeti eszme! Nem a szóban, 
hanem a valóságban. De hát nem a szó a 
fontos, hanem a tény. A tény pedig mindig 
amellett szólott, hogy a tag jogokat bizonyos 
megszabott kötelességek teljesítése nélkül nem 
élvezhetett. Maga a nagy alapító állandóan ezen 
elv érvényesítése mellett küzdött. É s sikerült 
is neki ezt az elvet minden támadással szem-
ben megvédeni. Akik a „régiekre" emlékezünk, 
tudjuk, hogy ez a védelem nem volt kis föl-
adat, mert az ellenfél kemény és kiméletlen 
ember volt : Rill József. Ez az ellenfél azt 
vitatta, hogy egy alapítványi jellegű, kiválóan 
emberbaráti célzatú intézmény jótéteményeit 
nem kötheti bizonyos tagsági kötelezettségek 
teljesítéséhez, mert ez ellenkeznék a humani-
tárius föladattal. Az emberbaráti intézmények 
nem annak nyújtanak segítséget, aki arra jogot 
szerzett, hanem annak, aki a segítségre rá van 
szorulva. 

Péterfy Sándor mindenkor latba vetette a 
befolyását e fölfogás ellen s amint az intéz-
mény egész múltja igazolja, nem sikertelenül. 
A szövetkezet szelleme tehát állandóan benne 
van az intézménynek gyakorlati érvénye-
sülésében. 

Igaz, hogy az intézmény alapítványai annak 
alapítványi színezetet adnak; de ez a körül-
mény nem téveszt meg bennünket, ha gyűjté-
sének igaz okaival megismerkedünk. E tekin-
tetben legilletékesebb vélemény a Péterfy 
Sándoré. Am azért más is rájöhet az alapít-
ványok gyűjtésének igaz okára. Rájöhet bárki 
is, aki gondolkozik. E n magamról azt hiszem, 
ne vegye senki szerénytelenségnek, hogy rá-
jöttem. Azért kellett alapítványokat létesíteni, 
azokat nagy mértékben szaporítani, hogy közös 
vagyon, mindenkinek szembetűnő és imponáló 
tőke képződjék. Fundamentuma az intézmény-
nek. Csalétke a gyengébbeknek, erőssége az 
alapnak, dicsőséges és hosszú életet akaró 
erőseknek. 

Kellett az alapítvány azért is, hogy az 
intézmény tiszta humanitárius célokat is szolgál-
hasson. Legyen miből segíteni mindazokat, 
akiknek nem volt módjukban jogokat szerezni, 

38* 
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legyen módjában segíteni az özvegyeket, 
árvákat, a nyugdíjintézetből kiszorult, elnyomo-
rodott, ínséges sorsba jutot t kar társakat. 

Az Eötvös-alap intézménye kezdettől fogva 
egyesíti és megtestesíteni törekszik a humanitás 
és önsegély eszméit. 

Már most mit akarunk mi, akik az intéz-
ményt reformálni akarjuk ? Nem akarjuk az 
alapot rendeltetésétől eltéríteni. Nem akarjuk 
a humanitárius célokat háttérbe szorítani. 
Csupán az önsegélyezési célokat kívánjuk 
kidomborítani, a jogokat és kötelességeket a 
lehető legteljesebb összhangzásba hozni. Az 
alapítványokat nem akarjuk megbolygatni. 
Maradjanak azok, illetőleg amint az intézmény 
fejlődése lehetségessé teszi, legyenek tisztán 
emberbaráti célok szolgálói, a tagsági díjak és 
részesjegyek pedig a jótéteményekre jogosító 
szolgáltatások. 

Ezt a célt egyszerre nem valósíthatjuk meg. 
Mert még mindig nem vagyunk hozzá elég 
sokan. De amint sokasodunk, egyre közelebb 
jutunk hozzá. Természetes, hogy nem helyez-
kedhetünk ridegen a „do, ut des" álláspont-
jára ; mert ebben az esetben az intézmény 
elveszti a varázsát. Hacsak azt adjuk vissza 
a tagnak, amit ő ad, abban az esetben igen 
sokan semmit sem fognak adni. Többet kell 
adnunk, mint amennyit kapunk. S ez a több 
a humanitárius jellegű alapítványok kamatainak 
egy részéből, meg az azon tagok befizetéseiből 
telik, akik mint családtalanok, illetőleg mint 
jobbmóduak, az intézmény jótéteményeire szá-
mot nem tartanak. Ha a tömörülésnek újabban 
oly örvendetesen megindult processzusa (amint 
hinni szeretnők) tartós lesz, egyre jobban 
rátámaszkodhatunk a saját erőnkre, a folyó 
bevételekre. A fejleményektől függ, mikor fog 
a humanitárius alap teljesen saját igazi rendel-
tetésének szolgálni. Ha ezt az egyensúlyt 
elértük, akkor már teljesen szövetkezeti alapon 
vagyunk, még akkor is, ha a szövetkezet szót ki 
nem mondjuk. 

Miként közeledjünk ezen cél felé, arra nézve 
már eltérnek a vélemények. Némelyek (köztük 
az első helyen Peres Sándor) a részesjegyek vál-
tását tartják célravezetőbbnek ; mert ezzel köny-
nyebb tiszta képet alkotni az anyagi helyzetről, 
könnyebb a biztosabb természetű jövedelemre 
építeni. Sőt nagyobb is lesz ez a jövedelem, 
mert a részesjegyek értékét könnyebb beszedni. 
Azon fölül a részesjegyes tag állandóbb ; nem 
kell vele annyit bajlódni, mint az évdíjas 
rendes taggal, akit nehéz az állandó köte-
lezettségnek megnyerni és megtartani. 

Mások meg azt tartják, hogy könnyebb és 
jobb az intézmény fölvirágoztatása céljából az 
évdíjas rendes tagokat tekinteni az intézmény 

fundamentumául. Mert évdíjas tagot megnyerni 
könnyebb. Azonfölül az évdíjas tagok rend-
kívüli erkölcsi tőkét képviselnek. Általuk, az 
ő eleven érdeklődésük által válik az intéz-
mény igazi tanítói közintézménnyé, a tanítói 
közszellem tényezőjévé. Igaz, hogy az évdíjas 
tagok tagdíjainak beszedése munkával, vesződ-
séggel jár, de a belőle származó haszon megéri 
a fáradságot. És jó vezetés mellett nem kell 
a kilépésektől tartani. Az erős közszellem, me-
lyet az állandó kötelességteljesítéssel járó foly-
tonos érdeklődés kifejleszt és fönntart, a 
tagsággal járó egyre nagyobbodó előnyök 
megtart ják az évdíjas rendes tagot és nagyban 
csökkentik a fluktuációt. 

E n ez utóbbi fölfogáshoz ha j lok* Rendkívüli 
jelentőséget azonban nem tulajdonítok ennek a 
részletkérdésnek. Azt sem tartom kívánatosnak, 
hogy a revízió** kapcsán akár egyik, akár 
másik fölfogást erőszakoljuk. A fődolog az, 
hogy a kedvezmények odaítélésénél egyensúlyt 
tartsunk a kétféle tagság között. Egyiket a 
másik fölött jogosulatlan előnyben ne része-
sítsük.*** A jogok és kötelességek összhangját, 
amennyire csak lehetségefe, biztosítsuk. Ez idő 
szerint ennyi reform is elég lesz. Én ugyan 
egyénileg többet tartanék kivánatosnak. De a 
reviziónál nem egyesek, hanem az összesség 
fölfogása fog majd érvényre jutni. Biztosíték 
erre a közgyűlés határozata, melynek értel-
mében véleményes jelentéseik megtételére az 
összes egyesületek megkerestetnek.**** 

(Budapest.) Ember János. 

A helyesírás tanításáról. 
A helyesírás elsajátításának két útja van,, 

ú. m.: a grammatika ismerete és az utánzás 
(megszokás). Ismerve ezt, a grammatikai tan-
anyagot az elemi népiskolában nem mellőz-
hetjük, de szükséges, hogy ebből az anyagból 
csakis annyit tanítsunk, amennyi a helyesírás 
szempontjából elkerülhetetlenül szükséges. Me-
rem állítani, hogy ha az elemi iskolai tanuló 
csak annyit tud a grammatikából, amennyivel 
a helyesírás mozzanatait meg tudja okolni, 

* Mi is. Szerk. 
** Nem „revizió" az, amit az elnökség tervez, . 

hanem csak „az eddigi alapszabályok némi módosí-
tása." Szerk. 

*** Ez eddig sem történt meg. Szerk. 
**** Midőn, az audiatur et altera pars elvénél 

fogva, ezt a cikket kiadjuk, szükségesnek tart juk 
megjegyezni, hogy mi, részünkről, teljesen az alap-
szabály-tervezet alapján állunk. Ez pedig az Eötvös-
alapnak jótékony alapítványi jellegét, melyhez nem 
csupán a jelenlegi elnökség, hanem a tanítóság túl-
nyomó nagy többsége is föltétlenül ragaszkodik, fönn-
tartandónak mondja ki. Szerk. 
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annyi nyelvtani anyagnak van birtokában, 
amennyivel bármely középiskolában könnyen 
boldogulhat. 

A tanultak írásbeli begyakorlása által szok-
tatjuk meg a gyermeket helyesen írni, a gram-
matikában tanultakat helyesen alkalmazni. 

Hogy a kívánt célt a helyesírásban elérhes-
sük, a grammatikai tananyagot összébb kell 
vonnunk. Hogy ezzel az összevonással számol-
hassunk, nézzük mindenekelőtt, hol vétenek 
legtöbbet a helyesírás szabályai ellen ? Három 
ilyen kátyú van, melybe igen gyakran bele-
esnek tanítványaink s melyből a vörös tintával 
húzzuk ki őket. 

Vétenek a helyesírás ellen: 1. a betűk meg-
kettőzésénél ; 2. a hangok módosulásánál és 
3. az összetett mondatok egyes mondatainak 
elválasztásánál. 

Ha e három kátyú helyére szépen kövezett 
útat tudnánk építeni a helyesírás országútjára, 
akkor döccenés nélkül járnák meg tanítványaink 
azt az útat, mely a gondolat és ennek kifeje-
zésé között van. 

A rag és képző hangjának alkalmazkodása 
ellen ritkább a vétés, úgy, hogy akár el is 
hagyhatnék az al- és felhangú megkülönböz-
tetést. 

A grammatikát azonban már a fentírt hibák 
szempontjából sem mellőzhetjük s tárgyalásom-
nak nem is ez a célja. Rövidíthetünk azonban 
annyit, hogy a mondattani elemezést lényege-
sen redukálhatjuk. 

A II. osztály tananyaga (míg a mai tanterv 
van érvényben), érintetlenül maradna. Itt ez 
osztályban arra törekedjünk, hogy a gyermek 
helyesen tudja lèirni a mondatot. Azután ezt 
gyakorolná összefüggő fogalmazványokon. Nem 
értek én itten nagyobb szabású fogalmazvá-
nyokat, hanem olyan egyszerű dolgozatokat, 
milyeneket az Emericzy-Kárpáti „Vezérkönyv 
az Irály gyakorlatok tanításához" című könyv 
kíván. Nevezetesen, leírnak egy iskolai tárgyat. 
A cím ennyi lehet: „Mondatok az asztalról". 
Azután az I. osztályban tanultak szerint leírják 
az asztalt. A tanító evégre úgy teszi föl a 
kérdéseket, hogy lehető legkevesebb szóból 
(lehetőleg alanyból és állítmányból) álljon a 
felelet. Az egyes mondatok leírása előtt meg-
beszélendő, hogyan kell leírni a mondatot. 
Pl. : A tanító kérdezi : Mi az asztal ? (Az asztal 
tárgy.) Mit mondtál most ? (Egy mondatot.) 
Leírjuk ezt a mondatot. Milyen betűvel kezd-
jük ? stb. Azután jő minden kérdésre egy 
mondat : Milyen színű az asztal ? (Az asztal 
barna. Vagy: Az asztal barna színű.) S így 
tovább. 

Fődolog minél több mondatot Íratni. Hogy 
a tanítónak sok dolga lesz a sok dolgozat o o 

korrigálásával? Erre azt felelem, hogy a II. 
és III. osztályban még olyan lassan írnak a 
gyermekek, hogy a legnagyobb részének a 
dolgozatát átnézheti a tanító, ha folytonosan 
a padok között jár s a dolgozatokat figyelem-
mel kiséri. 

Tudvalevő, hogy bármennyit tanítjuk is a 
szabályt, hogy a mondat kezdőbetűje nagy 
betű, a mondat végére pontot teszünk, bizony 
igen sok gyermek rosszul írja le a mondatot 
év végén is. Ennek okát részben abban kore-
sem, hogy csak akkor iratunk mondatot, mikor 
éppen a mondatról tanítunk, de már mikor a 
milyenségszót tanítjuk, rendesen ilyen feladat 
járja : írjatok tíz milyenségszót. Itt már min-
den szó után vonást tétetünk. Azután ha ismét 
mondatot írnak a tanulók, sokszor a mondat-
ban is vonással választanak el minden szót, vagy 
vonást tesznek a mondat végére is. Azért azt 
ajánlom, hogy a szótagolás írásbeli begyakor-
lását kivéve, már a II. osztályban minden újabb 
tananyagra írásbeli begyakorlásul mondatokat 
írassunk. Pl.: ha a milyenségszót tanítjuk, ilyen 
feladványt iratunk: „Az iskolában levő tárgyak 
milyensége. A tábla fekete. A kréta fehér." Stb. 
Minden mondatot a tanító kérdésére találnak 
ki a gyermekek. Vagy pl.: „A könyv milyen-
sége. A könyv lehet nagy. A könyv lehet 
kicsiny. A könyv lehet vastag. A könyv lehet 
vékony. A könyv lehet új." Vagy amikor a 
cselekvésszót tanítjuk, ilyen feladatot iratunk : 
„A tehén cselekvése. A tehén eszik. A tehén 
kérődzik.11 Stb. Az ilyen dolgozatokban a gyer-
mekek aláhúzással megjelölik a milyenségszót, 
illetőleg a cselekvésszót. Igaz, hogy ez már 
csaknem diktálás, de hiszen a II. osztályról 
van szó, aztán meg most még csak a mondat 
helyes leírására akarjuk megtanítani a tanuló-
kat, s elvégre is nemcsak a diktálásnak, hanem 
még a másolásnak is tulajdonítanak értéket a 
helyesírás szempontjából. 

Megjegyzem még azt, hogy tárgyalásom 
csakis a tanító közvetetlen foglalkozására vo-
natkozik s a magánfoglalkozás értékesítéséről 
ezúttal nem kivánok szólani. 

A III. osztály mai tananyaga rendkívül sok, 
azonban éppen ez az, melynél legtöbbet taka-
rékoskodhatunk, s itt ajánlom a tananyag 
összevonását. 

Miután a gyermek megtanulta a II. osztály-
ban a tárgynevet, milyenségszót, cselekvésszót, 
a III. osztályban könnyű lesz megtanítani a 
főnevet, melléknevet, igét. Az alanyt és állít-
mányt is meg lehet tanítani a II. osztályban, 
a Hl.-ban azután nem nehéz megtanítani a 
jelzőt, birtokos jelzőt és tárgykiegészítőt. Kér-
dések útján mindezt könnyű lesz kikeresni. 
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Azután megkezdhetjük a határozókat. Hanem 
— itt ajánlom a tananyag összevonását — 
csakis annyit tanítsunk meg, hogy határozó, 
eltekintve attól, hogy minő jelentése van. 
Minden, ami nem alany, állítmány, jelző, bir-
tokos jelző vagy tárgy, az határozó. 

Nem tagadom, a szórend szempontjából van 
jogosultsága annak, hogy a határozók jelenté-
sét ismerjük, de ez már olyan finom árnyalata 
a helyesírásnak, hogy azt nem lehet a taní-
tásnak ezen a fokán kívánni. Az elemi nép-
iskolában fölösleges pedánsságnak tartanám, 
ha a határozók igen számos — néha ingadozó 
— jelentésével ebből a szempontból gyötömők 
ezután is a gyermekeket. Ez volt eddig is a 
helyesírás egyik kerékkötője. Ellenben nagyon 
is szükségesnek tartom azután begyakorolni 
azt, hogy a tanuló a határozó ragjait, alkotás-
módját ismerje. így tanulja meg a gyermek 
és okát is fogja adni, hogy pl.: miért tőíem 
és nem tőWem, náíam és nem ná??am, belője 
és nem belőMe ; így tanulja meg, hogy a név-
utót ne írja össze a névvel. Tehát a határozók 
részletezésének elejtésével megtakarított időt 
fordítsuk a szótani elemezésre : az etimológiára 
s főképen a fogalmazványi gyakorlatokra. 

Itt megjegyzem, hogy sohase Írassunk ilyen 
feladványokat, hogy pl.: í r jatok tíz közös fő-
nevet. Ennek talán lehet értéke így a gram-
matika szempontjából, de nincs értéke a helyes-
írás szempontjából. Összefüggő gyakorlatokat 
kell íratnunk. Példatárak vannak. Eleinte rövid 
meséket, elbeszéléseket iratunk, és pedig akként, 
hogy a tanító elolvassa vagy elmondja a mesét, 
azután tájékozódik, hogy megértették-e a gyer-
mekek. Most leírja a címet s azután segítő 
kérdésekkel az egész mesét. A kérdéseket úgy 
alkalmazza a tanító, hogy a feleletben okve-
tetlenül legyen olyan szó, mondattag, melynek 
gyakorlására írjuk a fogalmazványt. A gyer-
meknek kettő lesz a feladata : helyesen leírni 
egy értelmes mondatot s kikeresni és aláhúzni 
az illető szót, mondattagot. így előáll egy 
ilyen fogalmazvány: 

„A fösvény ember. (Jelző.) Egy fösvény ember 
éjtszaka-nappal a pénze gyarapításán gondol-
kozott. A pénzolvasás volt legkedvesebb foglal-
kozása. A szegény koldusokat durva szavakkal 
utasította ki házából. Egy este ismét pénzes 
ládája mellett állott. Az összezsugorgatott pénzt 
akarta megszámlálni. A szoba ajtaját bezárta 
és a nagy vasládát felnyitotta. Olvasgatni kez-
dette kedves pénzét. Azonban szörnyű dolog 
történt. A fösvény ember elfeledkezett a láda 
fedeléről. A fedél egy vigyázatlan mozdulat 
után lecsapódott. A nehéz fedél a fösvénynek 
a nyakát a láda széléhez szorította. Ennek 
következtében a zsugori ember meghalt." 

Ilyen írásbeli dolgozatokkal szolgálunk a 
grammatikának, de szolgálunk főként a helyes-
írásnak. 

Mondanom sem kellene talán, hogy a 
IH. osztályban úgy kell a fogalmazvány segítő 
kérdéseit föltenni, hogy a felelet egyszerű 
mondat legyen ; de ha az összetett mondat 
mégis kikerülhetetlen, a tanító megmondja, 
hová kell tenni a vonást a fő- és mellék-
mondat elválasztására. Természetesen ilyen 
példákat szóbelileg" fejtünk meg először s 
később is (a III. osztályról levén szó) minden 
mondatot alaposan tárgyalunk a leírás előtt, 
mert nem szabad felednünk, hogy a helyes-
írásra tanítnunk kell a gyermeket, állván az 
az eset, hogy tanítványaink között vajmi 
kevés percent az istenadta lángész, ki azt is 
tudja, amit sohasem tanult. Nagy hibát 
követtünk el eddig azzal, hogy a helyesírást 
nem tanítottuk, hanem követeltük. 

Tehát meg kell tanítnunk a gyermeket a 
helyesírásra s a magyar nyelvtan tanításában 
többé ne a grammatizálás legyen a főcél, 
hanem a grammatikában tanultak írásbeli 
alkalmazása. Erre kell sok idő. A munkát 
úgy kell beosztani, hogy egyik héten gram-
matikai elemezés, másik héten fogalmazási 
gyakorlat legyen s mindvégig önálló, össze-
függő értelmű dolgozatokkal gyakoroljuk be 
a nyelvtani tananyagot. Igaz, hogy ez nehe-
zebb, mintha azt mondjuk a gyermekeknek, 
hogy írjanak 10, jelzővel bővített mondatot s 
míg a gyermekek jól-rosszúl leírják a föl-
adatot, magunk pihenjük a tanítás fáradal-
mait. Bizony az ajánlottam mód még azt is 
megköveteli, hogy a tanító jóelőre gondos-
kodjék kidolgozandó példákról. Példát eleget 
tartalmaz úgy az Emericzy-Kárpáti, mint a 
Böngérfi vezérkönyve, azonban egyik könyv 
sincsen olyan szoros kapcsolatban a gramma-
tikai fokozatos haladással, amilyen viszonyt az 
itt ajánlott mód létesíteni akar, mert azok a 
könyvek kizárólag a fogalmazást tartják szem 
előtt, pedig a grammatikát sem mellőzhetjük, 
amint nem mellőzhetjük pl. a számtanban a 
sokszorozó táblát, noha nem ez a tanítás célja. 

A IV. osztályban 4—6 heti ismétlés után 
átmehetünk a szószármaztatásra. Itt fölös-
legesnek tartom a főnévi — melléknévi — 
stb. képzők megkülönböztetését. Teljesen elég, 
ha a gyermek megismeri a tőszót, meg tudja 
különböztetni a képzőt a ragtól s gyökére 
tudja visszavezetni a szót. Erre pedig kevés 
idő kell. Hanem átmehetünk az összetett 
mondatok tanítására, melynél legfőbb célként 
az lebegjen szemünk előtt, hogy a fő- és 
mellékmondatot egymástól el tudja a gyermek 
választani. 
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Megkezdjük az alanyi melbkmondat tanítá-
sával. A tanítás példánymondatokkal kezdő-
dik. Általában az ajánlottam összevonás mit-
sein változtat a grammatikai tanítás ismeretes 
módszerén. 

Az összetett mondatok tanításának kezdő 
fokán azért veszünk csak egy fajta mellék-
mondatot, mert így könnyebben fölismeri a 
tanuló a fő- és mellékmondat közötti viszonyt, 
illetőleg hogy hová kell tenni a két mondatot 
elválasztó vonást. 

Amint a gyermekek kezdik megismerni, 
meddig terjednek az összetett mondatok egyes 
mondattagjai, szóbelileg fejtünk meg igen sok 
föladatot, mert ha ezt írásban akarnók begyaka-
rolni, nagyon későre érnénk célt. A szóbeli 
tárgyalás sietteti a begyakorlást. Pl. : A gyer-
mek mondja: „Aki hazudik (vonás), elveszti 
becsületét (pont)." r Aki szorgalmas (vonás), 
sokra ráér (pont)." így megyünk át a jelzői, 
tárgyi mellékmondatokra, mindig nagyobb 
fontosságot tulajdonítva annak, hogy el tudja 
választani a gyermek a főmondatot a mellék-
mondattól, hogysem ennek jelentését ismerje 
(ámbár ez utóbhit sem szabad teljesen mellőz-
nünk). Ugyanazért az a véleményem, hogy az 
alanyi, jelzői és tárgyi mellékmondat után 
egyszerűen határozói mellékmondatot tanít-
sunk. így tanítván, 1—2 hónap alatt meg-
tanulhatják a gyermekek az összetett mondatok 
egyes mondatainak elválasztását. A tanév 
második felében, esetleg hamarabb is hozzá-
kezdhetünk az olyan összefüggő fogalmaz-
ványokhoz, melyekben összetett mondatok is 
vannak. 

Mindenesetre elemiesen kell haladnunk s  
most se feledjük azt, hogy a gyermeket a 
helyesírásra tanítnunk kell. 

Az elbeszélést, mesét elmondja, elolvassa a 
tanító, kikérdezi s azután mondatról-mondatra 
haladva úgy teszi fel a fogalmazvány segítő 
kérdéseit, hogy a feleletben minél több össze-
tett mondat legyen. A tanulónak azután az lesz 
a föladata, hogy a mondatot helyesen leírja, a 
vonást a fő- és mellékmondat közé kitegye s 
esetleg a mellékmondat jelentését meghatározza. 

A 1Y. osztályban az igeragozás rendén nagy 
súlyt kell fordítani arra, hogy a gyermek az 
igetőt és ragokat jó l ismerje, hogy minél 
kevesebb legyen az ilyen hiba : moíi/a, 
elszárr/ff, hüccvve, stb. 

Ebben az osztályban az utolsó harmadban 
megtehetjük azt is, hogy az egyes határozók 
jelentésére is kiterjeszkedünk. Meg vagyok 
róla győződve, hogy 2 — 3 hónapig gyakorolva, 
a határozók jelentésének megítélésében sze-
reznek a gyermekek annyi biztosságot, ameny-
nyivel a részletes tanítás után rendelkeztek. 

Az Y. osztályban a mai tanterv szerint 
ismétlendő az előző osztályok tananyaga. I t t 
hát tovább gyakoroljuk, amit a IV. osztályban 
a második félévben megkezdettünk. Az 
V. osztályban a második félévben megtehet-
jük, hogy az elbeszélés vázlatát (főgondola-
tait) fölírjuk a táblára s a gyermekek azok 
segítségével készítik el a fogalmazványt. 

A VI. osztályban maguk a gyermekek 
készítik el a vázlatot és egészen önálló 
dolgozatokat is készíthetnek, természetesen a 
fogalmazvány gondolatmenete tájékozásúl min-
dig tárgyalandó. 

Összefoglalom tehát véleményemet : 
1. A magyar grammatikai anyag tanításán 

rövidítsünk annyit, hogy a III. osztályban az 
egyszerű és a IV. osztályban az első félévben 
az összetett mondatok tanításánál a határozók 
között jelentésökre nézve ne tegyünk különb-
séget, hanem annál nagyobb súlyt fektessünk 
a határozók szótani szétboncolására. 

2. A nyelvtani dolgozatok Íratásánál teljesen 
mellőzzük az ilyen föladványokat : í r jatok 10 
melléknevet. í r jatok 10, melléknévi jelzővel 
bővített mondatot, melyek csakis a gramma-
tika szolgálatában állanak, ehelyett már a 
II. osztályon kezdve a tanulók által elsajátí-
tott grammatikai anyag mennyiségének, vagyis 
az osztálynak megfelelő, összefüggő értelmű 
dolgozatokat készíttessünk, melyek főként a 
helyesírás szolgálatában állanak. 

3. Olvasmányértelmezésnél olykor - olykor 
kérdezzük meg a tanulót, hogyan írná le 
egyik-másik szót, mondatot s némelyiket 
Írassuk is le. 

4. Lehetőleg úgy osztandó be a magyar 
nyelvtan tanítása, hogy egyik héten gramma-
tika, a másikon pedig helyesírás (fogalmazás) 
legyen a tárgy. 

így reménylem, hogy a helyesírásban — s 
éppen ez lenne a cél — az eddiginél nagyobb 
eredményt érnénk el. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Gyűjtési módok. 
Krajcárból lesz a forint, tartja a régi köz-

mondás. Épp úgy lehet a fillérből korona s 
ha gyűjtünk, az is elég, ha fillérenként tesszük, 
csak tegyük buzgón folytonosan. 

A türelem hiánya a magyarság óriási hibája : 
nincs türelmünk dolgozni, de takarékoskodni 
sem. A lassú, filléres gyűjtést nem értik sem 
az egyesek, sem a társadalom ; így hát az 
egyesületek sem. Ezek közt is van egy olyan, 
mely tagjainak anyagi helyzeténél fogva, 
egyenesen a lassú, filléres gyűjtéssel boldogul-



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 37. SZÁM. 

hat csak igazán. Ez az egyesület a tanítóságot 
egy humanitárius szövetkezetben egyesítő 
Eötvös-alap. 

Sajnos, e szövetkezet, illetve egység ma 
még csak elvi jelentőségű, minthogy ez 
az alap ma még csak kb. hétezer tagot 
számlál, tehát a tanítóságnak csupán negyed-
részét! Sokan kutatták ez érthetetlen indolencia 
okait — mert valóban abszurdum, ha valaki 
a csekély három korona tagsági díj ellenében 
élvezhető rendkívüli előnyök mellett, nem 
tagja az egyesületnek — de kideríteniük 
azokat, legalább tudtommal, nem sikerült. 

Három korona tagsági díj valóban nem sok, 
anyagi áldozatnak majdnem semmi, — ha 
egyszerre nem kellene fizetni. (Nem áldozat, 
hanem okos befektetés az ! Szerk.) Igen ám, de 
koronánként vagy még kisebb részletekben 
beküldeni, a postaköltség révén valóságos 
uzsora volna. Más utakat és módokat kell 
tehát a cél elérésére keresni ! 

Röviden módot kell találni arra nézve, hogy 
a tagsági díjak az év bármely szakában, bár-
milyen összegben törleszthetők legyenek. A 
tagsági díjakkal ugyanis legtöbbnyire úgy 
vannak az emberek, hogy lefizetésüket jobb 
és jobb időkre halasztják, amely jobb idők 
azonban — sajnos — sehogysem akarnak 
bekövetkezni. így nő évről-évre a hátralék, mely-
nek letörlesztése mind nehezebbé válik. 

Hogy az Eötvös-alapnak kivétel nélkül 
mindenki tagja lehessen, olyan póstatakarék-
pénztárféle, vagy ezzel kapcsolatos intézményt 
kellene minden postahivatallal biró községben 
életbe léptetni. I t t helyezhetnék el a tanítók 
azon idő szerint nélkülözhető filléreiket az 
Eötvös-alap céljaira anélkül azonban, hogy 
e betétek visszavehetők lennének. E néhány 
forintnak kezelése a hivatalbeli közegnek számba-
vehetö munkatöbbletet nem okozni. A posta-
hivatal, illetőleg takarékpénztár aztán minden 
év végén beküldené az Eötvös-alap központi 
pénztárának az így fillérenként begyűlt 
összegeket. (Ajánljak a takaréklapokon, 10 
filléres bélyegekkel való gyűjtést. Szerk.) 

Még fontosabbnak tűnik föl ez intézmény, 
ha az ötven koronás részesjegyre gondolunk. 
Ezt tíz koronás évi részletekben lehet lefizetni 
s mégis mily kevés ama tanítók száma, akik 
az évi öt forintokat befizetik, holott filléren-
ként öt év folyamán mintegy észrevétlenül 
és érezhetetlenül történhetnék fenti módon a 
befizetés. Még az a tanítófiú is összegyűjthetné 
zsebpénzéből évek során át ezt az összeget, 
hiszen a maga számára takarítaná meg ! 

Ha a közoktatásügyi kormány annyit áldozott 
már az Eötvös-alap-ra, még ezt a kis s ered-
ményében még is oly rendkívül fontos szol-

gálatot is megtehetné a tanítóságnak ; sőt 
tovább is mehetne. Az állami tanítókat egye-
nesen kötelezhetné a részes-jegy kiváltására, 
még pedig rendes alkalmaztatásuknak már első 
évében úgy, hogy az ötven korona havi részle-
tekben fizetésükből levonatnék. Hejh, de áldaná 
a miniszter urat néhány évvel később az a 
tanító! A rendes tagsági díjat meg éppen 
kivétel nélkül minden tanító fizetéséből le 
kellene vonni. Mennyi internátust lehetne ebből 
országszerte szervezni. 

íme, fölvetettük az eszmét, nem tehetvén 
róla, hogy az embereket akaratuk ellenére is 
boldogítani kell. Ha lehetnek kötelező nyug-
díj-, betegsegélyzőpénztári s egyéb járulékok, 
miért ne lehetnének kötelező Eötvös-alapbeli 
tagsági díjak ? Szociális kérdés ez is, mint a 
többi hasonló s így is kell megoldani. Ha a 
tűz-, jégkár-, élet-, stb. biztosítás kérdéseit 
államilag akarják megoldani, miért ne lehetne 
a neveltetési biztosítást így szabályozni ? 

Est modus in rebus, de már ezt a módot 
eszeljék ki nálunk kompetensebb elemek ! 

(Besztercebánya.) fodhradzhy Lajos. 

Súlyos hiba az olvastatásban. 
Ezen cím alatt a „Néptanítók Lapja" f. é. 

34-ik számában megjelent közleményre, mely 
könnyen félreértésekre adhat alkalmat, óhajtok 
néhány megjegyzést tenni. 

Cikkíró szerint az olvasás nem lehet más, 
mint az élőbeszéd. Ez természetes. Mivel az 
olvasás nem is más, mint az írásbeli beszédnek 
szó- vagyis élőbeszéddé való átváltoztatása. 
Állítása tehát, mint az olvasás lényegét apodik-
tikus módon kifejező, tartalmilag helyes kate-
gorikus itéletalak, igaz. Azt pedig, hogy az írás 
nem követheti teljesen szolgailag a kiejtést, 
éppen a helyesírás szabályai magyarázzák és 
követelik, tehát az olvasásnak, mint vissza-
változtatott élőbeszédnek, „bizonyos mérték-
ben" szintén el kell térnie az írástól. Eddig 
tökéletesen egyetértünk. 

De az eltérés fokának, mértékének megálla-
pításában túlságba megy. Ebbe a túlságba 
pedig a magyar beszédbeli kiejtésnek helyteleH 
megkülönböztetése viszi bele. 0 ugyanis „pa-
rasztos" és „úriaskodó" beszédet különböztet 
meg. S amazt tartván a magyar nyelv szelle-
mének megfelelőbb kiejtésnek, az olvasástaní-
tásban is amazt akarja érvényesíteni. 

Hogy a magyar beszédbeli kiejtés ezen 
megkülönböztetése hiányos és nem helyes, azért 
álláspontja az olvasásbeli kiejtés megválasztá-
sára vonatkozólag szélsőségre hajló, ennek 
bizonyítására hozom föl a következőket. 

A magyar nyelvnek legáltalánosabb alakja 
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az úgynevezett irodalmi nyelv, melyet a müveit 
emberek beszélnek és írnak. Ettől eltérő a 
köznép nyelve. Ez azonban már nem egységes 
és számos nyelvjárása van, melyek úgy egy-
mástól, mint az irodalmi nyelvtől, nem annyira 
a szókincs, mint inkább a kiejtés dolgában 
elütnek. A valóságban a nyelvjárásokkal úgy 
vagyunk, bogy tulajdonképpen minden helység 
nyelvében van valami sajátosság, a kiejtésnek, 
a szóhasználatnak, vagy a mondatszerkezetnek 
valamely különössége, amelyek egyebütt nem 
mutatkoznak. De ha csak a felötlőbb eltéré-
seket tekintjük s megelégszünk a Simonyi Zs. 
által fölsorolt nyolc nyelvjárás megkülönböz-
tetésével, figyelmen kívül hagyván az ezeken 
belül is mutatkozó árnyalatokat: a cikkíró 
megkülönböztetése szerint lesz nyolc parasztos 
«s egy úriaskodó magyar nyelv, magyar 
beszéd. 

Már most e nyolcféle parasztos és egyedül 
helyes kiejtés közül melyiket tekintsük irány-
adóul az olvastatásban ? Legvalószínűbb : ame-
lyik nyelvjárást az illető vidéken használják, 
beszélik. Tehát az egységes irodalmi nyelv 
helyett legalább is nyolcféle, egyedül boldo-
gító kiejtést kellene elfogadnunk az olvasta-
tásban. 

Hogy a nyelvjárás kiejtése szerint való 
olvastatás, általában a tanítás nyelvének a 
köznép nyelvéhez, a vidékies kiejtéshez, a 
különböző tájszólásokhoz való alkalmazkodása 
bármi tekintetben — értelmi, erkölcsi, fizikai, 
fiziológiai v. szociológiai szempontból — elő-
nyös volna, azt belátni nem tudom. Hogy az 
úgynevezett parasztos, de helyes és nyolcféle 
kiejtést a magyar nyelv „gördülékenysége és 
lágysága, simasága" követelné, azt kétségbe-
vonom. Es nem hiszem, hogy a művelt — 
nem úriaskodó — emberek által használt, de 
minden vidékiesség s — természetesen — 
idegenszerűség nélkül való magyar beszédnek 
„a magyar kiejtés természete, egyszerűsége és 
könnyűsége" ellenemondana. S ha elfogadnék 
azt a nyolcféle parasztos nyelvet, kérdem, 
melyik maradna közülök az egységes, művelt 
magyar nyelv, kiejtésmód? 

Tehát, nem tarthatjuk célszerűnek a nyolc-
v. hányféle parasztos kiejtésű olvasás- és egyéb 
tanítás meghonosítását az iskolákban. Éppen 
a nyelv egységes fejlődésének érdeke tiltja 
meg ezt nekünk. S nem teszi elfogadhatóvá, 
ha az iparos ifjak műkedvelő előadásán a 
„paraszt alakok" százszor úriaskodva beszélnek 
is. Itt, igaz, a parasztos beszéd művészi köve-
telmény, ami nélkül az alak ábrázolása „hü" 
nem lehet, tökéletes illúzió nem keletkezhetik. 
De a tanító nem „műkedvelő" az iskolában s 
még kevésbbé akarhat „parasztot" mímelni. 

Kénytelenek vagyunk megmaradni az „úrias-
kodó" beszéd és tanítás mellett úgy a tanítás 
komolysága, mint a nyelv egysége érdekében. 
Eddig különben a pedagógiai álláspont is ez 
volt. Hogy az egységes, művelt magyar nyelv 
használata mellett, nem annyira a népies 
kiejtés, mint inkább a népies szókincs körül-
tekintő alkalmazása és fölhasználása igen elő-
nyös lehet, azt készséggel elismerem. 

Mivel azonban az élőbeszédnek csakugyan 
el kell térnie az írástól, lássuk, melyek azok 
a különbségek a kiejtés és írás között, melyeket 
a müveit magyar beszédben is nemcsak meg-
engedhetőknek tartunk, hanem a nyelv és 
kiejtés természetessége meg is követel. 

Eltér a kiejtés az írástól: 1. ahol kemény 
és lágy mássalhangzó kerül egymás mellé, 2. 
ha különböző sziszegő hangok kerülnek össze 
és 3. ha t, d, gy után s, sz következik. 

Ezek azok a kiejtésbeli hangzóközeledés és 
összeolvadás esetei, amelyek általánosak úgy 
a művelt magyar nyelvben, mint valamennyi 
tájszólásban. Itt csakugyan a nyelv gördülé-
kenysége követeli a mássalhangzók alkalmaz-
kodását vagy egybeolvadását, mert enélkül 
a szó megszakítás nélkül való kimondása 
lehetetlen. 

De amint nem veheti át a művelt beszéd a 
nyelvjárásoktól az ott gyakran észlelhető hang-
cserélgetéseket, úgy nem fogadhatja el azon 
egybeolvasztásokat sem, amelyek nem általá-
nosak valamennyi nyelvjárásban, tehát ahol a 
mássalhangzók egybeolvasztása nem beszéd-
szervi szükségképeniség, hanem csak a hanyag, 
tökéletlen kiejtés eredménye. Mert ahol beszéd-
szerveink a tiszta, valódi hangoztatást meg-
engedik, ahol a folyékony beszédet, a szavaknak 
megszakítás nélkül való kimondását a tiszta 
hangoztatás nem akadályozza, ott az egybe-
olvasztás, bármily gyakori legyen is egyik vagy 
másik nyelvjárásban, nemcsak fölösleges, hanem 
egyenesen a tiszta hangoztatás, a helyes kiejtés 
rovására történik. Ilyen pl. a j'-nek az ige-
ragozásban és a személyragozásban igen sokszor 
előforduló átváltoztatása különösen a Dunán túl, 
hol nemcsak t, d, gy, n, ny után, hanem l, p, 
h, f , b, r után is átváltoztatják. Ilyenek cikkíró 
példái közül : kútja, látja, tudja, hagyja, fonja, 
anyja stb., továbbá ilyenek : éljen, apja, rakja, 
csúfja, rabja, borja stb. Melyeket teljesen fölös-
legesen, anélkül, hogy szervi szükségképeniség 
vagy a nyelv folyékonysága vagy szépsége 
indokolná, így ejtenek ki : kuttya, láttya, tuggya, 
haggya, fonnya, annya, továbbá: éllen. aptya, 
raktya, csúftya, rabgya, borgya stb. Hát ez, 
kérem szeretettel, talán mégis sok a jóból, 
azért a tanításban csak maradjunk meg a leg-
alább is ennyire „zengzetes", „úriaskodó" 
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beszéd és olvastatás mellett. A „nyelvficamo-
dást" mindenesetre kerüljük, de azt a „nyelv-
érzéket", amelyet nyelvtudat nem támogat, 
amely csak a gyakorláson alapul s tisztán a 
környezet, valamely tájszólás eredménye, tehát 
igen viszonylagos és határozatlan fogalom, 
általános mértékül, kötelező szabályul a kiejtésre 
el nem fogadhatjuk. 

(Pa.-Feketeér.) Horváth István. 

IRODALOM. 
A bajai m. kir. áll. tanítóképző-intézet 30-ik 

értesítőjét az 1902/3. évről igen gondosan 
szerkesztve bocsátotta közre Scherer Sándor 
igazgató. Tiszta képet nyújt ez a gondosan 
vezetett iskola belső életéről. Igen tanulságos 
részei a növendékek részére kötelező nevelés-
tudományi olvasmányok jegyzéke ; a gyakorló-
iskola részletes tanítási menete a „A gyermek 
a magyar néphagyományban" című vezér-
cikke. Ebben az áll. intézetben a róm. kath., 
gör. kel. szerb, ág. hitv. ev. és helv. hitvallású 
evangelikus növendékeket az egyházi énekben 
és kántori teendőkban is kiképzik és sikeres 
vizsgálat után erről képesítő bizonyítványt 
adnak nekik. 

Ifjúsági egyesületek szervezése és vezetése 
című füzetet írt és adott ki Bene Lajos áll. 
elemi isk. igazgató-tanító. A mű ára 70 fillér. 
Közli a vezetése alatt álló egyesület alapsza-
bályait, a házirendet, a vezetés módozatait, 
szól az olvasókörről, könyvtárról és dalkörről. 

Megjelentek : a Szent István Társulat kiadásá-
ban : Győrffy János : Földrajzi előismeretek 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Budapest 
székesfőváros rövid földrajza a pestvármegyei 
népiskolák III. osztályú tanulói számára Pest 
vármegye színes térképével. Ara 48 fillér; Ii. 
Fuesek László : Földrajzi alapfogalmak és Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye leírása a jász-nagy-
kun-szolnokvármegyei népiskolák III. osztálya 
számára Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tér-
képével. Ara 32 fillér; Barabás György: Vas 
vármegye földrajza kapcsolatban a magyar 
birodalom részletesebb, továbbá az osztrák örökös 
tartományok, Európa és a többi földrész leg-
általánosabb ismertetésévél, népiskolai haszná-
latra 10-ik átnézett kiadás Vas vármegye 
térképével, ára 40 fillér ; Győrffy János : 
Természetrajza és Természet- és Vegytana német 
nyelven is megjelent, ára 20 — 20 fillér; Ujházy 
László: A magyar nemzet történelme közép-
iskolák alsó osztályai számára I. rész II-ik 
rövidített kiadás 44 fametszettel és 5 térképpel, 
ára 1 K 80 fillér; Bodnár Gáspár: Az iparos-

tanoncok vallásoktatásáról.Vezérköny v az iparos-
tanoncok vallásoktatásához, Il-ik kiadás ; Győrffy 
János Magyar szavalókönyv I. füzet az I. és 
II., a II. füzet a III., a III. füzet a IV., a IV. 
füzet az V., és az V. füzet a "VI. osztályú fiú és 
leány elemi iskolai növendékek számára, a 
gazdag tartalmú és csinos kiállítású füzetek 
ára az I—III. füzeté 32 fillér, a IY—V. füzeté 
36 fillér. Továbbá megjelentek : Kecskés Ernő : 
Fél év alatt 20-ig ! Vezérkönyv a számtan-
tanításhoz az elemi népiskola I. osztálya szá-
mára. Az egész évi anyag teljes földolgozása. 
Ára 2 K. Megrendelhető a szerzőnél Kapos-
várott ; Péntek Ferenc : A konfirmáció módszere, 
tananyaga, szertartása lelkészek és tanítók 
számára; ára 2 K 20 fillér, megrendelhető a 
szerzőnél Budapesten ; Csík János Olvasókönyv 
az el. iskolák III. osztálya számára, ára 80 
fillér, megrendelhető Ingusz J . és fiánál Aradon ; 
Szeghalmi Gyula : Földrajzi alapismeretek és 
Békés vármegye földrajza a népiskolák III. 
osztálya számára, ára 30 fillér : Gubicza Lajos : 
Elbeszélések, ára 2 K. ; Polgári iskolai tanárok 
naptára 1904-re. Szerkesztette Czéh István, 
kiadta Spitzer Sándor (Komárom) ; ára 1 Iv 
20 fillér ; Zsebnaptár tanítók számára, szer-
kesztette Papp Sándor kir. tanfelügyelő. 
Stampfet Károly kiadása; ára 1 K 20 fillér, 
bérmentes küldéssel 1 K 40 fillér. 

= Róm. és gör. kath. kántortanítók 
nyugdíjügye. Szokoly István az „Orsz. kath. 
kántori nyugdíjegyesületi ügy" előadója értesíti 
kartársait, hogy a nyugdíjegyesület alakulási 
munkálatánál fölmerülő anyagi ügyek pénztár-
nokságát dr. Zelliger Yilmos káplán úr (lakik 
Budapest VI., Ersek-utca 2. sz.) vállalta el, 
akihez küldendő a 2 K előmunkálati költség ; 
a jelentkezés Szokoly Istvánhoz. Ez utóbbi a 
létesítendő nyugdíjegyesület felől ezeket írja 
lapunknak: „A leendő nyugdíjintézmény 35 
évi szolgálat után válik esedékessé, még akkor 
is, ha a tag mint tanító még működésben 
volna. Az intézmény visszaható erővel fog 
bírni, vagyis a jelenben működő kántortanítók 
eddigi eltöltött szolgálati éveinek összessége be 
lesz számítva. Gondoskodva lesz ezentúl a 35 
évi szolgálaton túl levőkről is. Minden eltöltött 
szolgálati év néhány koronával lesz megváltva, 
úgy azonban, hogy minél több szolgálati évvel 
bír valaki, e pótdíjakat annál több évi részlet-
ben fogja befizetni s ha a törlesztés teljesítése 
előtt válik a nyugdíj esedékessé, a hátralék 
az első évi illetményből levonatik. Az évi 
hozzájárulás 400 korona után legmagasabb 
20 korona tagsági díj, azonban lehet, hogy 
csak 12 vagy 10 lesz." 
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Tanítói nyugdíjtörvényünk 
történetéből. 

Az 1870-ik évben megtartott „Első egye-
temes tanítói gyűlés "-tink Győr f f y Iván eszter-
gomi kartársunk indítványát tárgyalván, az 
augusztus 18.-án megtartott harmadik ülésben 
elhatározta, hogy a kormányt fölkéri a többi 
között arra, hogy „az összes magyarhoni nép-
tanítóság jövőjéről megfetelő nyugdíj-intézmény 
létesítése által gondoskodjék. Nyugdíj élvezetére 
30-éves szolgálat jogosítson, azonban, ki koráb-
ban válik önhibája nélkül munkaképtelenné, az 
is részesüljön nyugdíjban csalid jávai egyetem-
ben." Az egyetemes gyűlés ezen határozatát, 
miként az 1870. 1267/1870 elnöki szám alatt 
kelt miniszteri rendeletből kitűnik, Eötvös 
József báró kegyelmesen fogadta és azonnal 
meg is bízta Molnár Aladár elnökségi titkárt 
a tanítói nyugdíjügy beható tanulmányozásával, 
az 1870. évről szóló miniszteri jelentésben 
pedig, amelyet az országgyűlés elé terjesztett 
volt, ama pontok között, amelyekben halha-
tatlan emlékű első közoktatásügyi m. kir. 
miniszterünk azokat a legsürgősebb teendőket 
fölsorolta, amelyek nemzeti népnevelésügyünk 
emelése érdekéből első sorban igénylik a 
törvényhozás intézkedését, és amelyekre nézve 
már a közel jövőben törvényjavaslatokat készül 
benyújtani, a következő gondolat olvasható: 

„A tanítóknak bizonyos szolgálati idő után 
vagy elnyomorodásuk esetére nyugdíjat kell 
biztosítanunk, hogy öregségök idején vagy 
munkaképtelenné válásuk esetében tisztességes 
megélhetésben részesülhessenek s így némi 
kárpótlást nyerjenek munkájok értékét tekintve 
igen is csekély rendes javadalmuk megszűnése 
után." 

Mikor ez a miniszteri jelentés az ország-
gyűlés elé került, nagy Eötvösünk már nem 
volt az élők között. Molnár is elhagyta volt 
a közoktatásügyi minisztériumot, amelynek 
élére előbb Pauler Tivadar, majd 1872 szept. 
havában Trefort Ágost került. A népnevelésügy 
érdekében tervezett törvényjavaslatok pedig nem 
jutottak az országgyűlés szine elé ; mert ott is 
többségre vergődtek azok, akik a felsőbb ok-
tatásnak a népnevelés fölött való elsőbbségét 
hirdették s Eötvösnek eme szavaira hivat-
koztak : „ A nap sugarai is előbb a hegyormokat 

aranyozzák meg s csak azután hatnak le a 
völgybe !" 

De szembe is szállt ezekkel Eötvös hűséges 
tanítványa : Molnár Aladár, aki miután a 
minisztériumot elhagyta volt, az 1872-ik eszten-
dőtől kezdve, mint a veszprémmegyei nagy-
vázsonyi kerület képviselője szolgálta nemzetét 
egészen 1881 augusztus havában bekövetkezett 
kora haláláig. Figyelmeztette őket, hogy „a 
nap sugarai is csak akkor termékenyítik meg 
a földet, midőn már nemcsak a bérceket, 
hanem a völgyeket és térségeket is elárasztják 
fényükkel, melegükkel, hogy csak az az önálló, 
életre való nemzeti műveltség, mély nem idegen 
fényképpen kívülről sugárzik be és reflektált dik 
a társadalom fenső körein, hanem amelynek 
gyökerei a nép lelkében ágaznak él, s önnét 
hajtanak dús termést." 

Mikor Molnár meggyőződött afelől, hogy a 
néptanítók nyugdíjazását biztosító törvényre 
vonatkozó javaslat elkészítésével és benyúj-
tásával a közoktatásügyi kormány késedelmes-
kedik, közzé tette az Athenaeum kiadásában 
1872-ben A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik 
s árváik gyámolítása külföldön és hazánkban 
című 257 oldalra terjedő igen becses és nagy 
tanulmányát, amelyet Eötvös megbízásából 
készített volt, és hozzá fogott mint ország-
gyűlési képviselő a tanítói nyugdíjtörvény 
szövegének a megalkotásához. Meghallgatta e 
mű elkészítése közben mindazoknak a véle-
ményét, akiktől az ügyre nézve helyes útmu-
tatást remélhetett, nevezetesen, a tapasztaltabb, 
kiváló kir. tanfelügyelőket, az életbiztosítási 
kérdésekkel foglalkozó szaktudósokat, a jelesebb 
és nagy befolyással bíró országgyűlési képvi-
selőket, sőt még az egyszerű néptanítókat is, 
s végül benyújtotta az 1873. esztendőben a 
képviselők háza elé a terjedelmes megokolással 
támogatott 55 g-ból álló tanítói nyugdíjtörvény-
javaslatot, amelynek törvénnyé való emelését 
kérte az országgyűléstől. A szokatlan úton-
módon az országgyűlés elé került javaslatot a 
képviselőház igen tekintélyes része kedvezőleg 
fogadván, elhatároztatott, hogy ezt a Ház 
annak idején tárgyalás alá fogja venni. Erre 
Trefort miniszter is megbízta az „Országos 
közoktatási tanácsot", hogy készítsen egy 
„tanítói nyugdíjtörvény-javaslatot11. így történt, 

I hogy amikor az 1874. esztendőben Magyar-
ország néptanítósága második egyetemes 
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gyűlését az országházban megtartotta, mi az 
ezen gyűlés rendezésével megbízottak, mái-
déi tanítói nyugdíjtörvény-javaslatot is mutat-
hattunk be e haza minden részéből egybe-
gyülekezett kartársaknak. 

A második egyetemes tanítói gyűlés, második, 
augusztus 12.-én megtartott ülésén nekem 
jutott osztályrészül, hogy kartársaim előtt 
kifejtsem, miszerint a két javaslat közül a 
kevésbbé kecsegtető mellett kell az ország 
tanítóságának állást foglalnia, minthogy az 
ország kedvezőtlen anyagi helyzetben van és 
nekünk, e nemzet népnevelőinek, nemcsak az 
a föladatunk, hogy jó tanítók legyünk, hanem 
az is, hogy az ország leghűbb és legönzet-
lenebb fiainak a példáját követve, sohase kér-
jünk hazánk oltáráról olyan osztalékot, amely 
csak nemzetünk életeréből szedett vércseppek-
ből volna előteremthető. S a gyűlésen meg-
jelent 2000-nél több néptanító Simay István 
aradi, Schwarz Mór hódmező-vásárhelyi, dr. 
Kilényi Mór budapesti, Steiner Mór nagy-
kőrösi, Steiner István budapesti, Győrffy Iván 
esztergomi kartársak meg György Aladár 
hozzászólása után egyhangúlag a következő 
határozatot hozta meg: 

„A második egyetemes tanítói gyűlés Molnár 
Aladár országgyűlési képviselő úrnak az 1873. 
évben a képviselőház elé benyújtott törvény-
javaslatát olyannak ismervén, melyből hazánk 
mai kedvezőtlen pénzügyi viszonyai dacára is 
végrehajtható törvény válhatik, s amelynek 
megalkotásával törvényhozásunk megkezdhetné 
annak a föladatnak a megoldását, mely reá a 
tanítók anyagi helyzetének emelése körül vára-
kozik, ami pedig a népnevelésügyünk fejlő-
désével szoros kapcsolatban áll, ezért is kiküld 
a saját kebeléből egy 50 tagból álló bizott-
ságot, amely még e hét folyamán intézkedik 
arra nézve, hogy a második egyetemes tanítói 
gyűlés nevében egy folyamodvány jusson kül-
döttség útján a magas kormány, valamint az 
országgyűlés mindkét Házának az elnökségé-
hez, amelyben az egyetemes tanítói gyűlés 
Molnár Aladár úrnak a Néptanítók nyugdíja-
zása s ezek özvegyeinek és árváinak gyámo-
lítása tárgyában benyújtott törvényjavaslatát 
mielébb tárgyaltatni kéri." 

Az ország tanítóságának szine java még csak 
egy szót sem emelt a sokkal kedvezőbb, de a 
magyar állam akkori kedvezőtlen anyagi körül-
ményeinél fogva eleve is megvalósíthatlan-
nak mutatkozó másik „tanítói nyugdíjtörvény-
javaslat"mellett, amelyet az „Orsz. közoktatási 
tanács"-ban készítettünk volt el. — S mi 
történt ? 

Az országgyűlés pénzügyi bizottsága még a 
Molnár Aladár-féle javaslatot is erősen meg-

nyirbálva terjesztette a képviselőház plénuma 
elé és ott is csak a legnagyobb aggodalommal 
fogadták el azt; pedig a jóindulat az egész 
ház minden egyes tagjában megvolt az ügy 
iránt. Tapasztaltuk ezt nemcsak akkor, amidőn 
a képviselőháznak majdnem minden kiválóbb 
tagjánál s a főrendiek elnökeinél is meg-
jelentünk, hogy őket ügyünk pártolására kül-
döttségileg is fölkérjük, hanem akkor is, 
amidőn a tetemesen és pedig nem kedvező 
módon megváltoztatott törvényjavaslat letár-
gyalása után azokat a képviselőket is föl-
kerestük hálánkkal, akik a tanácskozás folyama 
alatt a tanítóság iránt való jóindulatuknak 
kifejezést adtak; mert örvendeznünk lehetett 
legalább afölött, hogy lesz országos nyugdíj-
intézetünk, amely majd idővel bizonyára ked-
vezőbb helyzetbe juthat, ha nemzetünk sorsa 
jobbra fordul. Sok más művelt nemzetet 
megelőztünk „országos tanítói nyugdíjinté-
zetünk" létrehozásával. S hála a Gondviselés-
nek, hazánk anyagi helyzetének a kedvezőbbé 
váltával egy ízben már tetemesen kedvezőbbé 
is alakulhatott az 1875-ben szentesítést nyert 
magyarországi „tanítói nyugdíjtörvény". 

Biztatott ezzel bennünket Zsedényi Ede a 
képviselőház pénzügyi bizottságának szigorú 
elnöke már akkor, amidőn 1875-ben a második 
egyetemes tanítói gyűlés végrehajtó bizottsága 
nevében Lux Ede budapesti tanítótársammal, 
meg a szepes-szombati választókerület nép-
tanítóival a képviselő-választás alkalmával meg-
tartott ünnepies közebéden előtte megjelentünk, 
hogy ott adjuk át neki a tanítóság hálás 
köszönetét az irántunk tanúsított jóindulatáért 
és fölkérjük arra, hogy legyen ezentúl is 
ügyünknek kegyes pártfogója. 

Nem mondhatnám, hogy Zsedényi valami 
nagy nyájassággal fogadta a mi hálánkat, 
kérelmünket s üdvözletünket ; mert miként ki 
is fejezte, fájt a lelke, amidőn a tanítók nyugdíj-
törvényének a megalkotásánál is akadékos-
kodnia kellett az ország jólétének s az állam-
háztartás egyensúlyának az érdekében. Ámde 
nem cselekedhetett másként; de bízik benne, 
hogy lesz szegény nemzetünknek még az ő 
életében is jobb sorsa, mikor majd javul az 
ország helyzetével a nyugdíjtörvény is ! Szűnni 
nem akaró éljenzés tört ki a teremben. Erős 
visszhangot adott az udvaron s az utcán mula-
tozó nép ; mert érezték, hogy benn Zsedényit 
éltetik, ki sohase költ egy fillért se a válasz-
tásra ; de minden képviselői napidíját a 
választók községeinek a jótékony és közmű-
velődési intézeteire szokta fölajánlani. 

Néhány nap múlva Tátra-Füreden, hol 
Zsedényi pihenni és vadászgatni szokott éven-
ként, s ahova régi szívbajom miatt engem is 
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el-elküldött nyaranként az orvos, amikor 
éppen Molnár Aladárral a források mellett 
elvezető úton kifelé mentünk, Zsedényi szemközt 
a fürdő felé tartott. Üdvözöltük szépen ; barát-
ságos nyájassággal fogadott bennünket, mint 
máskor ; de ezúttal elpanaszolta Molnárnak, 
hogy milyen erőszakos, makacs ember vagyok 
én. — „Képzeld csak öcsém Aladár, Buda-
pesten nyakamra hozza a hálaadó tanítói kül-
döttséget akkor, mikor a cipőimet faggyúzom ; 
nem nyitok nekik ajtót, kijelentem, hogy nem 
vagyok otthon; — ő erre társait elereszti, 
feljön az utcáról újra, a másik ajtón át betör 
rám s még ki is akarja kezemből ragadni a 
faggyúgyertyát azzal, hogy ő majd meg-
mutatja< nekem, hogy miként kell cipőt puhí-
tani. En elküldöm azzal, hogy majd itt 
Tátra-Füreden segíthet. A napokban mégis itt, 
választóim előtt pirított meg azért, hogy 
törvényjavaslatodat meg kellett rontanom, mint 
hogyha én tehetnék arról, hogy nincs az 
országnak pénze ! Hanem csak vezesd be 
hozzám, ha visszafelé jöttök, ott majd mondok 
neki valamit, ha tud hallgatni." 

„Tud bizony, bátyám — mondá Molnár — 
mutatja az is, hogy még nekem sem szólt a 
faggyúgyertyáról!" 

Visszafelé menet betértünk Zsedényihez, 
ekkor tudtuk meg mind a ketten, hogy az, 
aki az országnak is, magának is oly szigorú 
gazdája, 80 ezer forintnál jóval többet szánt 
a szegényebb sorsú evang. tanítók javára örök-
ségül. „Jó lenne az a nyugdíjtörvény úgy is, 
ahogy van ! — bátyám ! Jelenté ki erre 
Molnár. — „Csak az Isten igen sok ilyen 
szigorú gazdát adna ennek a mi jó magyar 
népünknek!" Ez a kis mozzanat is kiegészítő 
része a mi tanítói nyugdíjtörvényünk törté-
netének. 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek.) 

A tanfelügyelő munkásságának súlypontja, 
miot többször kiemeltem, a minél gyakoribb, 
beható és éber iskolalátogatásba helyezendő. 
Iskolalátogatásainak beosztásánál az iskola-
látogatásoknak a kir. tanfelügyelő, segédtan-
felügyelő és iskolalátogatásra följogosított 
tollnok közt való megosztására nézve a tanfel-
ügyelő úr az 1902. évi 10.837. szám alatt kelt 
körrendelet rendelkezéseit tartsa szem előtt ; 
egyúttal vegye figyelembe azon rendeleteket, 
melyek az állami segélyt élvező községi, főleg 
pedig felekezeti és nem magyar tannyelvű 1 

iskolák éber és szigorú ellenőrizésére vonat-
koznak. 

A tanév megnyitása alkalmával vegye külö-
nösen figyelembe azon iskolákat, amelyek 
mellett megfelelő kisdedóvoda működik s 
hasson oda, hogy ezen két intézet működése, 
különösen a magyar nyelvnek, mint állam-
nyelvnek ismeretébe való bevezetést illetőleg 
teljesen föladata magaslatára emelkedjék. 

Ügyeljen különösen a magyar nyelv tanítása 
érdekében az 1902. évi 30.332. sz. a. kiadott 
körrendeletben foglaltak szigorú betartására s 
ennek ellenőrizhetése céljából az 1876 : XXVIII . 
törvénycikk 5. §-a alapján a nem magyar 
tannyelvű elemi népiskolák felsőbbségétől az 
órarendet betekintés végett kívánja be s abban 
az érintett 30.332. számú körrendeletben 
foglalt rendelkezéseknek pontos keresztül-
vitelét kérje. 

Ügyeljen továbbá arra, hogy az elemi nép-
iskolákban a törvényszabta V. és VI. évfolyam 
lehetőleg megtartassák, tehát, hogy a nép-
oktatási törvényben kötelezett tantárgyak 
minden elemi népiskolában jellegkülönbség nélkül 
hat évre fölosztva eredményesen taníttassanak. 
E tekintetben a tanfelügyelő az 1899. évi 
28.352. és 1902. évi 38.966. szám alat t kelt 
körrendeletek értelmében járjon el ; a mulasztó 
tanítóval szemben a megállapított megtorló 
eljárást indítsa meg. 

Gondja legyen és a közigazgatási bizottság 
útján a szükséghez képest intézkedjék a tanfel-
ügyelő úr, hogy a szorgalomidő minden elemi 
népiskolában a törvényben megszabott 8, illetve 
10 hónapi időig betartassék s ehhez képest a 
tanév mindenütt kellő időben kezdetét vegye. 
Különösen ügyeljen arra, hogy az állami elemi 
iskolákban a tanév szeptember hó 15-én min-
denütt megkezdessék és a tényleg beiratkozott 
állami népiskolai tanulók kimutatását az 1901. 
évi 32.055. szám alatt kelt rendelettel kiadott 
gondnoksági utasításban közölt minta szerint 
egybefoglalva és összegezve, minden további 
sürgetés bevárása nélkül ide október hó 15-ig 
terjessze föl. 

Gondja legyen az ismétlő-iskolázásra és a 
gazdasági ismétlő-iskolák szervezésére és ezzel 
kapcsolatban az ifjúsági egyesületek, az iskolai 
és ifjúsági könyvtárak szervezésére, minden 
téren és a népoktatási intézetek és érdekek 
minden munkásával és tényezőjével szemben 
egyfelől a felügyelő és ellenőrző föladatát, 
másfelől az állandó irányító és szervező kéz 
munkáját végezze. 

Különösen hangsúlyozom itt, hogy az ismétlő 
tanköteleseknek beiskolázását a közigazgatási 
bizottság útján a legerélyesebben követelje, 
mert az 1901—902. tanévi népoktatási statisz-
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tika adataiból azt látom, bogy az ismétlő-
tankötelesek beiskolázása ezen tanévben szám-
belileg gyarapodást nem mutat, ami minden-
esetre orvoslásra szorul. 

Figyelemmel arra, bogy az állami elemi 
népiskolák gondnokságai és tanítói, továbbá a 
községi elemi népiskolák iskolaszékei és tanítói 
számára, végül a gazdasági ismétlő-iskolák 
szervezete és tanterve tárgyában kiadott új 
utasításoknak célja az elemi népoktatásnak 
úgy az állami, valamint a községi népisko-
lákban egyöntetűvé, egységes irányzatúvá, a 
népélettel összhangzatossá és belső hatásában 
eredményesebbé tenni, fölhívom tanfelügyelő 
urat, bogy a folyó tanév végével tegyen ide 
kimerítő jelentést arról, hogy az érintett utasí-
tások életbeléptetésének általában ós különösen 
minő eredményét és hatását tapasztalta a tan-
kerületében levő állami és községi népokta-
tási intézetek egyöntetű, nemzeti irányú fejlő-
dését és működésük belső hatásának fokozását 
illetőleg. 

Végül fölhívom tanfelügyelő urat, hogy a 
magyarul nem tudó és magyarul sikerrel nem 
tanító felekezeti és községi tanítókról, min-
denkor személyesen iskolalátogatás alkalmával 
szerzett tapasztalatok alapján, a vonatkozó 
iskolalátogatási jegyzőkönyvek csatolása mellett 
december és június hónapok végén tegyen 
jelentést. 

Budapest, 1903. évi szeptember hó 5-én. 
Wlassics Gyula. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőhöz. 49.671. sz.) 
Az 1898. évi 49.841. szám alatt kelt kör-

rendeletemben fölhívtam (Címedet), hogy a 
dr. Havas Gyula szerkesztésében megjelenő 
Magyar Pestalozzi című pedagógiai hetilapot, 
melynek célja a gyakorlati jellemképző-nevelés, 
különösen pedig ennek gyakorlati módszerének 
közvetítése tanítók és szülők számára, saját hatás-
körében anyagi és erkölcsi támogatásra ajánlja. 

Minthogy a jelzett szaklap, mely immár 6-ik 
évfolyamában jelenik meg, eddigi irányával és 
színvonalával beigazolta, hogy az eléje tűzött 
föladatot sikerrel oldja meg, érintett rendeletem 
fölujításával fölhívom (Címedet), hogy a föl-
ügyelete alatt álló községi kisdedóvodák, felső 
nép és polgári iskolák, valamint elemi nép-
iskolák tanítóinak, iskolaszékének mint a nép-
nevelés céljaira sikeresen munkáló, gyakorlati 
pedagógiai folyóiratot a legmelegebben ajánlja. 

Budapest, 1903 augusztus hó 24.-én. 
A miniszter helyett : 

Zsilinszky, 
_ _ államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította: herceg Eszter-

házy Miklósnak, aki a boldogasszonyi r. kath. 
óvoda építésére 16.000 koronát adományozott. 

Kinevezte: Biszner Károly oki. tanítót a 
világosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Balogh 
György oki. tanítót a hódmező-vásárhelyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Weinzierl Jenő és 
Domoszlay Olga oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a pilis-szent-kereszti áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Gyurka, Jenő oki. 
tanítót a breznóbányai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Szurmay Ilona oki. tanítónőt az 
oravicai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Galter Erzsébet oki. tanítónőt a bögözi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Sipos Gyula oki. 
tanítót a zólyomi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Baka Antal és Balási Sándor okleveles 
tanítókat a kászonjakabfalvi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká; Grész Jenő oki. tanítót a kis-
kun-dorosmai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Horváth Emilia oki. tanítónőt a herendi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Witkovszkyné-
Étsy Etel tanítónőt az ó-léci áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé ; Kovács Mária Izabella oki. 
tanítónőt a turcsiscsei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Sándor Mihály oki. tanítót a pákéi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Diósy Etel oki. 
tanítónőt a petőszinyei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Kurtz Sámuel oki. tanítót a békés-
csabai áll. el. népisk.-hoz r. t in i tóvá ; Csiffáry 
Yazul oki. tanítót a sztropkói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Kalapos Margit herendi áll. el. 
isk. tanítónőt a galga-györöki áll. el. isk.-hoz; 
Hudák Irma tornyai áll. óvónőt a pilis-szent-
keraszti állami óvodához jelen minőségében; 
Pavella Jolán petőszinyei áll. el. isk. tanítónőt 
az alsó-mecenzéfi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében; Csiky József bonchidai és Kelemen 
László széki áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Paulovics József békés-csabai áll. el. iskolai 
tanítót az orosházi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Glykaisné szül. 
Streba Zsuzsánna pomázi munkaképtelen áll. 
óvónő részére évi 480 koronát ; Ábeles Ilona 
győri izr. el. isk. munkaképtelen tanítónő 
részére évi 380 koronát; Schneider Márton 
jánosii munkaképtelen r. kath. el. isk. tanító 
részérs évi 620 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Zwicller 
Franciska török-bálinti mukaképtelen áll. el. 
isk. tanítónő részére 1100 koronát. 

Gyám-, i l l . segélypénzt utalványozot t : 
néhai Buja György cs. palotai nyug. községi 
tanító özv., szül. Bánhidy Zsófia részére évi 
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600 koronát ; néhai Gőbel János György nyug. 
polg. isk. tanító özv., szül. Kreuts Katalin 
részére évi 920 koronát; néhai Bede Imre 
hajdu-szoboszlói nyug. ev. ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Csonka Zsuzsanna részére 570 
koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Állami tanítók II . korpótléka. Azon áll. 

tanítóknak, akik már 10 éve állami szolgá-
latban vannak, hivatalból utalványozzák ki a 
II. ötödéves korpótlékot; folyamodniok nem 
kell érte. Azoknak, akik még nem szolgálnak 
10 éve az államnál, de tanítói szolgálatuk már 
elérte a 10 évet, az okmányaik már föl vannak 
terjesztve a minisztériumhoz s a II. korpót-
lékot ők is idejében megkapják. A politikai hely-
zet, mint többen levélbelileg kifejezték előttünk 
aggodalmukat, ezt az ügyet nem befolyásolja. 
Az állami tanítók másodili (ötödéves) kor pótléka 
folyó év október 15-ig általában ki lesz utal-
ványozva. Ha valaki — tévedésbűi — október 
hó közepéig nem kapná meg, levélben keresse 
meg a kir. tanfelügyelőséget, hogy tegyen 
rá vonatkozólag hivatalos fölterjesztést. — 
Dunántúl. Törvény nem kötelezi rá, de mél-
tányos, hogy megadja. — Telepi tanítónő. 
Tessék a kir. tanfelügyelő úrhoz fordulni : az 
ő hatáskörébe tartozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap köréből. A szabad-

asztalokat intéz ") bizottság f. hó 10.-én Trajtler 
Károly elnöklete alatt ülést tartott és nagy 
örömére szolgált a bizottságnak, hogy a kér-
vényeket kivétel nélkül mind figyelembe vehette ; 
ennélfogva tanítóknak a fővárosban tanuló fiai 
közt egyetlen egy sincs, aki az Eötvös-alapnak 
egyik vagy másik jótéteményében ne részesülne. 
Kívánatos volna, ha az ösztöndíjakért és segé-
lyekért beadott kérelmeket is hasonlóképpen 
mind figyelembe vehetné az alap osztó-bizott-
sága. ami szintén lehetséges volna, ha még 
néhány ezer kartársunk belépne az alap köte-
lékébe. •— A Ferenc József Tanítók lláza 
szép palotája immár egészen elkészült s mire 
e sorok megjelennek, már be is népesült a 
fölvett 120 főiskolai hallgatóval. Az elnökség 
most az ünnepélyes fölavatás munkálataival 

foglalkozik. Ha előre nem látott akadály nem 
jő közbe, a Ferenc József Tanítók Háza 
ünnepélyes fölavatása október 4.-én, O Fölsége 
névnapján fog végbemenni. Az Eötvös-alap elnök-
sége erre az ünnepélyes fölavatásra a vidéki 
tanítóegyesületeket is meghívja ós óhajtandó, 
hogy minden tanítói egyesület egy-két kikül-
döttjével képviselve legyen. Az alap elnöksége 
ez úton kéri a vidéki tanítóegyesületek elnök-
ségeit, képviselőjük (vagy képviselőik) bejelen-
tésére, hogy számukra a kereskedelmi miniszter 
úrtól, esetleg a magánvasútak igazgatóságától 
kedvezményes vasúti jegyeket kérhessen. — 
Nógrád vármegye kir. tanfelügyelősége a napok-
ban küldte meg az alap elnökségének a megyé-
jéből belépett új tagok névsorát ; Nógrád 
megyéből ez évben összesen 80-an léptek be. 
Szép eredmény, amelynek azonban (itt is, a 
többi megyékben is) kívánatos a — folytatása ! 

— Az Eötvös-alap választmánya (gyűjtő- és 
kezelő-bizottsága) f. hó 17.-én (csütörtökön) 
délután 5 órakor a Ferenc József Tanítók 
Házában ülést tart, melyen a tagoknak mennél 
nagyobb számban való megjelenése kívánatos, 
mivel több fontos tárgy van napirenden, a 
többi közt a Tanítók Háza megnyitási ünnepé-
nek előkészülete is. — A gyarapodás. Folyó 
év január 1-től folyó év szeptember 12-ig 
összesen 2154 új tag lépett be, akik 11.892 K-t 
fizettek be a pénztárba. 

— Kiváló tanító. Zentán sikerült és jól 
látogatott mezőgazdasági és iparkiállítást ren-
deztek, melyet egy kiváló kartársunk : Novoszel 
János zentai tanító indítványozott és jó rész-
ben rendezett is. Novoszel János kartársunk 
a szó valódi értelmében néptanító, mert ő 
— amellett, hogy iskolájában kiválóan meg-
felel — a nép érdekeivel is foglalkozik : 
titkárja a zentai Gazdakörnek ; háziipari tan-
folyamokat szervezett Zentán kívül Adán, 
Ó-Kanizsán s még 3 más helyen a megyében ; 
az országos munkás és betegsegélyző pénztár-
nak ő a zentai (ingyenes) képviselője; a vár-
megyei tanítóegyesület főjegyzője; a dal- és 
zene-egyesületnek buzgó tagja. Mint tanító 
— ismételjük — szintén nagy tevékenységet 
fejt ki : a községi iskola VI. osztályában 

' adott 25 órán kívül, mint igazgató, a gazdasági 
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ismétlő-iskolát is vezeti s az iparos-tanonc-
iskolában is tanít. Szóval: Novoszel János 
munkás tanító s amellett a nép jóakaró veze-
tője is, vagyis olyan néptanító, amilyet sokat 
adjon az Eg hazánknak! 

— Egyesítő új tanításmód. A közokt. 
min. úr 1903. évi 2808. sz. rendeletével Göőz 
József dr. új olvasás - írástanítási könyvét 
vezérkönyvül engedélyezte a Göőz József dr. 
ABC-éihez. Ugyanezt a munkát az összes áll. 
tanító- és tanítónőképző-intézeti könyvtárak 
számára való beszerzésre ajánlotta. Rendeletet 
küldött a nevezett intézetek pedagógiai tanárai-
hoz a kir. tanf. útján, hogy a módszertan taní-
tása során a többi írva-olvasástanítási eljá-
rások ismertetése kapcsán, a dr. Göőz-féle 
olvasás-írástanítási eljárást is ismertessék. A 
beszerzésre ajánlott munka címe: „Hang-
utánzó olvasás- és írástanítás". Egyesítő új 
tanítási mód. A „Tanítók Útmutatója" má-
sodik része. (Külön kiadás.) A természet jelen-
ségei és a magyar nép lelki világa alapján az 
olvasás, írás játékos, gyors és könnyű tanítása 
végett. Irta dr. Göőz József, oki. elemi iskolai 
tanító, oki. középiskolai tanár, a bölcsészet-
tudomány doktora. A könyv megjelent Buda-
pesten, 1903. évben Lampel R. (Wodiáner F. 
és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés 
kiadásában. Göőz József dr. ÁBÉCÉI : a) 
„Hangutánzó képes ÁBÉCÉ" bármely isko-
lában az olvasás és írás játékos, gyors és könnyű 
tanítására. Ara 60 fillér, b) „ Hangutánzó 
képes ÁBÉCÉ" Budapest székesfőváros közs. 
elemi isk. számára. Ara 80 fillér, c) Gyors-
tanító képes ÁBÉCÉ. Bármely elemi iskola 
számára. Ara 50 fillér. — A játékos rajzolás, 
kézügyesítő foglalkozás, magyar gyermek-
dalocskák, mint a „Tanítók Útmutatója" III. 
kötete (egybefűzve) még e hó folyamán 
megjelenik. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mely 
tudvalevőleg tanítóknak vidéki középiskolákon 
tan aló fiai ösztöndíj-alapja javára jövedelmez, 
már sajtó alatt van, de megjelenését az aktu-
alitások elhúzódása késlelteti, előreláthatólag 
azonban legkésőbb október első hetében mégis 
csak megjelenhetik a tanítók naptára, amelyre 
egyébiránt előfizetéseket már most is elfogad 
az Athenaeum könyvkiadóhivatala. (Bérmentes 
küldéssel ára 80 fillér.) A naptár megjelenését 
jelezni fogjuk, addig is kérjük t. kartársainkat, 
hogy ne vegyenek más naptárt, hanem várják 
meg az egyenesen ő számukra készültnek a 
megjelenését. Hacsak minden ötödik tanító 

megszerzi ezt a naptárt, mely Péterfy Sándor 
emlékirataiból is fog érdekes részleteket közölni, 
ezen a réven is szép összeg juthat Eötvös-
alapunkra, amelynek fölvirágoztatása érdekében 
minden magyar tanítónak minden tőle telhetőt 
el kell követnie. 

— Rövid hírek. Nyilt kérelem ipariskolai 
ügyben. Az Orsz. Bizottság idei közgyűlésén 
indítványoztam, hogy az „Orsz. Bizottság" 
nyújtson be a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez kérvényt, hogy elemi iskolai tanítókat 
az ipariskolai tanításhoz ingyen alkalmazni 
meg ne engedjen és evégből interveniáljon a 
kereskedelemügyi miniszternél ily irányban. — 
Az ülésen több kartárs igért adatokat arra 
nézve, hogy náluk hasonló ügyben, úgy a 
közig, bizottság, mint a közig, bíróság által 
hozott föloldó végzéseket, illetve ítéletet az 
ügy érdekében rendelkezésemre bocsájtja. 
Mivel Aradon aktualissá lett ezen ügy, igen 
kérem t. kartársaimat szíves Ígéretük bevál-
tására. Kartársi üdvözlettel : Sófalvi György, 
Arad. — A „II. országos zenészeti kongresz-
szus"-t Bogisich Mihály c. püspök, apát-
kanonok elnöklete alatt Budapesten október hó 
13 — 16. napjain tartják meg. A kongresszuson 
ezúttal nemcsak zenei kultúránk napi és égető 
kérdései kerülnek szőnyegre, hanem lesznek 
zenepedagógiai, ismeretterjesztő, valamint egy-
házi és világi zenei előadások is, melyekkel 
fűszerezve lesznek az összejövetelek. A kon-
gresszuson résztvenni kivánók ebbeli szándéku-
kat a kongresszust előkészítő zenei szaktanács 
intéző igazgatójával Ságh Józseffel (Budapesten, 
VIII. ker., Baross utca 81. sz.) tudassák. A 
jelentkező zenetanároknak, zenetanárnőknek 
megküldik a részletes műsort a tudnivalókkal 
együtt. — Gyűlések. A Zalamegyei Alt. Tanító-
testület „Muraközi Tanítóköre" ez évi rendes, 
Rákóczi Ferenc ünneplésével egybekötött köz-
gyűlését október hó 3.-án Csáktornyán, az áll. 
polg. iskola tornacsarnokában fogja megtartani. 
A Borsodmegyei Alt. Tanítóegyesület folyó évi 
közgyűlését szeptember 24.-én délelőtt 9 órától 
kezdődőleg Miskolcon, a városháza nagytermé-
ben tartja meg. 

Tarta lom : Tanítótestületek az egyesületekben 
Gregus Gyula. — Az Eötvös-alap reformja. Ember. 
János. — A helyesírás tanításáról. Zoványi Lajos. — 
Gyűjtési módok. Podhradzky Lajos. — Súlyos hiba 
az olvastatásban. Horváth István. — Irodalom — 
Szünóra : Tanítói nyugdíjtörvényünk történetéből. 
Péterfy Sándor. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. t u d . - e g y e t e m i nyomda igazgatóságánál (Budapest , I. ker. , Vár, Iskolatór 3. sz.) 

megjelent tankönyvek és taneszközök 

JE 
A n y o m t a t v A n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 

portomentes hatóságok- és hivataloknak, a n e t t o - l l r ö s s f c e g e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e i t , 
p o r t ó i u e n t e s e n k ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A kir. tini.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., Iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a ) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

ára Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8", 77» iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7VJ iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Günczv P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Xyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III . olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/. iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13V« iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 61/» iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, T/t iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9 V» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/i 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss Iron . Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/i iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. ára 2 K. 

4 Vj iv, kötve, 

iv, kötve, 4 ' / : 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/< iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalns István. Éuektauitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/» iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8». 18 iv. kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4VJ iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 
bolti ára 60 f. netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittai J. Gvermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16 Vj iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5VJ iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák H. Kézi rajzuiinták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javitott 

kiadás. 8°, 7'/j iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-

I papírra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
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Gönczy P. Nyomta tásbell mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8", 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 167a iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/« iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérköuyv az I. és II. oBzt. sz. 
8°, 87a iv, kötve, bolti ára 56 f. netto ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához^", 27'Aiv, kötve, b .ára ' l K20f , n. ára 96f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8", 16'/. iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5 ' / j iv, kötve, bolti ára 
40 f, net to ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/a iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8", 9 ' / j iv, kötve, bolti ára 
48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a ma / y a r nyelv tanitására, a 
tót a jkúak sz. II. r. 8°, 7'/i iv, kötve, bolti ára 
48 f. ne t to ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyr a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára : 

60 f, ne t to ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyr az I. és II. osztály 

számára 8°, 81/« iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 

2'/« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Gáspár J. H . olrasókönyr. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. III. olrasókönyr. 8°, 11V. iv, kötve, bolti 

ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olrasókönyr. 8°, 15V* iv, kötve, bolti 

ára 60 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. V. és VI. olrasókönyr. 8°, 33 Vj iv, kötve, 

bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 
Groó V. Magyar olrasókönyr a tót ajkú népisk. 

számára. 8°, 9'/» iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 

földrajztanításban, tanítói: számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 í. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV. iv, "kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 00 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Ctiuntató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/a iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kirágott papirminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8", 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyr az ABC-hez. 8°, 67a iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyr a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'/« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
sároB-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/i iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyr sáros-
szepesi tőt a jkúak számára. 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 111/, iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára, 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V. iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olrasókönyr. 8°, 33'/a iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyr a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásában. 8°, 13V. iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyr az anyanyelv tanitásában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 87a iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 27« iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpát i . Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve, b. ára l K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
1V. iv, kötve, bolti ára 16 f, net to ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyr a tör ténet tanításához. 
8°, 23Va iv, kötve, bolti ára 1 K20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv, 8", 7s/s iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8°, 97a iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyr a szerb ajkúak számára. 11. r. 

8°, 77. iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 97a iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyr. I., 11. osztály számára. 

8°, 57a iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy t . Nyelvtani rezérkönyr. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelrtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, 17. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. 111., IV. osztály szá-

mára. 8°, 67 . iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. ü l . olvasókönyv. 8°, 107. iv, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betilk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8°, 13'/< iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy E. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/J iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10V. iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'/, ív, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/.iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8", 
4'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ÁBC és olvasókönyv. 

8°, 4 V® iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 21 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i ) Rutén nyelven. 
aj Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8", 11'A iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8", 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8", 7'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'/« iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

bj Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 Iv, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betilk. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, netto ára 56 £ 
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Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L, Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/» iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8", 
67a iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'/« 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák szamára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy t°, 17'/J ÍV, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 6°, 21'/J iv, 
fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

€siky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. Ö°, 
7 V» iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára l K 12 f. 

III. Tanító- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127s iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/« 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora ós orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müforinái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartains I . Vázlatok a zene történelméből. 8', 24 7< 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/. 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8", 47 . 

iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, II1/» iv, 

bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 177» iv, 

bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 
I'eres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
127î iv, Bzámos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 

(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 

8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. 87. a.) netto ára 40 f. 
Tanterv az ipari tanműhelyly el egybekapcsolt felső 

népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 
Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 

népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 
Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-

mára. 8°, l'A iv fűzve, notto ára 30 f. 
Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 

(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 
Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 

(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 
Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-

mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 
Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-

dék számára. (Új fog megjelenni.) 
Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 

tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, 7» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°. 17. iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 27 . iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola s/.ervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(18*7. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanitónöképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófiizetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1893. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (I - 96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (18S7. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Nöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek, utasítások és 
könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami y. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIIL és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIIL és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIIL t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fiizve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer- \ 
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasítás községi iskolaszéket számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasítás a polgári községek számára (1868. XXXVIIL 
és 1876. XXVI11. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
„ tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, IV« ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és mftgán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/« iv. (Itíö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák. kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
hasznalatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/, iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VU. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004. sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. —XIII . Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

jSy minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIIL 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló T)J minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részere. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíj mentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról i kül-és'beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 

rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata, 50 f. 

A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónői oklevél Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 10 f. 
Jegvzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (189?. 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdeüóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
Kisdedóvoúából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-inenedékliázak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel- és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok I 
számára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képzöintézetek számára. 
Felvételi napló Ny. 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Anyakönyv K. B. 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. 
Időszaki értesítő K. B. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Iskolalátogatási bizonyítvány Ny. b. ára 3 f, n. ára 2 f. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi) Ny. 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. G f. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv Ny. 1 ív bolti ára 

7 f, netto ára 5 f. 
Zenéből vizsg. anyakönyve Ny. 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. 
Munkamesternöi anyakönyv Ny.l ív b á. 16 f, n. á. 12 f. 
Tanítói oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítónői oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Bizonyítvány énekből Ny. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány Ny. b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról Ny. 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Kivonat anyakönyvből Ny. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára Ny. 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. 
Osztálynapló Ny. 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló C) Ny. 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanitóiiőségre képesített 

tanítónőkről K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Kimutatás a tanító(nö)-képz<> I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról K. B. 1 ív bolti ára 
8 f, netto ára 6 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. K. B. bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanitó-
nöségre képesített tanítónőkről. K. B. bolti ára 
14 f, netto ára 10 f. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. b. a. f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgárileányiskohii bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Népiskolai tunitónöi oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 4 f. 
Elemi népisk. tornatanitónói bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyítvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandijakról az állami 
felBŐbb leányiskolákban. Fűzve ; b. á. 50 f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére •• BoIti ára Sett0 4r» 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány 10 „ 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv . 8 „ 6 „ 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v. beliv 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. „Minősítő .táblázat" tanárok részére 8 „ 6 „ 
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XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a 2. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Á női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 f. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Elöadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta . 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalváuyozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 1 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta I iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdij kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. I iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n. á.3f. 

XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ívre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. mintn, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. Természe tra jz i é s g a z d á s z a t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé le t e r m é s z e t r a j z i táblák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/« ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 Ív 60 f, 
netto ára 1 K 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 Iv, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 

• Az I-ső, Il-ik és III-ik szállítmány nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s i t á s a földgömbhöz és Tfellu-
riumhoz.8°,7'Aiv, fűzve.b.ára 1 K 50 f, n. á. 1 K 20f. 

6. G ö n c z y P. Épüle t t ervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Al fons - fé l e s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polj*. isk. számára utasítással, n. ára 36 Iv. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

B) Kath. elemi népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/t iv, kötve, bolti ára 

36 f, netto ára 30 f. 
Német nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5Vi iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/. iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'/siv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 91/» iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8", 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 96 f, n.ára80f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/« iv, kötve, bolti ára 1 K28 f, 

netto ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, HL és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/« iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15'/« iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 2'/« iv, fiizve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, lő'/s iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'/J iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'/< iv, kötve, b.ára 94 f, n. ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6V« iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12'/> iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'/* iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára 

8°, 5 •/» iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°,Uiv,kötve, b.ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

Hl. és IV. oszt. számára. 8°, 17 '/» iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8", 177« iv, kötve, bolti ára 82 f, 
I netto ára 68 f. 
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Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Nóinet. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlőkönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/> iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 
Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 

8°, 5'/« iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 
Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 

számára. 8°, 107« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8", 3' 2 iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8", 4'/s iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/> iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 31/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, IV« iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6f . 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'/» iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket t isztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek ; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tcsen küldetnek meg : ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi szeptember hó 15. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A rajeci izr. népiskolánál rendes tanítói állás 

üresedésbe jött. Pályázótól — mint okleveles tanító-
tól megkívántatik : hogy folyamodványát, eddigi 
működési bizonyítványaival fölszerelve, kor és állapo-
tának föltüntetése mellett azonnal alulírott iskola-
széki elnökséghez beterjessze. Évi fizetése 900 (kilenc-
száz) korona, lak- és kertilletmény fejében 140 
(Egyszáznegyven) korona. Próbaelőadásra csak a 
meghívottat bocsájtunk és csak a megválasztott 30 
(harminc) korona költségre tarthat igényt. Rajec, 
1903 augusztus hó 18-án. Spitz Adolf, iskolaszéki 
elnök. (1233—III—3) 

Gazdasági kisegítő kerestetik, ki a tanév alatt a 
cseléd gyermekeket a 4 elemi osztályra oktatná, 
szabad idejében pedig a gazdaságban segédkezne. Évi 
fizetése 300 K és teljes ellátás. Ajánlatok bizonyít-
vánnyal Blayer Lajos Nagy-Rábé , posta Pernyés 
intézendők. (1366 III—3) 

Szepesolasz i város 5 tanítóval bíró államilag 
segétyezett községi iskolájában egy osztály tanszéke 
üresedésbe jővén, annak betöltése céljából pályázat 
nyittatik. Javadalmai : 830 K évi fizetés, 180 K lak-
bérátalány, 20 K kertilletmény, az ismétlő iskola 
tanításáért 100 K, 36 m3 tűzi hasábfa a házhoz szál-
lítva, melynek értéke 108 K, 10 K írószerekre, meg-
felelő korpótlék és esetleg 50 K a torna tanításáért. 
Kötelessége leend: az iskolaszék által kijelölendő 
osztály a törvény és miniszteri rendeletek szerinti 
vezetése, az ismétlősök oktatása és a tornatanítás. 
Okleveles tanítók, kik ezen állást elnyerni kivánják, 
fölhivatnak, hogy tanképesítést igazoló saját kezűleg 
írt folyamodványukat f. é. szeptember hó 20-ig 
a helybeli iskolaszékhez címezve nyújtsák be. 
Dr. Kalchbrenner Hugó, iskolaszéki elnök. 

(1427—II—2) 
Ungmegyébe kebelezett k i s - kaposi róm. kath. 

kántortanítói állomásra f. évi szeptember ,hó 15-ig 
terjedő határidővel pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme : 1. Három szoba, konyha és kamarából álló 
szabad lakás, a hozzá tartozó istálló s egy holdnyi 
területű kerttel. 2. 10 hold jó minőségű szántóföld 
három fordulóban, 6 kaszás rét és közlegelő. 3. Stóla 
60 korona, párbér 8 köböl gabona. 4. Tandíj minden 
iskolás gyermek után 80 fillér, összesen 80 korona. 
5. A jászóvári prépostságtól 96 korona készpénz, 
4 köböl búza, 6 köböl gabona, 16 öl fa beszállítva, 
melyből az iskola is füttetik. Az adót a tanító maga 
fizeti. 94 korona államsegély. Tanítási nyelv magyar. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványok a kitűzött 
határidőn belül főt. Sirulszky Gyula alsó-ungi esperes 
úrhoz küldendők Kis-Ráthba (u. p. Sziirthe, Ung m.). 
Kis-Kapos, 1903 augusztus 30. (1375—H—2) 

Szepes-Podol in (vasúti állomás) város r. kath. 
népiskolájánál egy tanítói állomás megürült, melyre 
magyarul, németül jól tudó róm. kath. tanítónő 
kerestetik. Fizetése : 800 kor. és 160 lakbér (esetleg 
természetbeni lakás). Képesítő oklevéllel, erkölcsi és 
működési bizonyítványokkal fölszerelt és a városi 
róm. kath. iskolaszékre címzett folyamodványok szep-
tember 20-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 
A választás szeptember 20-án délután Va4 órakor 
lesz. Személyes megjelenés kivánatos. Dr. Pirhalla 
Márton, iskolaszéki elnök. (1453—II—2) 

Háromfa-Agarév (Somogy m.) róm. kath. isko-
lájánál egy oszt. tanítói állás üresedésbe jővén, melyre 
az iskolaszék pályázatot hirdet. Fizetése 800 kor., egy 
bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztályban a tanítást vezetni, 
növendékeit a reggeli szt. misére fölvezetni s ott rájok 
fölügyelni. Pályázó okleveles férfitanító urak kérvé-
nyeiket szeptember 24-ig az elnökséghez küldjék be. 
Az iskolaszék. (1447—H—2) 

Jó hanggal bíró nyug. gör. kath. tanító kántori, 
vagy kisegítői állást keres, végez magyarul és oroszul. 
Levelek (Szabolcs megye) Cryulajba küldendők. 

(1437—II—2) 
A farkasdi ref. egyházban (Nyitra m.) egy tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 760 korona ; 
az ismétlők egy osztályának tanításáért 40 korona ; 
lakásul külön szoba, fűtéssel. Szükség esetén prédikál. 
Pályázhatnak okleveles ref. nőtlen férfitanítók vagy 
képezdészek. Felszerelt kérvényeiket szeptember 26-ig 
a komáromi ref. egyházmegye espereséhez, Búca 
Esztergom megye, küldjék. (1462—I—1) 

Szerény igényű 18 éves róm. kath. vallású II. éves 
képezdei növendék nevelői vagy tanítói állást keres, 
hol tanulmányait alkalma volna folytatni. J á s z -
karajenö, 1903 szeptember 7. (1463—1—1) 

A r imaszécsi ' (Gömör m.) róm. kath. iskolánál a 
II. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme 
800 korona államsegély és egy szobából álló lakás. 
Okleveles tanítók és tanítónők pályázhatnak. Az 
orgonálásban jártas előnyben részesül. Pályázati határ-
idő szeptember 27. Kérvények a „róm. kath. Iskola-
székhez" küldendők. (1464-1—1) 

„Segédtanítót keresek. Ajánlatok a felsőpéli ev. 
ref. tanítói hivatalhoz küldendők." U. p. Garamlök, 
Bars m. (1465-1—1) 

IV. éves tanító jelölt, ki jeles működési bizonyít-
vánnyal rendelkezik ; ajánlkozik tanítónak Rothbauer 
András (Modor, Pozsony megye). (1470—1 — 1) 

Temes m. Vojtek róm. kath. iskolájánál az első 
osztályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás 820 korona készpénz, 10 korona irodaáltalány, 
100 korona faáltalány, amelyből a tanterem is fűt ndő. 
b/i hold föld, 200 -öl belteldk. Lakása egy szoba, 
konyha, udvar, padlás, éléskamara. Kötelessége az 
I. és II. évfolyam vezetése, ism, iskolát tartani, 
egyházi functióknál közreműködni, a kántortanítót 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Útiköltség nem 
téríttetik meg. Kérvények szept. 23-ig az iskolaszékhez 
nyújtandók be. (1461 — 11—11 

A sopronm. szentandrási ág. h. evang. egyház, 
a megüresedett tanítói állomás betöltésére pályázatot 
hirdet. A tanító kötelessége a 6 oszt. és ismétlő 
iskola vezetése s a kántori teendők elvégezése. Pályá-
zatok ; keresztlevél, képesítési s szolgálati bizonví -
ványokkal szept. 20-ig benyújtandók. Bővebb felvilá-
gosítással szolgál Hajas Endre, lelkész. (1471—I—1) 

Arad szab. kir. város S é g a külvárosában újonnan 
épített községi óvodájához rendszeresített rendes 
óvónői, illetve előléptetés esetén egy segédóvónői 
állás betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. 
A rendes óvónő javadalmazása : 800 korona évi 
alapfizetés, mely a fönnálló szabályzat értelmében az 
előírt évek leteltével még két fokozatban előírt nagyobb 
fizetéssel, azután pedig az ötödéves korpótlékokkal 
emelkedik és az óvodában természetbeni lakás. A 
segédóvónő javadalmazása : 600 korona évi fizetés. 
Fölhivatnak tehát azon magyar honosságú okleveles 
óvónők, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
iránti szabályszerű okmányokkal fölszerelt és kellő 
bélyeggel ellátott kérvényüket f. évi szeptember hó 
20-áig Arad szab. kir. községi iskolaszékéhez címezve 
beküldjék. Aradon, 1903. évi szeptember hó 4-én. 
Institoris Kálmán, iskolaszéki elnök. Bonts Aurél, 
iskolaszéki jegyző. (1473—I—1) 

Ceglédváros községi iskolaszéke a homokpusztai 
újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma : évi 800 korona törzsfizetés, ötödéves kor-
pótlék, természetbeni lakás fűtéssel. Kellően fölszerelt 
kérvények szeptember 26-ig Horváth József prépost-
plébános, községi iskolaszéki elnökhöz intézendők. Az 
állás október 1-én elfoglalandó. Cegléd, 1903 szept. 8. 
Horváth József, közs. iskolaszéki elnök. 

(1474-1 -1 ) 

I 
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A k i sborove i róm. kath. tanítói állomás jövedelme 
800 kor. A tót nyelv ismerete megkivántatik. Pályáz-
hatnak óvónők is. A kérvények főtiszt. Krasznecz 
József, esperes-tanfelügyelő úrhoz szeptember 20-ikáig 
Nagy-Bobrócra (Liptó m.) küldendők. (1469—1—1) 

Pályázat a s ü m e g v á r o s i róm. kath. fiúiskolához 
osztálytanítói állásra. Fizetése 1040 kor. és 160 kor. 
lakbér. Kérvények f. évi szeptember 26-ig Sümegre 
(Zala m.) nsg. Eitner Sándor iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. ( 1 4 7 2 - 1 - 1 ) 

A l e n g y e l i róm. kath. iskolánál az osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 600 korona, 
egy bútorozott szoba, 1 öl fa ; a másik szoba, konyha 
és kert fejében 120 korona, köteles az egyik tan-
teremben három osztályt önállóan, az ismétlősöket 
pedig fölváltva tanítani, a templomban reájuk föl-
ügyelni. A kántori teendőkben segédkezni, esetleg 
önállóan végezni. Pályázhatnak okleveles férfi és nő 
tanítók szept. hó 24-éig. Férfi pályázó előnyben részesül. 
A megválasztott október hó l-én tartozik állását elfog-
lalni, melyet évközben hasonló fizetésű állással föl-
cserélni nem lehet. Fizetését október hó 1-től húzza. 
Tannyelv német, magyar. Kérvények alulírott iskola-
székhez küldendők. Lengyel. (Tolna m.) R. K. Iskola-
szék. (1476—1—1) 

A k ó r ó g y i ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása 840 kor. készpénz a tör-
vényes ötödéves korpótlékkal, 24 m3 kemény tűzifa, 
1440 • - ö l kaszáló, 5980 C-öl szántóföld haszonélve-
zete, lakás megfelelő melléképületekkel, 2 kert 
haszonélvezete, a paskumon szabad legeltetési jog. 
Nyugdíjjogosultságáról az egyház gondoskodik, összes 
nyugdíjjárulékát az egyház fizeti. Stóla : énekszós 
temetésért 1 korona, búcsúztatóért 2 korona. Köte-
lessége : a dunamelléki ref. egyhker. tanterve szerinti 
tanítás, a horvát hivatalos nyelv oktatása a 2 fölsőbb 
osztályban, vallás- és énektanítás, ismétlősök oktatása, 
a lelkész akadályoztatása esetén s a kanonikus napo-
kon délutáni istentisztelet végzése, kántori teendők 
elvégzése, presbytery gyűlések jegyzökönyvének veze-
tése. Pályázni kívánók okmányai 1903 szeptember 
20-ig alulírotthoz beterjesztendők. Kórógy, up. Gabos, 
Szerém m. Szigeti József, ref. adm. lelkész. 

(1477-1--1) 
A b o l d o g a s s z o n y i (Moson m.) róm. kath. iskola-

szék egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Jövedelme : 800 korona és egy bútorozott szoba. 
Kötelessége : egy osztályt önállóan vezetni, az ismét-
lősöket felváltva tanítani s a kántori teendőkben 
segédkezni. Tannyelv : német, magyar. Fölszerelt 
kérvények szeptember 25-ig a róm. kath. iskolaszékhez 
küldendők. Szép mellékjövedelemre számíthat. 

(1478-1—1) 
Somogy-Szent -Mik lósra kettő okleveles róm. 

kath. osztálytanító kerestetik. Ideiglenesen egyik-
egyik fizetése havi 20—20 korona készpénz, élelmezés, 
bútorozott szoba fűtés és tisztogatással, Az állomások 
rendszeresítése folyamatban van. Mindegyik tartozik 
egy-egy osztályt vezetni, az ismétlősöket fölváltva 
tanítani és a kántoriakban segédkezni. Tannyelv 
magyar. Az állomás azonnal elfoglalandó. Az iskola-
szék. r (1479-1—1) 

A b o n c h á z a i (Ung megye) róm. kath. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. tisztes 
lakás meleg konyhával és kamrával. 2. Készpénzben 
az egyházmegyétől 80 korona. 3. A községtől 300 
korona. 4. Tüzifailletéke a beszállítást is számítva 
64 korona. 5. Terményben 14 köböl rozs 124 korona 
értékben. 6. Államsegély 234 korona és ötödéves 
korpótlék. 7. 3 vékás kert. Tannyelv magyar. Föl-
szerelt folyamodványok folyó évi szeptember 25-ig 
Laurenszky Ferenc tb. kanonok, iskolaszéki elnökhöz 
Eőrdarmára, u. p. Ung-Tarnóc terjesztendők be. 

(1480—II—1) 

Nagy-Gáj (Torontál) községhez tartozó K i s - B a l á t 
pusztára folyó évi október 1-étől június 30-áig terjedő 
időre róm. kath. nőtlen férfitanító kerestetik. Fizetése 
havi 30 korona, lakás és teljes ellátás Klein János 
uradalmi intéző úrnál, kihez a kérvények legkésőbb 
szeptember 24-ig benyújtandók. Ágynemű magával 
hozandó. Tannyelv magyar ; a német nyelv tudása 
okvetetlen szükséges. Tankötelesek száma legfeljebb 18. 
Oklevéllel bírók előnyben részesülnek. (1481—I—1) 

Okleveles óvónő nevelői állást keres október 1-ére. 
Az elemi osztályok tanítását elvállalja. Címe : Mangu 
Erzsi, Kirá ly -Daróc , Szatmár m. (1482—1—1) 

P i n c e h e l y r e osztálytanító kerestetik. Évi fizetése 
300 korona, bútorozott szoba fűtéssel, élelmezés a 
kántortanítónál, kinek kántorsegédje is (ágynemű 
nem adatik). Kötelessége a kijelölt osztályt tanítani, 
kántorságban és a vasárnapi iskolások tanításában 
segédkezni. Okleveles, esetleg képezdét végzett kath. 
nőtlen tanító kérvényét az esperesi hivatalhoz Miszlára 
küldje. Állomás azonnal elfoglalandó. (1483—1—1) 

P e l s ö c - A r d ó (Gömör m.) ev. leányegyház meg-
ürült kántortanítói állásra pályázat nyittatik. Java-
dalmazás : lakás, házi, templom melletti és iparkerten 
kívül 1000 korona, mely az iskolaföntartó testület 
részéről évnegyedenként fizetendő. Fűtőanyag saját 
szükséglet és tanterem fűtéséi-e 30 m. kemény fa. 
Szénából 6 mm. és 2 drb szarvasmarhára legeltetési 
jog. Énekszóvali temetés : egy, verses búcsúztatóval 
három korona. Urvacsorai oífertóriumból '/3 ; ünnepi 
offeri külön. Tannyelv : magyar. Személyes bemutat-
kozás előnnyel bír. Az állás október l-én elfoglalandó. 
Kántori oklevéllel bírók hiteles igazolványaikat az 
iskolaszék elnökségéhez szeptember 26-ig terjesszék 
be. Hosszúszó (u. p. Pelsőc), 1903 szeptember 8. We'.ky 
János, iskolaszéki elnök. (1484—I—1) 

A zár jec s i ág. hitv. ev. egyház ezennel pályá-
zatot hirdet. I. Az anyaegyházban szervezendő álla-
milag segélyezett Il-od tanítói állásra. Fizetés : 
államtól 800 korona, gyülekezettől 30 korona, fára 
60 korona, beiratási díj és megfelelő lakás. Köteles-
sége kisebb gyermekek tanítása. II. V y d r n a leány -
egyház megüresedett tanítói állásra. Fizetés : 280 
korona készpénzben, 100 korona Lamburgi „Gottes-
kasten"-tói ; 30 pozsonyi mérő gabona; szántóföld, 
melynek bére 260 koronát tesz ki, beiratási díj 
minden gyermektől 60 fillér ; minden gazdától 1 méter 
fa, illetőleg 3 korona ötödéves korpótlék, megfelelő 
lakás és kert. Kötelessége a yydrnai gyermekek okta-
tása. Fölhivatnak mindazon okleveles tanítók, illetve 
tanítónők, akik a tót nyelvben is teljesen jártasak s akik 
ezen állomásokra pályázni szándékoznak, hogy okmá-
nyaikat teljesen fölszerelve 1903 szeptember 20-ig 
hozzám juttatni szívesek legyenek. Zárjecs, (p. Luky, 
Trencsén megye) 1903 augusztus 24. Csaplovics János, 
zárjecsi ev. lelkész. (1377—11—1) 

A kapi veszprémmegyei ev. ref, kántortanítóságra 
pályázatot hirdetek. Fizetés államsegéllyel 800 ko-
rona, lakás, kert, gyümölcsös. Okleveles egyén hiá-
nyában tanítójelöltet is alkalmazunk 600 korona 
fizetéssel. Pályázati határidő szeptember 20. Jelent-
kezni lehet Balla Dezső lelkésznél. Pósta Pápa-Kovácsi. 

( 1 4 6 0 - 1 - 1 ) 
A s z e n t m a r t o n k á t a i róm. kath. tanítói állásra 

szeptember hónap 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetése 
800 korona ; kétszobás lakás kerttel. Kötelessége az 
I—II. vegyes osztályt önállóan vezetni ; a növendé-
keket naponként templomba kisérni és a kántor 
akadályoztatása esetén, a kántori teendőkben segéd-
kezni. Csakis okleveles férfitanítók pályázhatnak s 
állásukat tanév közben el nem hagyhatják. Állomása 
elfoglalandó október hó l-én. Pályázatok alulírt 
plébánoshoz küldendők. Szentmártonkáta, Pest várm. 
1903 szeptember 6. Varga József, plébános. 

(1457-1 1) 
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A t a p o l y h e r m á n y i (Sáros m.) evang. leányegyház 
tanítói állásra pályázatot nyit. Fizetés kényelmes 
lakáson kívül 470 korona készpénz, 21 hl rozs, árpa 
és zab egyenlő mennyiségben, 50 fuvar hasábfa, 6 
m.-mázsa széna, 1 hold házikert, 2 hold szántóföld 
haszonélvezete, temetési stóla. Pályázati határidő 
szeptember 30. Hanusfalván, (Sáros m.) Urbán Adolf, 
lelkész. (1414—1—1) 

Pályázat a n a g y s a l l ó i ev. ref. egyház III-ik tanítói 
állására. Fizetés : 1. Egy szép szobából álló lakás. 2. 
800 korona készpénz havi részletekben. 3. Fűtő és fa-
pénz 70 korona, melyből az iskolát is fűttetni tartozik. 
Kötelesség : 1. az elemi osztott népiskola II—III-ik 
osztályának szakszerű vezetése. Kellően fölszerelt 
kérvények f. hó 20-ig alulírthoz küldendők. Nagy-
Salló (p.-hely), Bars megye. Juhász Pál, esperes. 

( 1 4 5 8 - 1 - 1 ) 
A t ö l g y e s i (Hont megye) róm. kath. kántortanítói 

állásra folyó év október Í5. pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 8 kat. hold szántó ; 3 kat. hold rét ; 9 
méteröl tűzifa; 28'/a hekt. vegyes gabona; 163 liter 
bor ; 60 korona tandíj a mindennapi, 40 korona a 
vasárnapi iskoláért ; 27 korona meckapénz ; 40 korona 
stóla, ünnepipénz, alapítvány, címen ; 54 korona szántás 
megváltás. A lakás 3 szoba, konyha, kamra, istálló, 
pince s kocsiszínből áll — mellette 864 Q kert. A 
pályázni akarók fölszerelt kérvényei a tölgyesi iskola-
székre címezve alulirotthoz küldendők. Tölgyes, 1903 
szeptember 6-án. Magasházy Károly, plébános, pósta 
Vámos-Mikola. (1459—1-1) 

N é m e t - E g r e g y i róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 1. Lakás és 
kerten kívül hitközségtől évi készpénz 600 korona. 
2. Uradalomtól 5 m.3 öl fa, értéke 80 korona, (iskola 
terem fűtésére külön 2 [ lm.3 öl.) 3. Földmunka-
váltság 10 korona. 4. 1 hold 863 • » ö l szántóföld, 
haszonélvezete 24 korona. 5. Stóla 8 korona. Tan-
kötelesek száma 25—30. Tannyelv német-magyar. 
Kántori teendők németül végzendők. Pályázati határ-
idő szeptember ; 0-ika. Kérvények Baranya-Jánosiba 
a plébánia-hivatalhoz címzendők, ut. pósta : Komló. 

( 1 4 9 0 - 1 - 1 ) 
Egy kath. kántorsegéd kerestetik, ki az orgoná-

lásban jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése havon-
ként 20 korona, kis mellékes és teljes ellátás. 
Értekezhetni levélileg vagy személyesen az alulirottnál. 
Baja, Vilhelm Károly, kántor. ( 1 4 8 9 - 1 - 1 ) 

Szé lporubai ev. leányegyház kántortanítót keres. 
Fizetése : államsegéllyel 800 korona. Tannyelv : tót. 
Szmrecsán, Öobrda, lelkész. (1488—I—1) 

I v á n c s a i református egyház kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizeti se : 415 korona, 19 hold föld, 
1 öl fa, stóla, lakás kerttel s melléképületekkel. 
Kötelessége : kántori teendők végzése, három osztály 
tanítása. Kérvények szeptember 27-ig Iváncsára (Fehér 
megye) Mátis Márton helyettes lelkészhez küldendők. 

(1491—1—1) 
A „Néptanítók Lapja 26-ik számában megjelent 

madi ev. ref. kántortanítóságra való pályázat 
határideje szeptember 20-ig meghosszabbíttatik. Az 
iskolaszék. (1413—1—1) 

A rajec i róm. kath. tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : államsegély 600 korona, köz-
ségtől 152 korona, 6 öl fa 48 korona és tisztességes 
lakás. Kötelessége a leánynövendékeket női kézi-
munkában is oktatni. Határidő szeptember 26. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Baross Károly, plébános. 

( 1 5 0 5 - 1 - 1 ) 
Kántoriakban teljesen jártas oszt. s tanképesítő 

vizsgához készülő 6 évi gyakorlattal, kitűnő bizo-
nyítványokkal, róm. kath. nőtlen magyarul tótul 
beszélő tanító ajánlkozik. Szíves megkeresések A. 1. 
címén Szt . -Anta l (Hont m.) poste restante kéretnek. 

( 1 5 0 6 - 1 - 1 ) 

Komárom-Udvardon , vasútállomás, az ötödik 
tanítói állásra, oki. kath. tanítók számára pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : hitközségtől 600 korona, 
államsegély 170 korona, kántorságban segédkezésért, 
mely kötelezettség, 30 korona, bútorozott szoba, 
takarítás, 1 öl fa. Pályázatok szeptember 24-ig Glat?, 
József esperes-plébánoshoz küldendők. Szabó János, 
főtanító. (1507-1—1) 

L e l e (Csanád m.) nagyközségben okleveles róni. 
kath. segédtanítói, esetleg tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : havi 30 korona, külön búto-
rozott szoba és teljes ellátás a kántortanító úrnál, 
mosás, világítás és ágyneműn kívül. Megjegyzem, 
hogy az állás egy év leforgása alatt rendes tanítói 
állássá szerveztetik. A pályázati kérvények az iskola-
széki elnökhöz küldendők. A megválasztott állását 
szeptember 30-án köteles elfoglalni. Leién, 1903 
szeptember 10. Breisach Béla, plébános, iskolaszékt 
elnök. ( 1 5 0 9 - 1 - 1 ) 

Kántori állás megüresedése folytán, jó orgonistái 
keresek aki kellemes hanggal bír. Jövedelme : 864 
korona évi fizetés. Lakás mostanáig nincs. Mellék-
jövedelme : a megyei közkórházban végzett temetések 
után esetleg 100 korona, úgy nemkülönben choralista 
segélypénz címén esetleg 50 korona. Zongora órákat 
a városban, adhat. Az esetleges énekoktatásért a 
legényegyletben évi 120 korona. Kötelessége : minden 
nap szt-mise alatt orgonázni és énekelni fölváltva 
magyar és tót nyelven. Folyamodványok a bizonyít-
ványokkal együtt f. évi október 15-éig az alulírott 
címére beküldendők. Trencsén , 1903 szeptember 
5-én. Déra József, Szt.-Anna kápolnai lelkész. 

( 1 4 5 5 - 1 - 1 ) 
A ráckeve i községi iskolaszék, előleges havi részle-

tekben fizetendő egyenként 600 korona díjazással és 
lakással két óvónői állásra pályázatot nyit. A pályázók 
kérvényeiket folyó év szeptember 26-ig alulirotthoz 
nyújtsák be. Mindkét állás október l-jén elfoglalandó. 
Ráckeve, 1903 szeptember 14. Tóth Pál, elnök. 

(1504—1—1) 
Györ- szemere i református kántortanító évi fize-

tése lakáson kívül évnegyedenként vagy havonként 
fizetendő 730 korona, 2 öl tűzifa, vagy 48 korona ; 
kert, melynek évi jövedelme 60 koronára tehető ; 
tandíj stoláre 75 korona körül. Oklevéllel fölszerelt 
kérvények szept. 28-ig a reform, lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. 
Megjelenési határidő október 1-től 15-ig történhetik. 
Útiköltségre — ha a megválasztott egyházmegyei 
10 korona, ha más egyházmegyei lesz — 20 korona 
adatik. P. h. (1497—I—1) 

Pályázat m a n k ó c i róm. kath. tanítói állásra. 
Fizetése 800 korona és lakás. Kérvények szeptember 
20-ig Velsicre (Bars megye) Karács István elnökhöz 
nyújtandók. (1467-1 -1) 

H a n d l o v a i róm. kath. iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 800 kor. 
Lakás törvényszerinti. Kérvények iskolaszék elnökéhez 
címzendők. Választás szeptember 27-én megejtetik. 
Iskolaszéki elnök. (1492—I—1) 

A 35. számban közölt ba lazsér i tanítóságra a 
pályázat 27-ig meghoszabbíttatik. (1519 —I—1) 

Ólad (Szombathely mellett) róm. kath. iskolaszéke 
a It-od tanítói állomásra pályázatot hirdet. Java-
dalma a hitközségtől 624 korona készpénz, 1 méterö) 
kemény tűzifa fölvágva és egy bebutorozott szoba, 
az államtól 176 korona és a kegyúrtól remélhető 
ajándék. Kötelessége az első második osztályt és 
ismétlő tanköteleseket ez utóbbiakat a kántortanítóval 
fölváltva oktatni és a. tanulókat szent misére vezetni, 
a kántori teendőkben segédkezni illetve azokat ön-
állóan végezni. Kérvények szeptember 27-ig a plébá-
niai hivatalhoz küldendők. Tanítónők is pályázhatnak. 
Horváth Gyula, kántortanító. (1499 I -1) 
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Nevelői, avagy tanítói állást keres a képző három 
osztályáról vizsgázott magyar, német nyelvet tudó 
fiatal ember. A hegedűn gyakorlottsága van. Cím : 
Linhárd Károlynénál, S z o m b a t h e l y , Szövőgyár-
utca 6'2. (1459 — T — 1) 

A n y í r e g y h á z i ág. ev. egyház elhalálozás folytán, 
egyik megüresedett, tanyai tanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. Kötelességek: négyosztályű. vegyes 
osztály vezetése. Tannyelv : magyar. Javadalmazás : 
évi 800 korona készpénz, évnegyedenként előlegesen 
fizetve, természetbeni lakás, fűtőpénz a szülőktől és a 
szolgálati évek után 5-öd éves korpótlék. Pályázhat-
nak ág. ev. vallásű, okleveles tanítók. A megválasztott 
tanító egy sikeres próbaév elteltével végleges:ttetik. 
Az állomás • azonnal elfoglalandó. Kellően föl-
szerelt kérvények szeptember 22-ig alulirthoz be-
küldendők. Nyíregyháza, 1903. év augusztus 28-án. 
Paulik János, ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 1 4 5 6 - 1 - 1 ) 
Kenderesre (J.-N.-K.-Sz. m.) október 1-től a tanév 

végéig helyettes róm. kath. tanítónőt keresek. Fize-
tése : ágyneműn kívül teljes ellátás, negyedévenkint 
70 korona és minden leány ismétlős után 1 korona. 
Stenczel Kálmánné. (1516—1—1) 

Tanítói alkalmazást keres képző IV. osztályát 
végzett tanítójelölt. Torma István, J á s z b e r é n y , 
VIII. ker. 517. (1518—1—1) 

Malatina (Árva várm.) róm. kath. és tót-magyar 
tannyelvű II. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme 800 korona készpénz, lakás természetben. 
Pályázatok iskolaszékhez címezve, a lelkészi hivatal-
hoz szeptember 25-éig küldendők. Okleveles tanítónők 
is pályázhatnak. (1500—I—1) 

Â kajal i (Pozsony m.) államilag segélyezett róm. 
kath. népiskolánál a tanítói állomás előléptetés 
folytán megüresedett. Ezen állomásra a pályázat 
szeptember hó 27-ére hirdettetik. Jövedelme 800 ko-
rona havi részletekben, bútorozott szoba fűtővel. 
Okleveles tanítók kérvényeiket a kitűzött határnapig 
a kajali plébánia-hivatalra küldjék be. (1515—1—1) 

A 800 korona javadalmazású bartos i (államsegély 
658 korona) és esetleg dal los i (államsegély 594 ko-
rona) róm. kath. magyar-tót tannyelvű állomások 
október l-ig betöltendők. Pályázhatnak okleveles 
óvónők is. Karvaly, póstaBartos, Bars m. Datei János, 
esperes-plébános. (1517—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

A gyermek első tanítója szerzőjétől 
eddig megjelent gyakorlati nagy vezérkönyvek az 
elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgya,k tanításában kalauzolják a 
tanítót. Egy-egy osztály teljes vezérkönyve 5 korona. 
Kaphatók : J u h a y Anta l tanárnál. Budapest , VII., 

Hungár ia -körűt 233. s zám. 
(1514 —VI—1) 

Róm. Icáth. szerény igényű 
nevelönöt 

keres 2 elemi iskolás leányka mellé a vágvölgyében 
lakó úrasszony. Németnyelv tökéletes bírása és 
zongorában való jártassága, okvetlenül szükséges. 
Előnyben részesül aki már állásban volt. Okmányok-
kal fölszerelt ajánlatok a támasztott igények meg-
jelölésével német nyelven írt levélben Nagyságos 
Kress Ödönné Di lbnic Trencsén megye címzendők. 
Az állás szeptember hó folyamán elfoglalandó. 

(1406-1—1) 

Kerestetik egy 6 és egy 5 éves fiúgyermek mellé 

t a n í t ó n ő , 
kinek hivatása leend a gyermekeket elemi osztályokra 
előkészíteni, a tanuláson kívüli időt is velük tölteni, 
szóval a fiúkat minden tekintetben nevelni. Kívántatik 
a magyar és német nyelvnek szóban és írásbani 
teljes bírása. Fizetés egyezség szerint. Arcképpel el-
látott ajánlatok e címre küldendők : V o g r o n i c s 
G y u l a gazdatiszt B o r s o d (puszta), u. p. Gyepes 

(Veszprém megye). (1403—I—1) 

A rossz ivóvízzel bíró községek tanítói 
vagy jegyzői, kik tisztességes mellékkeresetre szert 
tenni akarnak, fölkéretnek, hogy bővebb fölvilágosítás 
céljából a „Magyar Szürö-Vál la la t"-hoz Buda-
pes ten , IV. ker., Váci-utca 70. szám fordulni 

szíveskedjenek. (1429—1—1) 

Gyermekeimhez egy oly okleveles 
tanítónőre 

lenne szükségem, ki egy leányomat az I. évi tanítónő-
képezde tantárgyaira, 3 leányomat és 2 fiút az elemi 
osztályokra előkészítené és velők vizsgáztatna, külön 
szoba teljes ellátáson, kiszolgálaton, ágyneműn és ruha-
mosáson kívül. egy iskolai tanévre 400 koronát kapna. 
Aki zongoratanításra vállalkoznék, a pályázók küzül 
előnyben részesül. Elégséges ha a magyar és német 
nyelvet bírja. Okmányaihoz arckép melléklendő. 
Serbócon, Bereg m., u. p. Zsdenyova. P a p p József , 

g. k. lelkész. (1295—III—3) 

Egy új ötváltozatú pedálos elölját.szó 

orgona 
helyszűke miatt minden elfogadható áron eladó. Javí-
tások a legolcsóbb áron elfogadtatnak. Kieps el 
I s t v á n orgona- és harmónium-építő, B e s z t e r c e -

b á n y á n . (1430—II—1) 

Tisztelt Tanító Urak. 
Fölhívjuk önöket, hogy képviseletünket vállalják el 
és juttassanak a kis- és nagybirtokosoknak 4'9°/o-os 
kölcsönt, mellyel nemcsak nigy szolgálatot tesznek a 
földbirtokosoknak, hanem jelentékeny mellékjövede-

lemre tehetnek szert. 
Földtelierraentesítö jelzálog hitelvállalat 

Budapest, V., Deák Ferenc utca 23. 
(1398—III—3) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
- í» B U D A P E S T , Ki-

VIIÏ. , Józse f -körűt 15. sz . 
ajánl ja európai szerkezetű harmo-

n iumai t iB. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai r endsze rnek eimes 

szerkezete elővarázsol, önma-
gának zeng dicséretct . 

Ä r:i 124» k u r o l i r t I <> 1 f ö l -
j e b b . M k o r o n á n r é n a l e * 

l e k b e n ÍN. 
Képes á r j e g y z é k ineyen és 
bérmentve . 5 évi j ó t á l l á s . 

(1440-52—1) 
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Elismerő nyilatkozat az „Erzsébet" állami 
nőiskolától. 

K é z i m u n k á k 
s anyagok legjobban kaphatók CZAMRA B O B É R T , 
Budapest, IV., Zsibárus-utca 5. sz. Egyedüli kézi-
munka üzlet, mely művészi irányra súlyt fektet, külön-
legesség magyar Btylíí rajzok s aplikációkban. Minden-
nemű hímző szövetek, kötő és horgoló anyagok dús 
választékban. Iskoláknak 10° o árengedmény. Vidékre 

minták bérmentve. (1345-20—3) 

O é p - é s m ü l i í m z é s e k 
női ruhákra, applicatiok stb. 

L I L I E N T H A L J . 
BUDAPEST, (1502—Vi—1) 

V I . k e r . , K i r á l y - u t c a 34. s z á m . 

Néptanítók Zsebnaptára 
az 1903—4-ik tanévre, szerkeszti Ember János, Ára 
1 korona. Bérmentes küldéssel 1 korona 10 fillér. 
A Szülőfö ld vagyis a íoldisme tananyagának órán-
kinti tárgyalása. írta Lewandoivsky J. Jutalmazott 
pályamű, II. kiadás, ára 1 korona. Megjelentek és 
kaphatók L é v a i Mór kiadóhivatalában TJngvárt. 

( 1 1 5 6 - I V - 4 ) 

Í J O R G O M . 
8 változatú pedálos előjátszó orgona leg-
finomabb változatokkal ellátva, jutányos 
áron eladó, továbbá orgona - javítások ; 
hangolások és átalakítások lelkiismere-
tesen jótállás mellett, bármely vidéken 
elkészíttetnek M e z e y János , m. kir. 
állami kedvezményben részesült orgona-
gyárában Budapest , F e r e n o - körút 

16. szám. 
( 1 5 0 8 - 1 - 1 ) 

Iskolai idényre. 
Iskoláknak és egyéb tanintézeteknek mint első rendű 

zenei tananyagot bevezetésül ajánljuk : 
É N E K R E : Lauger V. Elméleti és gyakorlati ének-
iskola 1—II. rész à 60 fillér. Iskolai ünnepi daloskönyv 

I. rész ára 50 fillér, II. rész ára 1 korona. 
H E G E D Ű B E : Rieding O. Hegedű-iskola 5 füzetben 
teljesen 12 kor. netto, külön I. füzet ára 3 korona, 
II. füzet 3 korona, III. íüzet 3 korona 60 fillér, 
IV. füzet 3 korona 60 fillér és az V. füzet 3 korona. 
O R G O N Á R A : IJátori L. Orgona-iskola 4 korona. 
Sátori L. op 53. Präludionios könyv 3 részben egy 

füzet 2 korona. 
Z O N G O R Á B A : Baier J . Zongorajáték előiskolája 

2 kötet ára 4 korona kötetenként. 
Z E N E T A N K Ö N Y V E K : Bartalus István. Merni 
összliangzat- s számjelzéstan, Wohlfart után ára 

1 korona 60 fillér. 
A fönti különféle zenei tankönyvek megjelentek 

Rózsavölgyi és Társa 
os. és kir, udvari ze i le 111 liko i esk e< ló só be 11 

Budapes ten , IV., Kris tóf - tér 3. sz . 
( 1 5 0 3 - 1 - 1 ) 

Utasítás és leckeminták 
a z í r v a - o l v a s á s tan í tásához . I. oszt. vezető-tanítók 
számára írta Sütő József, Túrkeve. Ára bérmentve 

1 korona. (1320—III—3) 

Magyar gyártmányú iskolai 

R a j z e s z k ö z ö k 
kaphatók Hambach F.-né cégnél Budapest, VII., 

Dohány-utca 36. sz. (1242—V—4) 

a phonominiika segítségével való olvasás tamtásá-
ban. Részletes, világos útmutatás a t i s z t a hang-
k i fe j t é s , a hang , a b e t ű közöt t i o k o z a t i ö s sze 
f ü g g é s , a be tű s z e m é l y e s í t é s e a l a p j á n írta: 
Péter József tanító. Il-ik bővített kiadás. Kapható a 
szerzőnél V á g - S e l l y é n Nyitra megye 1 korona 5 fillér 

beküldése ellenében. (1113—IV—4) 

R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a 
cs. és kir. udv. zeneműkereskedésében, 

BUDAPEST 
M o s t j e l e n t m e g : S z t o j a n o v i t s Jenő 

Karácsonyi álom, Iskolai oratorium. 
Szövegét írta Falk Richárd. 

Háromszólamú női- vagy fiúkarra, magánhangokra 
zongorakísérettel. Vezérkönyv ára K 4. Kar- és 

magánszólam K 1. (1441—II—2) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

K é p e s á r j e g y z é k Ingyen és b é r m e n t v e . 
( 1 3 0 4 - 4 0 - 4 ) 

A „ K ú n - F ü l ö p - C s a t l i " 
Gazdasági ismétlő - iskolai olvasó az e g y e t l e n 
ilynemű tankönyv, amely a m o s t m e g j e l e n t új 
m i n i s z t e r i t a n t e r v szellemében van átdolgozva. 
3-ik kiadásban. Oly helyeken, ahol még a II. kiadást 
kívánják használni, kérek sürgő.-: intézkedést, hogy 

példányokat reserváljak. 
Most jelent m e g : 

Sofalvy-Pataky, Kis fonomimikai 

k 
A B C 

segédkönyv az olvasásnak fonomimikai és hangoztatás 
szerinti tanítására. Minden más írva-olvasó abc-hez 
használható. Ara 24 fillér. Mutatvány és vezérkönyv 
ingyen. Kiadvány-jegyzékünket bárkinek küldjük. 

I n i i i i s z ; T. é s F i a 

( 1 3 4 0 - 1 1 1 - 3 ) 

kiadóhivatalában 
A R A D O N . 
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Tiszta mézet, élöméheket 
főkép kúpkasokban mindenestül vesz Török J ó z s e f 

tanító, Öcsöd (Békés m.). (1452—11-2) 

T A N K Ö N Y V E K 
az összes tanítóképző és egyéb intézet részére vala-

mint írószerek is kaphatók 

T i s z a T e s t v é r e k 
könyv-, papir- és zenemükereskedésében 

B U D A P E S T , II. ker., Fő-utca 12. szám. 
Tanító urak írószereknél stb. a rendes kedvezmény-

ben részesülnek. (1520—V—l) 

j jfe jay »14 Mh m, jöfc 

.1 móds / . c i ' c s f ö l d r a j z t a n í t á N 
i i é l k i i l ö z l i e t l e n s e g é d e s z k ö z e i 
V a d a y József ig.-tan. földrajzmódszertani müvei. 1. 
A Vezérkönyv 2 korona 80 fillér, angolvászon kötésben 
3 korona 60 fillér. 2. Tanulók számára : Térképes 
földrajz III. oszt. 30 fillér. Térkép előrajzok 1. füzet 

24 fillér, ll-ik füzet 30 fillér.' 
Megrendelhetők a szerzőnél N a g y v á r a d o n . 

(1404—III—3) 
í H && £>h i'is m,. •$!>& î ' ï »•>• jift 
<r w «>* y» w w *»v w ¥ w w 

Képes Phonomimika. 
Ára karton képekkel 3 korona. Lásd a Néptanítók 
Lapja 5. számát „Ungmegyei közgyűlés." N a g y -

Berezna , munkács i . (1359—III—3) 

T a n . I f 1 

H 

i 
i • 
k 
í 
« 
i 
à 
n 

t 

N 

T a n l t ö n y v e U 
elemi és polgári , tanító-, tan í tónö-
képezdék, valamint az o r s z á g ö s s z e s 
tan intéze te i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajz i j e g y z e t e k R ö h n J. 
tanártól. T e r m é s z e t r a j z i j e g y z e t e k dr. 
V a n g e l J e n ö t ö l é s történe lmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i G y u l a tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O S 
kön yvkeresked ésében 

BUDAPEST (Buda), II. ker., 
Fő-utcza 2-ik szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1300—XV—4) 

i 
ï 
í 

t 

<< 
i » 
Ï 
14 

F e i w e l L i p ó t u t ó d a t 

Budapest , IX., Ipar-utca 7. s z á m . 
Iskolaberendezések, tornakészülékek és óvodaberen-
dezések gyára, kívánatra megküldi újonnan kiadott 

árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(1302—X-4) 

1 Virul Inn n ő i 

K É Z I M U N K Á M 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldalon 2000 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kívánatra ingyen és bérmentve 

küldöm. 

ISérczi 1>. S á n d o r 
kézimunka-nagyiparos 

IÍUDAPEST, líirály-u. 4. 
V I K T Ó R I A 

elsőrendű liimzőgép 6 korona. 
„ K O H - I - N O O R " 

elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ö s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 

I sko lák á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 
(1028—52-48) 

if E L S Ő MAGYAR H A N G S Z E R G Y Á R | B 
v i l l a m o s erőre berendezve . = 

STOWASSER J. 
rs. fs kir. udvari hniiKHzergy&roa, 

a „Rákóczy" 
javított 

tárogató 
egyedüli 

feltalálója. 

B u d a p e s t , 
II. ker., •*» 

Lánchid-u, 5. 
•xsex1 

Ajánlja saját gyárában készült összes vonós, 
fa-, réz-, fuvóhangszereit szakértői és föltétlen 
szolid árak mellett. (1267—52—4) 

I . 

Legújabb kiadású árjegyzék 
összes hangszerekről és = harmonimttokról = 

kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 1 
Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphat ja e lapot minden magyarország : népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldés'' iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi e főijárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztősegéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Eg.\éb h i rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KE It., OSTIIOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem ad."ui\lc vissza. 

A testi nevelés. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

ez évben bizalmas fölhivást, illetve 
rendeletet intézett a kir. tanfelügye-
lőkhöz, hogy a tornát és szabad-mozgást, 
mint rendes tantárgyat ápolják az elemi 
iskolákban s annak keresztülvitelére 
különös gondot fordítsanak. 

Wlassics miniszter úr sok üdvös és 
nemes eszmét valósított meg már eddig 
minisztersége alatt. De minden rende-
lete és újítása közt — azt hiszem — 
nemzeti kihatásában a legnagyobb fon-
tosságú a testi nevelésre irányuló tö-
rekvése, melyet valóságos szeretettel 
léptetett életbe a középiskolákban, 
polgáriakban s most már az elemi 
iskolákban is az eddiginél fokozottabb 
mértékben akar keresztülvinni. 

Ezt látva, önkénytelen az a gondo-
latunk támad: Vájjon mi indíthatja a 
minisztert arra, hogy ezt, és éppen ezt 
a tárgyat sürgeti, kéri, követeli akkor, 
mikor a szülék nagy része úgy gondol-
kozik, hogy legyen a gyermeke testben 
inkább kicsiny, sőt akár fogyatékos is, 
csak ész, okosság lakjék benne. Legyenek 
nagy mondásai, bölcs fölfogása. Legyen 
a kicsiny testben nagy tehetség, aki 
tanárai s tanítói előtt a prelegálásban 
legyűri a hozzáképest óriás társait. 
Mert haj, mi szép, midőn a csepp 

emberek szellemi nagyokká nőnek, 
bámulatunkat, csodálatunkat vívják ki! 

r 

Es ez így van napjainkban már ; az 
emberek, a szülék hiúságának, céljainak 
jobban megfelel a testileg satnya ivadék 
is, mint a szépen kifejlődött, de ahhoz 
mérten nem egyszersmind oly eszes és 
nagy tehetségű gyermek. Ezek a szülék 
annyira elfogultak, szemükön oly nagy 
a hályog, hogy nem is gondolnak arra, 
hogy gyermekük, kiben minden re-
ményük, jövőjük összpontosulva van, 
akkor, midőn örömét érnék, elbete-
gesedhetik, idegbajos stb. lehet. „Hamar, 
hamar, meg kell érlelni a gyermeket; 
legyen állása, pályája, a többi mind 
mellékes!" —így szólnak. És nem veszik 
észre, mily ijesztő a kép, ha egy-egy 
népiskola udvarára lépünk, hol száz 
meg száz gyermek verődik össze ; a 
nemzet reményei, a jövő Magyarország 
van bennök képviselve. De nézzük csak 
meg, vizsgáljak meg őket közelről, s 
mit veszünk észre? 5 0 % satnya, béna, 
félkegyelmű, ifjan öreg, már a ráncok 
is kezdenek látszani soknak arcavoná-
sain. Yalaha nem ilyen volt a nemzet. 
Ilyen nem is lehetett! Hiszen aki.or 
annyi sorscsapást, pártos viszályt, nehéz 
időt, bútelt sötét napokat el nem 
tűrhetett volna, mert ehhez fizikai erő 
és edzettség kell. A jelenkor gyermekei 
pedig elpuhultak, bágyadtak, kimerültek. 
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Tétessünk csak velők 1—2 kilométernyi 
sétát — kimerülnek. Koplaltassuk meg 
egy félnapig, zárjuk be, félholttá lesz-
nek. Nincs erő, nincs kitartás bennök. 
Mi teszi ezt? A gyors élet, a gyors 
érés. És ebben az iskola is közrehat, 
ahol a zsenge gyermeket 4-ik évétől 
kezdve óvodában, 7-iktől kezdve pedig 
iskolában 6 — 7 órán át naponként fogva 
tartják, lenyűgözik, s gyúrják, gyömö-
szölik belé a sok ismeretet, bölcsességet 
anélkül, hogy az arányos test i fölüdü-
lésről gondoskodva volna. Egy órát tűz 
ki a tanterv hetenként já tékra és tor-
nára. Huszonnyolc és 30 órai szellemi 
nyomorgatásnak ez a fölüdítője. És ezt 
is vagy oldják meg sok iskolában, vagy 
sem. És erre is azt mondják a tudákos 
szülék : „Mi a patvarnak való ? — hiszen 
hát eleget ugrándozik az a gyermek, 
ha kijött az iskolából." Igaz, hogy 
akkor, mikor nem kell, ugrándozik, de 
nem számítanak azok arra, hogy a 
gyermekben fölgyülemlik a vér, amely 
neki nyugtot, békét nem hagy. Feledik 
azt, hogy minden órai kényszerített 
éber figyelés után a beállott lelki 
bágyadtságot, amely őt könnyen beteggé 
teheti, ha huzamosabb, föl kell üdíteni, 
hogy a fölgyülemlett vér és gondolat-
közvetítő idegszálak közt a kiegyen-
lítődés létrejöjjön. Azért minden órai 
szellemi munkát egy-egy félórai szabad 
testmozgásnak kellene fölváltania. Ez 
volua az ideális nevelés, ha a nemzet 
testének épentartására adunk valamit 
és a nemzetgazdasági erőt becsülni 
tudnók, mint becsülni kellene. De mi 
pazarok vagyunk. 

Az egészséges szellem és lélek, ha 
kicsiny is, ha szűkebb határok közt 
mozog is, többet ér, jobban értékesül, 
mint a sok ismeret a kedélybetegnél. 
És betegeink vannak : ma-holnap minden 
vármegyében kórházat építenek az 
őrültek számára. Nem ret tentő ez ? Nem 
tölti-e el lelkünket mély bánat, aggódó 
honfifájdalommal, mikor a hajdan oly 

erős magyar előtt ily jövendőt látunk 
rajzolódni? Ezt érezte a miniszter is, 
midőn rendeletét szétbocsátotta. 

Ennek a rendeletnek azonban csak 
úgy lehetne igazi hatása, ha azt mon-
daná, hogy a tornát és játékot a nép-
iskolákban mindennap délelőtt és délután 
egy-egy félórán át kultiválni kell és pedig 
minél kisebbek a gyermekek, annál 
többször. 

Azt ma már minden valamire való 
pedagógus tudja, hogy tanítási óra vége 
felé a fegyelmet fönt-artani alig lehet; 
ellenben ha fölfrissülnek a gyermekek, 
fegyelmeznünk sem kell óra elején. 

Üdvözöljük tehát a miniszter úr 
rendeletét s kérjük a további intézkedéseket. 

(Moson.) Jiiss Endre. 

A honorárium. 
Egy tanügyi lapban nemrég elmélkedést 

olvastam arról, miként van az, hogy a beírás 
alkalmával nebulóink arcáról nem sugárzik le 
az a jóleső boldog mosoly, melyet akkor 
látunk rajta, ha rég nem látott szüleivel, 
barátaival, rokonaival találkozik ? Miért, hogy 
éppen a tanító az az egy személy, akinek 
viszontlátása a gyermek lelkében nem kelti 
azt a természetes örömet, mely a mosolygó 
ábrázatban nyer kifejezést. 

Beirás alkalmávál szerzett tapasztalataink 
után első pillanatra a dolog csakugyan sokkal 
komolyabbnak látszik, semhogy annak mélyre-
ható okaival foglalkoznunk ne kellene. Az az 
elkeserítő benyomás azonban, mellyel ez a 
tapasztalás megbélyegezni látszik jószándékú 
működésünket, megérdemli, hogy védelmére 
keljünk annak az állapotnak, melynek gyökere 
egészen természetes talajba kapaszkodik. 

Legfőbb vigasztalásunkra szolgálhat az a 
körülmény, hogy nemcsak mi tanítók állunk 
ily kedvborító mumusként a gyermek szeme 
előtt. Egészen hasonló pszichológiai okok 
idegenítik el a gyermeket az orvostól is, 
akinek helyzete bizonyos tekintetben még 
nehezebb, mint a tanítóé. 

Állítólagosán tapasztalat igazolná azt, hogy 
az első osztályú gyermek sokkal inkább von-
zódik tanítójához, mint a felső osztályú. Ha ez 
az állítás föltétlenül igaz volna is, a beiratásnál 
egyáltalában nem tapasztalható. A kis gyermek, 
ha először látja meg a tanítót, bizalmatlan 
iránta, mint minden idegen iránt, nem is 
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szólván némely szülőnek meggondolatlan rossz 
szokásáról, hogy kisdedét az iskolázás mumu-
sával fenyegeti, amikor aztán a gyermek nem-
csak bizalmatlan az új arc iránt, hanem fél is 
tőle. Akárhány tapasztalatunk lehet arra nézve, 
hogy lármával, fenyegetéssel kell a gyermeket 
első ízben az iskolába hurcolai. Hát ez minden 
egyebet igazol, csak azt, nem, hogy a kis gyer-
mek örül a tanító látásán. 

Az első osztályú kis gyermeknek tanítószere-
tete azon első impressziókból ered, melyeket 
azon első percben szerez, hogy társai al együtt 
maga marad tanítójával. Amikor t. i. szorongó 
félelmében azt gondolja, hogy : no, most 
következik valami, ami nem jó lesz s íme a 
tanító mesél, játszik, beszél, tréfálkozik vele, 
tehát a baráíja. A barátját szereti a gyermek. 

A komoly munka, a tanulás csak akkor 
következik, amikor a gyermek tanítójához már 
hozzászokott, azaz, amikor a tanító í t terv-
szerű, fokozatos eljárásával erre rávezette. 
Attól a perctől kezdve, ahogy azonban ezt a 
szándékot észreveszi, lankadni fog tanítója 
iránt való szeretete, sőt — sajnos, de így van — 
a tanulás mérvéhez képest néha határozott 
ellenszenvvé fejlődik ; a legtöbb esetben ugyan 
nem a tanítója, hanem az iskola iránt, mely 
őt tulajdonkép megcsalta. A tanítóban ezentúl 
csak az iskola eszközét látja. Egyéni szabadsá-
gának korlátja az iskola; a tanító csak profósz, 
aki a korlát mellett áll. 

Összehasonlítván már most a gyermek és 
tanítója között levő viszonyt avval, mely a 
gyermek és orvos között van, egészen hasonlót 
láthatunk. Ha a gyermek először látja meg 
orvosát, ugyanaz a bizalmatlan tekintet ül az 
arcára, mint amidőn beiráskor elcször látja 
meg a tanítót. A vizsgálat szükségéhez képest 
talán a száját is kinyitja egy pár biztató szóra, 
de azt már körülbelül azzal a készséggel, 
mint mikor a tanító először figyelmezteti, 
hogy az iskolában le kell venni a kalapot. 

Persze ennek érteni kell a módját és az 
orvos is egy apró cukorkával a barátság 
közelségeig hatolhat kis pácienséhez. De bizony 
csak jöjjön a borogatás, az ágybafekvés s  
aztán még a keserű orvosság, beszélhetsz neki 
szülei szeretet! A mi cukorkánk a mese, a 
tréfa, a játék, kórágyunk az iskola négy fala, 
a keserű orvosság: a komoly munka, maga a 
tanulás, a föladat, a lecke. 

Az a bizonyos kellemetlen kényszerhelyzet, 
melynek közvetlen okozói vagyunk mi tanítók 
és az orvosok is, az hoz minket oly ellen-
szenves viszonyba a gyerekkel. Azontúl a mi 
jelenlétünk mindig kellemetlen neki vagy leg-
alább is gyanakodással, óvakodással kiséri. Az 
antipátia fokozata természetesen változik asze-

rint, amint egészséges vagy beteg a gyerek, 
amint okos és jó vagy buta és fegyelmezetlen 
a nebuló. 

Az egészséges gyermek is érzi azonban az 
orvosi látogatásnak visszás következményeit, 
mondjuk a gyümölcs és cukorkaevés mérséklé-
sében, a korai fölkelés, hideg mosakodás stb. 
által, valamint a jó gyermek is érzi a tanulás, 
a lecke súlyát, kellemetlen érzetét. Ezen 
kényszerhelyzeteket az egészséges és okos 
gyermekre nézve elviselhetővé teszi azonban 
az az okszerű, kicsikori ápolás és nevelés, 
mely a nehezebb állapot elviselésére rávezette. 
Az egészséges és okos gyermek sohasem fogja 
kellemetlen állapotát az orvos és tanító egyé-
niségéből következtetni, hanem békés meg-
nyugvással adja át m igát sorsának, mely előbb-
utóbb a körülötte álló egészségesebb s okosabb 

O O 
nagyobbak kedvezőbb helyzetét igéri neki. A 
jutalomra való kecsegtetésnek az ily gyermekek 
buzdításában oly ártatlan szerepe van, mintha 
a keserű orvosság után egy darabka cukrot 
adunk, vagy a kiállott betegség után vigasztaló 
sétát, vagy játékot Ígérünk. 

Másként áll a dolog a kényes és rakoncátlan 
a gyönge és ideges gyermeknél és akkor, 
mikor a testi lelki kúra erélyesebb eljárást 
követel. És erre minden emberéletben szám-
talan alkalom kínálkozik. Gondoljunk csak 
mindnyájan zsenge ifjúkorunk első nagy testi 
fájdalmára, a foghúzásra. Mily biztató remény-
nyel mentünk a fogorvoshoz, hogy fájdal-
munktól megszabadít s mily gyűlöletes ellen-
szenvvel gondolunk rá még késő kamasz-
korunkban is, ha újra kínoz a fogfájás. Elég 
az orvos nevének emlegetése, hogy megszűnjék 
a fájdalom. Az értelmi képzés — mondjuk — 
fogmütermében a hideg vas szerepét a szekunda 
s mindazon fegyelmi eszközök veszik át, mely-
lyel az egyéni szabadság féktelenségét kor-
látozhatjuk. Szóval, vannak a tanító kezében is 
oly operativák, melyekkel fájdalmat experi-
mentálhatunk, de egyszersmind gyógyítunk 
Hogy az ilyen sebesült gyermekek a viszont-
látás örömét nem tükröztetik vissza ábráza-
tukon, ez sohase bántson minket, már csak 
hivatásunknak magasabb ethikai okából sem. 

Az orvosok nagy általánosságban az embe-
riség legnagyobb jótevői s mégis azon panasz-
kodnak, hogy a meggyógyult emberiség hálátlan 
s akiknek úgyszólván visszaszerzik az életet, 
elfelejtenek az ő megélhetésükről gondoskodni, 
azaz nebántsvirág a honorárium. És íme az 
orvosok exisztenciájának kérdése a magas 
hivatás eszményiségébe belevegyííette a kalmár-
szellemnek gyakorlati eszközét, az irott számlát. 
Ki merne ebből a hivatás ideális érdemeiből 

' valamit levonni? 
38* 
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Én az elmúlt iskolaévben olyan gyerme-
keket bocsátottam el magamtól, akiket négy 
éven át oly ideális lelki gondozásban részesí-
tettem, bogy azt hittem: lelküket örök köte-
lékkel bilincseltem a magaméhoz. A búcsúzás 
pillanata is megerősítette ezen vágyamat, 
reményemet, mert — hivalkodás nélkül szól-
ván — a könnyezés bizonyító momentumáig 
eljutottunk ; én is, a gyermekek is, még azok is, 
akiket négy év alatt nem egyszer az „értelmi 
foghúzás" gyönyörűségében részesítettem. 

Az igazsághoz képest kénytelen vagyok még 
megemlíteni, hogy a gyerekek emlékül egy 
albummal leptek meg, melyben valamennyiük 
névaláírása benne volt. Megleptek, mondom, 
mert valóban a vizsgálat előtti napig az egész 
tanítótestületben senkinek sem volt tudomása 
róla, oly titokban csinálták s akkor is csak 
azért kellett előbb közölniök, mert az aláírásra 
alkalom kellett, amire engedélyt nem tőlem, 
hanem az igazgatótól kértek, hogy így még a 
gyanúmat is elkerüljék. 

A dolog érdemére ez ugyan nem tartozik, 
de el kellett mondanom, hogy meghatottsá-
gomat igazoljam. Búcsuzásul aztán a legjobb 
fiaimat megcsókoltam, a többinek is egy-egy 
virágszálat adtam azzal az atyai jóindulattal 
és szeretettel, mellyel a legrosszabbnak is 
tartoztam. 

És íme mi történt? Hazatérőben elkísér egy 
gyerek, a legutolsók közül való, aki azonban 
kutyahűséggel ragaszkodott hozzám s a maga 
buta kis logikájával — talán, hogy a maga 
gyöngécske álláspontját erősítse — elmondta, 
hogy a legjobb s legkiválóbb tanítványaim 
egyike, a G. Laci bizony nem érdemelte meg 
a tanító úr szeretetét. 

A dolog módfölött érdekelt. Mert, hogy én, 
aki a jól befejezett munka nyugodt öntudatával 
akarok szünidei nyugalmamra térni, egy — hacsak 
egyetlenegy — fiamnak a szemrehányásával, 
gyanújával, arra gondolni sem mertem. 

— Igen — vallja a gyerek — a G. Laci 
nem akarta, hogy a tanító úrnak örömet 
okozzunk s elakarta árulni, de a B. verést igért 
neki, ha ezt merészli s akkor csak lebeszélte 
a többi fiút, hogy az írást aláírják . . . 

Ez a csalódás valóban megdöbbentett. 
íme kérem, egy meggyógyult páciens, akit 

a közvélemény erkölcsi erejével s fenyegető 
hatalmával kellett a honorárium hozzájárulá-
sára kötelezni. Mert, mivelhogy a G. Laci is 
aláírta az albumot. 

Nem kutatom most a G. Laci eljárásának 
indítékait, mert akár megsértett hiúság, akár 
fukarság, irigység, hálátlanság, vagy bármi 
más reális számítás volt benne tanítója, vagy 
társai ellen, az az egy bizonyos, hogy az ő 

eljárásában azt a savanyú ábrázatot láttam, 
mely az iskolai beirás alatt állítólag oly álta-
lános gyermekjelenség. 

Az ő lelke is valami fájdalmas műtéten 
mehetett keresztül, melynek sebe még nem 
heggedt be. Testileg ügyefogyott, lomha, 
gyámoltalan volt, lelkileg normális, a tehetsé-
génél fogva talán kissé elbizakodott önhitt. 
Lehet, hogy ezen diszharmonikus egyénisé-
génél fogva ellenkezett társai nézetével, akik 
értelmi tekintetben talán alatta álltak. Lehet 
azonban, hogy én vontam magamra haragját 
avval, hogy egyszer-másszor elnéztem társainak 
tréfálkozását, amit vele szemben néha megen-
gedtek s ez bántotta komoly lelkületét. 

Eljárása azonban mindenképpen csak két 
okból igazolható, vagy túlságos érzékeny-
ségnek, vagy lelkének romlottságából. Én az 
adott esetben az utóbbit gondolom valószí-
nűbbnek, mert ismervén a gyermeknek családi 
körülményeit is, tudom, hogy oly anyagias 
gondolkozású környezetben nevelkedett, mely 
a tanító kötelességteljesítésének jutalmát a 
fizetésben kimerítettnek látta. 

Ha én t. i. a könyvkereskedésben könyvet 
veszek, megfizetem az árát, a könyvnek privát 
dicséretével a kereskedő már nem törődik, ez 
az író dolga. Az én kifogásolt fiacskámnak az O ~> 

apja t. i. könyvkereskedő és háromemeletes 
háziúr. Azaz variálva az előbbi példámat, a lakó 
sem tartozik dicsérettel a lakásért, melynek 
bérét fertálykor a háziúrnak kifizeti. Punktum. 

De egyszerűbb példát is mondhatok. 
Tanítványaimnak távozáskor kellő instrukciót 

adtam további tanulmányaikat illetőleg: hogyan ? 
mit? mikor? h o l ? . . . . stb. Kértem őket, 
hogy akik középiskolákba jutnak, értesítsenek 
engem a beírás után, hogy további sorsuk 
iránt is érdeklődhessem. Megfogadták. Nohát, 
most megvolt a beiratás, azóta a tanulás is 
megkezdődött s a 60 tanítványom közül 15-öt 
én magam írtam be az elemi iskola V-ik 
osztályába, a többi 45 közül kettő még a 
szünidő elején jelentette nekem, hogy a gimná-
ziumba íratták be, a többinek nyoma veszett. 

Íme kérem szintén oly gyógykezelt betegek, 
akik az orvosi honoráriumról megfeledkeznek. 
Most talán, a szellemi továbbfejlődés kezdetén 
egyik-másik még gondosan elraktározza igé-
retét, följegyzi emlékezetének rovásvesszejére. 
Egy esztendő azonban hosszú idő, a rovásra 
több-több vonás kerül, míg végre megtelik 
rovásokkal s akkor a közöny bicskájával ismét 
simára faragják és nem marad rajta az ideáliz-
musnak egy csekélyke jele sem. 

Mert hát ilyen az élet ! 
Minket, tanítókat és az orvosokat is ez csak 

azért bánt, mert az ideálizmusnak nagyobb 
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apparátusával indulunk hivatásunkra, mely a 
mindennapi élet zajával-bajával megfertőzve a 
foglalkozások kategóriájába sülyed. Ezt min-
denki így látja, mindenki így tudja a másfoglal-
kozásbeliek közül, csak nekünk nem szabad 
észrevennünk ; mert abban a percben, amint mi 
magunk is a sokféle foglalkozások között a 
viszonylagosan legkedvezőbb keresetforrásnak 
minősítjük tanítói hivatásunkat, megfosztjuk 
magunkat attól a büszke öntudattól, hogy 
munkásságunk által saját egyéniségünk bélyegét 
ütjük arra az egész társadalmi körre, melynek 
tanítása, nevelése ránk van bízva. 

Lassú munka, nagy türelmet kíván, de 
biztos eredménnyel jár. A világ ugyan ezt mái-
nem a mi szerény működésünknek fogja 
tulajdonítani, de nekünk észre kell vennünk 
ideálizmusuntkai, mint az apa a gyermekét 
megismeii, akár a haja, akár a szeme, vagy a 
hangja után, de megismeri. 

Jellemzésül egy igénytelen kis följegyzé-
semre hivatkozom. A szünidőben egy képes 
levelezőlapot kaptam Boszniából egy őrmestertől, 
ki bennem egykori tanítóját üdvözölte ; egészen 
hasonló üdvözletet kaptam tavaly is Odesszából, 
egy előkelő szálloda főszakácsától, ki szintén 
hozzám jár t egyszer iskolába. 

Ezek példák az én ideálizmusom igazolására. 
Nem nagy karierü emberek dokumentumai 
ugyan, de hát utóvégre is nem a kariérek 
elismeréseért dolgozunk mi tanítók. Ha odaadó 
munkásságunk után 10—12 évi feledés föl-
libben és egy ismerős mosolygó arcra akadunk 
alatta és egy silány kis kép alá vetett pár 
sornj i írásban a hálás visszaemlékezésnek 
reménysugarát látjuk fölcsillámlani, ez a jól 
teljesített mankának legszebb honoráriuma. 

Ezek oly megoperált páciensek, kik egészségük 
birtokában legalább emlékezetükben hordják 
a hála adóját, mellyel az operatőr tanítónak tar-
toznak. Szolgáljanak ezek a példák vigasztalá-
sunkra akkor, mikor másrészt elkeserítenek a 
jelenben tapasztalt hálátlansági tünetek. 

Nem merem általánosságban mondani, hogy 
az iskolaiszony anomáliája tanítói működé-
sünktől független ; az esetek ritkasága, gyakori-
sága mindenesetre fényt, vagy árnyékot vet az 
illető tanító működésére, de hogy nagy álta-
lánosságban miért vannak erre példái a legjobb 
tanítónak is, az ne szolgáljon ideálizmusunk 
elrettentéseül, hanem nyújtson vigasztaló re-
ményt a gyöngébb tanító praxisában is előfor-
duló ama nem is ritka eseteknél, amikor az 
iskolában elvetett életmagnak nem viruló 
nyárszakában gyönyörködhetünk, hanem gyü-
mölcsérő idején, amikor a mi fejünket már a 
télnek havas lehelete éri. 

(Budapest.) Bomhányi Sándor. 

Falusi iskolák szorgalomideje. 
A falusi iskoláknál beállítandó 8 hónapos 

szorgalomidőre vonatkozó javaslatomat kartár-
saim hozzászólásokkal kisérték, melyekre az 
alábbiakban megteszem végső megjegyzéseimet. 
Először Bodiss kaitársam véleményére felelek. 
Nem áll az, hogy szeptemberben a falusi nép 
könnyen nélkülözheti a gazdaság körül gyer-
mekeit. Ez félig-meddig állhat olyan kivételes 
vidékre, hol a melegebb időjárás folytán a 
nyárvégi munkálatok gyorsabban véget érnek. 
Pl. a Bánátban és az Alföld egyes kedvezőbb 
helyein. Máskülönben a nagymérvű gazdasági 
elfoglaltatá^t nem is lehet hazánkban hetek, 
sőt pláne napok szerint megállapítani, mert 
hazánk egyes vidékein a földrajzi fekvés és 
időjárás minősége szerint változók az őszi és 
tavaszi, nyáreleji és nyárvégi munkálatok. Egyik 
vidéken általában hamarább esnek a szántás, 
vetés, kapálás, takarmánycsinálás, betakarítás 
munkálatai, más helyen későbben. De sőt egy 
és ugyanazon vidéken is az időjárás szerint 
egyik évben elébb, mint a másikban. Ehhez 
nekünk a végletekig ragaszkodnunk nem lehet. 
Csupán a legfőbb és megszakítást nem tűrő 
munkaidőt véve tekintetbe, amikor bármely 
vidékbéli falusi gazda liáza a sokoldalú szorgos 
munkálkodás s ezek miatt elhanyagolt házi 
munka következtében a szó teljes értelmében föl 
van dúlva, lehet megállapítani, miszerint május 
végétől szeptember végéig legkeservesebben 
nélkülözheti a falusi gazda gyermekeit. Igaz, 
hogy hazánk hegyes vidékein a törökbúza-hordás 
s még egy pár őszi munkálat októberre esik, 
de ezek már olyan munkák, melyek azt a lázas 
sietséget s naphoz kötöttséget, melynél az 
iskolás-gyermekek is szünet nélkül bevonandók 
volnának — nem igénylik. 

Amint egyáltalában eddig sem tartottam 
helyesnek iskoláknál azt az eljárást, hogy 
tavasszal és ősszel úgynevezett szántási vagy 
hordási szünidőket adtak 1 — 2 hétre, sőt többre 
is, úgy ezt ezután az esetleg beállítandó 8 
hónapos szorgalomidő mellett még elitélen-
dőbbnek tartanám. Rendes iskola ezt eddig 
sem tette. Mert a valóság az, hogy bár szépen 
elhevertük azt az 1—2 hetet : a falusi nép V* 
része nem az általunk adott idő alatt végezte 
el azt a munkát, hanem vagy előbb, vagy 
később s foly a kéreztetés és mulasztás, mintha 
nemis szünidöztünk volna. Jól megindokolt 
esetekben jobb ilyenkor 1 — 2 napi szabadságot 
adni egyeseknek s ezeket a veszedelmes 1 — 2 heti 
szünidőket egyszersmindenkorra beszüntetni. 

Szinte gondoltam, hogy pályatársaim egyike-
másika azzal érvel, hogy a gyermekek a hosszú 
szünidő alatt sokat felejtenek. 
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Erre csak azt mondom : amit az a gyermek 
3 — 4 hónap alatt elfelejt, az nem volt ismere-
teinek lényege, csak vizsgái tudás céljából reá 
aplikált sallangji s még ezt is rosszúl rögzí-
tettük, ha ily hamar eltudja feledni. Amit én 
azzal a gyermekkel teljesen megértettem s 
kellőleg begyakoroltam (s ehhez elég a 8 hó-
napos szorgalomidő,) úgy, hogy az vérévé vált 
s nemcsak vizsgálatra szereltem föl szajkónak, 
az megmarad, az meg kell, hogy maradjon 
emlékében, mint a fotografáló-készülék negativ 
képe, melyet idők multán is előhívhatok, 3—4 
hónap múlva is előtudom hívni kis tanítvá-
nyaim emlékezete világából az eltanult dolgokat. 
Itt-ott a gépies dolgok gyakori itából veszít-
hettek, amit néhány hét behoz, de a lényeg 
meg kell, hogy maradjon. Ha nem marad, 
akkor ott nem is volt annak a tanításnak 
lényege s akkor azt a sallangot három hét is 
épp úgy eltörüli, mint 3 hónap. Mert hiszen 
mi — jól mondja Bodiss tanító úr — nem 3 
hónapra, sem 6 iskolai évre, hanem egy egész 
életre tanítunk. Egy egész életre látjuk el 
tanítványainkat szellemi, erkölcsi útravalóval. 
Hogy lehessen tehát az, hogy egész életre 
szánt s osztályonkénti adagokban betarisznyált 
útravalónk 3 — 4 hónap alatt elfogyjon? 

Akkor bizony nem jól tarisznyáltunk be, 
mert az olyan tanítás, amely a célzott nyomo-
kat nem hagyja meg, az nem tanítás s ha 
lényeget nem tud az ember 8 hónap alatt 
tanítani, bizony nem fog t'idni 20 hónap 
alatt sem. 

Tessék elhinni, hogy 8 hónapos szorgalom-
idő mellett egészen jól, megterhelés nélkül 
elláthatják a nép gyermekét a szükséges, előírt 
ismeretekkel, csak mi, tanítók, legyünk szor-
galmasak, lelkiismeretesek. Minden tanítónak 
képezze az legfőbb gondját, hogy az egyes 
tantárgyakat, ismereteket, miként adhatná át 
növendékeinek a gyermekek szellemi megeről-
tetése nélkül, de széllemének folytonos ébren-
tartása és szünetnélküli fejlesztése mellett, (amit 
a kényelmeskedő tananyag-el nyújtás ki is zár), 
legkönnyebben, legcélravezetőbben, úgy, hogy a 
lényeg megrögződjék s az a tanítás nem betii-
iszonyt eredményező, hanem önképzésre sar-
kaló legyen. Mert mi minden ismerettel, amire 
egy életen át a nép fiának szüksége leend, 
úgyse n láthatjuk el őket, akármilyen hosszúra 
nyujtsuk a tanéveket és az iskolázás idejét. A 
fájdalmas és általánosan tapasztalható jelenség 
az, hogy kevés törekvés mutatkozik az isko-
lákból kikerült néprajoknak az annyira szük-
séges további önképzésre. Azért törik a fejüket 
a népoktatás korifeusai minden oly módon és 
eszközön, mellyel önképzésre tereltethetnének 
a köznép fiai. Ennek bizony nem a szorgalom-

idő 1 —2 hónapi differenciájában van a gyökere, 
hanem egészen másban ! 

Ne zárkózzunk el jeles pedagógusok, tan-
férfiak módszer újításai elől, melyek, mint Göőz 
dr. újításai is, mind azt célozzák, hogy meg-
rövidítsük, megélénkítsük tanítványaink útját 
a végcél felé. Ami a legnehezebb kezdetnél, 
az írva- olvasásnál, lehetséges, még lehetsége-
sebb a többi tantárgyaknál. Csak szívvel, 
lélekkel bele kell mélyednünk kötelességünkbe, 
hivatásunkba. Tananyagbeosztásunknál ne kisért-
sen az a magától értetődőnek beállított gondolat, 
hogy nekünk a közeli város minden heti 
vásárján s a környék összes sokadalmán okve-
tetlenül meg kell jelennünk. Többtanítós 
iskolák munkamegosztásánál ne üssék föl fejü-
ket olyan szomorú tünetek és törekvések, hogy 
egymás megterhelése árán igyekezzünk egy-egy 
iskolai évre minél kényelmesebb helyzetet 
biztoútani magunknak! Es a szorgalomban az 
ig-tanítók járjanak elől jó példával. 

Azzal a gyermekkel foglalkozni keil. Ha 
pedig tanításunk lebtibe menő, félvállú s lecke-
hagyásokkal úliavalózunk : elnyújthatjuk a 
szorgalomidőt 20 hónapra és vizsgáinkon hadar-
hatnak tanítványaink léleLzetvétel nélkül, a 
nép gyermeke valójában nem haladt semmit. 

Ez a valóság! 
A franzfeldi kartárs úr megjegyzéseire rész-

ben a fönnebbiek és részben a következők 
szolgáljanak válaszul. 

Éppen olyan alaptalan azon állítás, hogy június 
első felében nincs szorgos mezei munka. Hogy 
egyebet ne említsek, hát a kapálás ? Különben 
cikkének további részében maga is beismeri, 
hogy a szorgos munka ideje az időjárástól függ. 
Hozzáteszem: és a vidék földrajzi fekvésétől. 
Megjárná a föld népe, kivált hegyes vidéken, 
ha június első felében a lábát lógatná . . . 

Mindent összevetve, főkép utalva mulasztási 
naplóinknak akár igazolt, akár igazolatlan mu-
lasztást jelző adataira, tartanám heh esnek a 
8 hónapos szorgalomidő beállítását falusi 
iskoláknál. Szeptember 20 —25-ike táján meg-
kezdve a beiratásokat, október 1-én kezdődnék 
a tanév s május végén bevégződnék. 

Én cikkemben azalatt, hogy a tananyag-
földolgozás, mint új és új ismeretközlés 4—5 
hónapi időt igényel, nem azt értettem, hogy 
4 — 5 hónap elég a foglalkozásra. Ezt 28.000 
kartársam közül — azt hiszem — csakis a 
franzfeldi kolléga úr értelmezte így. Mert 
hiszen egyértelmű volna az egyszeri székely 
góbé azon kivánságával, hogy adja ki neki a 
hadvezér egyszerre a lekaszabolni való ellen-
séget, mert ő Íziben el akarja a dolgát végezni ! 

A 4—5 hónap alatt az van értve — s ezt 
minden öntudatosan működő, szorgalmas tanító 
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tapasztalhatja, — hogy az új és ú j anyagközlés 
körülbelül annyi időbe kerül. A többi idő a 
8 hónapig ismétlésekre, begyakorlásra, a tanul-
tak megrögzítésére hell. De ez az ismétlés és 
megrögzítés nem kizárólag a 4 - 5 hó után, 
hanem közben-közben, előtte és utána értendő. 
Ami természetes. Erre 8 hónap okvetetlen 
kell, de elég is. 

Ha így tömörebb, mert a szellemet folyton 
ébrentartó, élénk tanítási menetről van szó, 
hogyan lehet itt naplopásról beszélni ! ? 

Azért mondtam aztán, hogy a 9—10 hónapos 
szorgalomidőben nem bizakodhatik el a tanító, 
mert sem a tanév kezdetén, sem avégén nem 
folyhat oly teljesen mulasztásoknélkül, nyu-
godtan a tanítás, hogy ezt a néhány hetet a tanév 
végén és kezdetén az eredményes és nélkü-
lözhetetlen tanítási idők közé lehetne számítani. 

Azt is tudjuk még a Székelyföldön is, hogy 
a tanítás együtt jár a neveléssel és ezért 
elismerjük, hogy néha bizony nem volna fölös-
leges folyton egyes tanítványaink háta mögött 
állani s őket oktató-nevelő tanácsainkkal kisérni, 
de emellett bátran helyet adhatunk és helyet 
is kell adnunk a nép saját családi nevelésének, 
mellyel együtt jár a mezei és házi munkákra 
való szoktatás. Fontosabbnak tartom én ezt 
a mi nevelésünknél! 

Helyet kell adnunk főkép akkor, midőn ez 
gazdasági boldogulással van összekötve. Ettől 
a családi neveléstől amúgy is eléggé elvonja 
a nép gyermekét az iskola, a Székelyföldhöz 
hasonló viszonyokkal bíró vidéken a szolgá-
latbaadás kényszere s később a katonaköte-
lezettség, úgy, hogy pedagógust, szociológust 
és politikust egyaránt foglalkoztathat az a 
kérdés, vájjon nincsen-e ezen körülményekkel 
okozati összefüggésben a családi összetarto-
zandóság érzetének s a családi tűzhelyhez 
való ragaszkodásnak az a nagymérvű meg-
csappanása, mely napjainkban a köznép társa-
dalmában észlelhető s mely a kivándorlásban, 
a családi tűzhely könnyed elhagyásában csú-
csosodik ki legélesebben és leghátrányosabban ? 

Éppen ilyen félreértésben van a kartárs úr 
akkor, midőn azt magyarázta ki cikkemből, 
hogy én az iskolai rend dolgában panaszkodom 
s talán mint meglepő újdonságot veszem 
tudomásul, hogy Torontál egyes iskolájában 
szeptember elején már tanítanak. Sőt ha akar-
nának, aratás idején is taníthatnának, mert a 
nép beleszokott immár a rendbe! S megható 
módon int, hogy mi is akként cselekedjünk. 

Nem tekintve azt, hogy a dús Bánát viszo-
nyai irányadókul nem tekinthetők, mert ott 
a nép pyőzi a munkaerőt iskolások bevonása 
nélkül is, nem panaszkodik itt senki afölött, 
hogy nem tud rendet csinálni s nem kezdhet-

jük meg a tanítást szeptember elején, mer t 
hiszen megkezdjük s megkezdi minden állami 
iskola s itt is tisztességgel beleszokott és szokik 
a nép a rendbe. 

Tanítunk, de eredménytelen a szeptemberi 
és júniusi tanításunk. Igazoltak a mulasztások, 
de mégis mulasztások. Ha pedig beleszokott a 
nép a rendbe, ezt ő érzi meg keservesen. 

Igenis, panaszkodunk a rendszer ellen ! Ez 
a rend sérelmes a nép érdekei szempontjából. 

Nem az a főcél, hogy iskolai rend legyen, 
— ami mellett még elveszhet Magyarország — 
hanem a főcél az, hogy helyes népoktatás és 
népnevelési rendszer mellett a gazdaságilag, 
anyagilag, erkölcsileg megrendült nép minden-
nemű szociális érdekei is kielégítve és megóva 
legyenek, amely nagy kérdés mellett elenyésző 
dolog az, hogy mennyire akar egyes tanító 
közülünk szorgalmasnak lá tszani . . . 

Hiszen még a katonaságnál is van rend és 
még csak ott van igazán! Ehhez is szépen 
hozzászoktatták a föld népét s a behívóra 
szó nélkül berukkol a nép gyermeke, de azért 
a 8 éves katonai szolgálat, mely a legjobb 
munkaerőket vonja el a földmíveléstől, örökké 
fájó sebe és gazdaságilag hátránya lesz a had-
erőt szolgáltató, küzdő népnek. S hogy ehhez 
a példához nyúltam, megemlítem, hogy újab-
ban még a rideg militárizmus is meghajlik a 
nép gazdasági érdekei előtt annyiban, hogy a 
nagy munkaidőben tartózkodik a behívásoktól, 
holott a rend rövidlátó, túlbuzgó lovagjai 
eddig erről hallani sem akartak. 

Végtére is, rendre csak addig van szüksé-
günk, amíg emberanyagunk van hozzá. Hogy 
ez az anyag élhessen, törvényei szerint fejlőd-
hessék: arra kell mindnekfölött törekedni. 

(Muzsna.) E. Kemény fi Katinka. 

Történelemtanítás az elemi 
iskolában. 

i. 
Azzal kellene kezdenem, hogy elősoroljam, 

mi mindent szab meg a miniszteri tanterv a 
történelemtanítás anyagául az elemi iskolákra 
nézve. De nem tekintve azt, hogy a gyakor-
lati pedagógusok előtt ennek ismertetése tel-
jesen fölösleges, — cikkem tulajdonképpeni 
céljául a történelemtanítás módszerének javí-
tását tűztem ki s erre vonatkozó nézeteimet 
óhajtom kifejteni. — Az anyagra nézve csak 
azt jegyzem meg, hogy már a magyar történel-
met sem ismertetném az elemi iskolában össze-
függő egészében, annál kevésbbé terhelném e 
zsenge korú gyermekek agyát „a Magyarország 
történelmével, kisebb-nagyobb összeköttetésben 
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levő világtörténelmi anyaggal". Némi észre-
vételem van továbbá a kijelölt célra nézve 
is ; mert a haza és nemzet iránti ragaszkodás, 
a törvények iránti kegyelet s az erkölcsi és 
szellemi fejlesztés mellett — melynek igen 
tág teret engednek azok értelmezésére, — 
különösen kiemelendönek tartom a történelem-
tanítás végcéljának megjelölésénél, hogy az 
életbe kilépő egyén a magyar király iránti 
hűség, a magyar alkotmányhoz, a népszabad-
sághoz való törhetlen ragaszkodás, a nemzeti 
szokások, öltözet, nyelv és saját családi nevé-
nek magyarossága által igyekezzék kitűnni ; — 
általában szeressen, becsüljön meg mindent, 
ami magyar, s minden helyzetben a sors bár-
mely csapásai között is legyen büszke arra, 
hogy a magyar nemzetnek hasznos tagja lehet. 

A történelemtanítás anyagával és céljával 
tehát nem fogok tovább foglalkozni, mert az 
eddigiekből is kitűnik, hogy értekezésem tulaj-
donképpeni tárgyát a magyar történelem taní-
tása s az ezáltal elérendő — már kijelölt — 
végcél mely úton való elérése képezi. 

Az elemi iskolai tanításban minden tantárgy-
nál — igen helyesen — azon elv fogadtatott 
el, hogy : ismertről az ismeretlenre haladjunk. 
A történelemtanításnál azonban kénytelenek 
vagyunk belátni, hogy csakis az ismeretlenről, 
vagyis a kevésbbé ismertről térhetünk át az 
ismertre. De ez a látszólag kétféle eljárás 
mégsem mond ellent egymásnak; mert míg 
egyiknél a tanuló által ismert dolgokról vezetjük 
rá őket az ismeretlenekre, addig a másiknál 
a történelmileg ismeretlen — s illetve a mon-
dák, hagyományok kétes világából merített — 
eseményekről térünk át a történelmi igazságokra. 
I t t azonban megjegyezhetjük mindjárt azt 
is, hogy mennél közelebb jövünk a jelen-
kor történelméhez, annál nehezebben értet-
hetjük meg az események bonyodalmas fejlő-
dését s mégis láncolatos összefüggését. A 
gyermeki képzelet igen nehezen tudja e zűr-
zavaros, mellékeseményekkel beékelt, számos 
tényező által befolyásolt történelmi fejlemé-
nyeket megérteni, azokban eligazodni. A 
gyermek ezen gyengeségét az események meg-
értésére nézve észrevesszük már a történelem-
tanítás legalsó fokán : az olvasókönyvekbe fog-
lalt történeti olvasmányok tárgyalása alkal-
mával. Itt tehát már egy olyan gyöngeséggel 
találkozunk, melyet csak a gyermeki lélek 
bizonyos tervszerű előkészítése, a képzelet 
fokozatos fejlesztése által szüntethetünk meg. 
Előtérbe lép tehát azon követelmény, hogy 
az elemi iskolai tantervben az I—IV. osztá-
lyokon keresztül helyet kell adni a mesének, 
mint önálló tantárgynak, vagyis: gyermekein-
ket a történélem tanulására elő kell készíteni. 

Miniszterünk legutóbb elrendelte a „Kis 
Lap" című gyermekújság járatását az összes 
három- és ennél többtanítós áll. elemi isko-
lákra nézve s hiszem, hogy az ifjúsági könyvtár-
jegyzék összeállításánál is különös gonddal 
fog eljárni a szórakoztató, erkölcsnemesítő és 
egyúttal képzelet-fejlesztő mesék, regék és 
mondák kijelölésénél. Azután már csak tőlünk 
fog függni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott 
eszközöket hogyan tudjuk fölhasználni. 

Szerény véleményem oda irányul, hogy az 
iskolai könyvtárban meglévő s a gyermek-
újságokban időnkint megjelenő mesék, regék 
stb. közül válogassa ki a tanító a legjobbakat 
s azokat tervszerűen használja föl az óvodai 
foglalkoztató játékok által már helyes irányba 
terelt gyermeki képzelet további fejlesztésére, 
táplálására. Nem úgy értem, hogy a tanító, 
vagy tanítónő mesélje el, hanem hogy olvassa 
föl a gyermekeknek, amit olvasott. A föl-
olvasás után annak tartalmáról beszélgetünk 
növendékeinkkel, de nem az erkölcsi tanul-
ságot recitáltatjuk el velők; mert ha nem 
voltunk képesek érdeklődésüket fölébreszteni 
a mesealakok tettei iránt, ha azok sorsa nem 
hatja meg kicsiny szívöket, — akkor úgyis 
kárbaveszett egész fáradságunk. Ezeknek a 
költött meséknek így kell összeválogatva lenniök, 
hogy ne ámítsák a gyermeket azzal, hogy 
csak a bűnös bűnhődik s az ártatlanság, az 
erény mindig diadalmaskodik, vagyis ne vezesse 
a gyermeket az életben való csalódásra. E 
meséknek főleg az a rendeltetésük, hogy a 
kis gyermekek képzeletét helyes irányban 
foglalkoztassák ; s ennek az lesz óhajtott 
következménye, hogy az eszményesített törté-
nelmi alakok tetteit is jobban meg fogja 
érthetni a gyermek. 

Eltekintve azonban a mesének — mint a 
történelem tanulására előkészítő eszköznek — 
méltánylásától, szerény véleményem az, hogy 
a mese képes leginkább a családi életet szoros 
kapcsolatba hozni az iskolával s illetve a gyer-
mekekkel az iskolát megkedveltetni. 

Általában bármely népiskolai tantárgy mód-
szerének megválasztásánál számot kell vetnünk 
a gyermek természetével. Még nagyobb figye-
lemmel kell eljárnunk azon tárgyak taní-
tásánál, melyek nemcsak az értelem, hanem 
különösen az érzelmek nemesítését vannak 
hivatva előmozdítani. 

A mondottak után misem természetesebb, 
minthogy a történelem tanításánál is a mese-
alakot tartanám meg, vagyis a felölelendő 
anyagot az eszményesített történelmi alakoknak 
érdekesen megírt életrajzaiban s illetve az 
események meseszerű előadásával tanítanám. 

Voltak és vannak, kik már eddig is kívánták 
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a magyar történelmet tisztán életrajzokban 
tanítani. En azonban nem helyeselném csupán 
az életrajzokat adni a történelemtanítás egész 
folyamán, mivel — nem tekintve azt, hogy 
az életrajzok lépten nyomon egy bizonyos 
egyént tolnának előtérbe — még ott is, hol 
azon egyénnek igen mellékes szerep, sokszor 
csak a csendes szemlélő szerepe jutna — csak 
azok életrajzainak ismertetésével érhetnők el 
az ezen tanítási módszer által remélt célt, 
amely egyének korszelleméhez, állás-viszonyai-
hoz, éietcéljához hasonló helyzetbe, vagyis 
legalább távolról hasonló lelki-állapotba juthatna 
növendékünk is valaha. 

Ügy értem e dolgot, hogy pl. Szt. István, 
vagy Nagy Lajos életirásából kevesebb haszon 
háramlik a gyermek, a leendő hazafi érzelem-
világának mikénti alakulására, nemesbítésére, 
mint Szondy György, Dobó Istvánnal élükön 
az egri hősök, vagy Kemény Simon tetteit 
méltányló leirásokból ; — a leány-gyermek, a 
jövendő honleány egyszerű lelkét pl Mária 
Terézia cselekedetei hidegen hagyják, míg egy 
Zrínyi Ilona nemes, hősi életét, a szelid 
Wesselényi Miklósné (a zsibói úrnő) tetteit, — 
ki urának őrző angyala volt jó és balsorsban, — 
megcsodálják, megszeretik s példájuk követését 
fogadják. 

Ugyanezen szempontból sokkal több időt 
fordítanék a legutóbbi század s illetve annak 
utolsó évtizedeinek történelmére és az ezen 
időben élt kiváló hazafiak életrajzát ismertetném 
velők legrészletesebben azon okból, mivel leg-
valószínűbben csak hozzájuk hasonló helyzetbe 
juthat valamikor növendékünk is. 

Nem helyeselhető azonban a mostani eljárás, 
mely szerint olyaténkép igyekszünk kihasználni 
a magyar nemzet történelmében megörökített 
számtalan honfi s honleány nemes példáit, hogy 
valamennyit odaállítjuk a gyermek lelki-szemei 
elé. Ezzel azután teljesen lefoglaljuk a rendel-
kezésünkre álló időt, anélkül, hogy tulajdon-
képpeni célunkat csak meg is közelíthettük 
volna. Mert bizony annak a sok évnek és 
évszámnak betanultatásával ok és cél nélkül 
terheljük meg a gyermek lelkét. Ezért meg-
győződésből folyó véleményem az, hogy ki 
kellene választanunk a nagyok közül a leg-
nagyobbakat — értem ezalatt a nemzeti, hazafias 
gondolkozásban és tettekben kitiint lelki nagy-
ságokat — s elégedjünk meg csak néhány 
honfi, vagy honleány, hős vagy államférfi 
minden irányban való lehetőleg teljes meg-
ismertetésével ; míg a mellőzhetőket teljesen 
elhagyva, az uralkodókat, háborúkat stb. minél 
rövidebben említsük. 

A kiválasztott s követésre méltó példának 
bemutatandó hazafiak s honleányok életrajza 
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annál részletesebb legyen. Induljunk ki először 
családi körükből, hogy az ezen viszonyukban 
megnyilatkozó nemes gondolkozásból is meg-
érthesse a gyermek önfeláldozó hazaszerétetöket, 
bámulatos tetteiket, sokszor hősi elszántsággal 
vállalt vértanu-halálukat. Ezen életirásoknak 
pedig meseszerű érdekességgel kell megírva 
lenniök, mely életrajzok és főbb történelmi 
események megírásával kiválóbb gyermek-mese 
íróinkat bíznám meg. A magyar nemzet törté-
netét regényes rajzokban megírta ugyan Jókai 
Mór és ,A magyar nép múltja és jelene" 
címen Benedek Elek is ; azonban ezek közül 
az általam kijelölt célra egyik sem használható, 
mert nem gyermekek részére íratott s így nem 
alkalmazkodik a gyermek természetéhez, föl-
fogási képességéhez; azonkívül míg az előbbi 
munka úgyszólván elejétől végig hadakozik, 
addig utóbbinak műve inkább alkotmány és 
művelődéstörténet. A népiskola részére meg-
írandó történelmi rajzoknak pedig mindezeket 
célszerűen össze kellene egyeztetnie; kerülnie 
kellene a történelmi pikantériákat, a sok fölös-
leges évszámot s inkább a legkiválóbb hazafiak 
egész életét, különösen lelki világát kellene 
föltárnia. 

Ismétlem, hogy e részletes életrajzokat leg-
inkább az újabb kor történelméből válogatott, 
követésre méltó férfi és női nagyságokról 
Íratnám meg, mert a jelen békés korszakban 
egészen más tér nyílik a hazafias kötelességek 
teljesítésére, mint csak félszázaddal is ezelőtt. 
Ez életirásokat azután a következő módon 
használnám föl az elemi iskolai történet tanítá-
sánál. 

A rendes tanórákon a gyermekeknek a 
történeti meséket fölolvassuk s annak meg-
történte után arról velők beszélgetünk, vagyis 
a meséből szerzett történelmi ismereteket 
ismétlés által megrögzítjük. Biztos vagyok 
benne, hogy amit így, mintegy szórakozás-
képpen, észrevétlenül tanulnak meg a gyer-
mekek, az maradandóbban vésődik lelkökbe, 
mintha ugyanazt valamely történeti tankönyv-
ből biflázták volna be a legnagyobb tökéletes-
séggel. Én tehát nem egy újabb tankönyvet 
óhajtanék bevezetni, mely a nagy honfiak s 
honleányok rövid életrajzait foglalná magában, 
hanem mesealakban megírt részletes történelmi 
életrajzokat, tehát ily irányú történeti könyvtárt 
bocsátanék a tanító rendelkezésére. Csakis ily 
tanítási módszer bevezetésével fogják gyerme-
keink a magyar történelmet megkedvelni és 
megérteni is ; ez úton leszünk képesek a gyermek 
érzületét, értelmét helyes irányban fejleszteni, 
hazaszeretetét ápolni. Szükségesnek látnám 
továbbá a történelem tanításának még nagyobb 
mértékben való megélénkítésére művészi kivitelű 
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történelmi képek bemutatását az azon föltün-
tetett történeti esemény tárgyalásakor ; továbbá 
az egyes történelmi eseményeket dicsöitö dalok, 
költemények alkalomszerű fölhasználását, — a 
nemzeti gyász- és örömünnepeknek oly módon 
való megtartását, bogy azok a gyermekek 
lelkében maradandó nyomokat hagyjanak hátra . 

A teljesen összefüggő, egyetemes történet 
tanítása már a középiskola feladata. 

(Tököl.) Gregusné Cser y Zsófia. 

II. 

Az első, amivel elkezdem mondandómat az ' 
hogy tévedni emberi dolog. Lehet, hogy az 
én alábbi fejtegetéseim merő tévedések ; de 
már évek óta nyomják a szívemet. Sehogy se 
találom helyesnek a mai történelemtanításnak 
a módját. Mert szerintem, amint már az első 
osztályban megkezdődik a vallás tanítás, úgy 
kezdődhetnék már ott a történelem tanítása is. 
Hisz ez se elvontabb, mint amaz. S ha azt 
be kell már szívnunk az első iskolai lehelettel, 
miért ne lehetne ezt is beszívnunk ? Mert 
amint arra szükségünk van a bölcsőtől a 
koporsóig, éppen úgy kellene lenni emennek is. 

"„Legyen a tanítás vallás-erkölcsös, hazafias" — 
így szól a rendelet. S milyen kedves, milyen meg-
kapó, mikor az első osztályú kis apróság olyan 
szépen mesél a kis Jézuska születéséről, gyermek-
koráról, a három királyokról, azután a Jézus 
csodáiról, cselekedetéről, irántunk való szere-
tetéről és érettünk való haláláról! Hát miért nem 
mesélhet ilyen szépen, ilyen megkapóan a kis 
apróság a történelemből? Miért, mert ez talán 
nehezebb, elvontabb ? Korántsem ! — Még eddig 
ahány első osztályú olvasókönyv volt a kezemben, 
egyben se találtam nyomát valami történelmi 
vonatkozásnak. A „beszéd- és e'rtelemgyakor-
lati" vezérkönyvek ugyan tárgyalják a kutya 
meg az asztal négy lábát s a testünk részeit. 
Pedig ezeket kevesebb tárgyalással is meg-
taníthatnék, hisz naponként látja a g je rmek . 
De hol van szó egy-egy olyan szép s a gyermek 
szívét-lelkét lekötő kis meséről avagy elbe-
szélésről, mint amilyeneket pl. Amicis „a Szív" 
című könyvében találunk ? Nekünk nem volná-
nak ilyen hazai alkalmas példáink? Dehogy 
nem ! A svájci gyerek bizonyosan hallja már 
az első osztályban Teli bátor fiának, avagy 
Speckbacher fiának hősi tetteit. Hát a mi kis 
hőseinkről nem eshetnék szó ? Pedig milyen 
szépen írt róluk Rákosi. Láttam már képek-
ben is. így nemcsak puszta szóval, de szem-
léltetve is lehetne tanítani, úgy mint a bibliát. 
S amint az halad fejtegetéseiben a kis hősről, 
éppen úgy haladhatna a történelem. S amint 
ahhoz vannak szép tiszta szemléltető képek, 

úgy lesznek ehhez is. Már előre látom, szinte 
előttem lebeg a vonzó kép, amiut egy-egy 
ilyen szemléltető történelmi óra hogyan köti 
le a gyermeksereg figyelmét. S mint tó iu l a 
kifüggesztett képhez, hogy azt közelről is lát-
hassa. Eddig bizony vajmi hiányos készletem 
volt a történelmi képekből, itt-ott egy-egy 
képes lapból vagy könyvből félretett lap. 
S mégis mily pompás segédeszköz volt! Pl. csak 
azt kellett mondanom, tudod ahol a korona 
és a kard feküdt a király előtt, kész volt a 
tiszta felelet I-ső Andrásról, Vagy a cser-
koszorús király, ott állt élénken Mátyás. Vagy 
a gyöngyökbe font hajú nő: Zrinyi Ilona. 
Vagy az a hosszú feketefátyolos nő : Perényiné. 
Vagy az a nő, kinek feje fehér fátyollal van 
beburkolva: Lorántfy Zsuzsánna. Vagy az a 
király, kivel Szécsi Dezső rahát cserélt : Róbert 
Károly. Vagy az a hős, kivel Kemény Simon 
cserélt ruhát : Hunyadi János. Vagy az ki 
magával rántotta a törököt : Dugonits Titusz. 

o o 
Hát az, ahol a nők is harcoltak ? Az egri 
hőstett. Mindezek, s még néhány ócska kép 
sokat ért nekem. Azok a mi legkedvesebb óráink, 
mikor ezek előkerülnek. Ilyenkor kél ezer kér-
dés. S ezen képek jó részét az én tanítványaim 
hordták össze. Igaz, hogy amint egyet hoztak, 
annak magyarázatát is meg kellett adnom. De 
sohase bántam meg az ilyen kis kitéréseket. 
No és még ott van a térkép is, mint élő 
történelem. Mohács, Zenta, Szigetvár, Kőszeg, 
Szent Gotthard, Vasvár, Segesvár, Világos. 
Mind, mind a hazaszeretetnek egy-egy vérrel 
áztatott drága helye. 

A négy alaptörvényt szépen kidomborítja 
Pusztaszer, II ik András, 111-ik Károly és 
I. Ferenc József. 

En a történelem tanítását sehogy se tudom 
az órához hasonlítani. Hogy elkezdjem az I-nél 
és végezzem a XII- nél. S azt hiszem nem is 
a sorrendi pontosság, mint inkább az egyes 
kimagasló megkapó egyének és események a 
fő célunk. Egy-egy monda, mint pl. Atilla 
temetése, Szent László aranyai, Mátyás hollója. 
Mind pompás tárgy a mesére. Vagy egyes 
epizódok szeretett királynénk életéből. Ezekről, 
nem mondom idegen ajkú, de már magyar 
iskolákban bizony lehetne mesélni az alsó 
osztályokban is. 

Hússá, vérré kell tenni a hazaszeretetet. 
Legyen az a mindennapi kenyerünk úgy, mint 
amiért imádkozunk. Most pedig azzal zárom, 
amivel kezdtem: tévedni emberi dolog. S ha 
tévedtem, tudják be annak, hogy azt írtam le, 
ami évek óta nyomta a szívemet. 

(Kismarton.) Kelemen Gizella. 
-ol->jk,:.'c 
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i A haza bölcse. ^ 
Dílibábos rónaságok, Míg milliók aluvának, — 
Völgyek, halmok és hegyek: ö virrasztott egyedül, 
Mind ö róla beszéljetek, És agyában, még szivében 
Mind ő róla zengjetek! Érzés és gond egybegyűl. 
Te Balaton gyöngyös fodra, S így áltála föltámadott 
És te, Duna ős vize : Jog, szabadság egyaránt, 
Hullâmnyelvvel zengjétek őt, Nyugvó révbe jut a nemzet, 
Ki e honnak volt dísze. Akit eddig sorsa hányt. 

Bölcsőjéhez Balatonról Zord haragnak viharai 
Vitt a szellő harmatot, Végre mind éltüntenek, 
A parti rét virágiról A békének szelid fényén 
Hordott édes illatot. Derültek föl a szemek. 
Pannonhalma ősi orma . . . Volt egy nemzet, volt egy király, 
Szent erényre oktatá, Fogadásban egybeforrt : 
Nagy Rákóczi hősi lelke Együtt élni a hazáért, 
Szabadságként szállt reá. Elfeledni a mi volt. 

A Kárpátok hármas bérce Együtt élni és küzdeni 
Ês a csodás Adria, Jó- és rosszban mindenkor, 
Mikor ő szólt: bámult, figyelt, Nemzet s haza legyen boldog 
Hogy mit is mond bölcs szava. És dicsfényben mindenhol! 
Erdély hófedte csúcsain, Szív, ész és kar: készen álljon, 
Kincses völgyek zegzugán Ha vész törne ellene, 
Azt tudták csak: szent, igaz, jó, Söpörje él, bárki légyen 
Amit ő tesz, ő kíván. A magyarnak ellene. 

Igazság volt a törvénye, Egy nyelv, egy szív, gond, érezés 
És a törvény: fegyvere. És ős erény kincsei : 
Hit, bölcsesség: vezér fénye, A bizalom zálogaként 
És a haza: mindene. Fognak áldást hinteni. 
Napja, éje, lázas gondja, Áldott lesz a király mve, 
Szívverése érte volt, Minden tette és szava, 
Lánglelkével, a hazáért, Nem borul majd vészterhével 
Eget, földet ostromolt. A nemzetre éjszaka. 

Deák Ferenc szíve, lelke: 
így tettél te hajdinán, 
Örök lánggal égve-égjen 
Nagy lelked e szép hazán. 
Őrködjék e nemzet fölött 
S ha lesz egykor vihara : 
Te légy vele! Akkor virul, 
Nagy, boldog lesz a haza! 

Minké Béla 
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Deák Ferenc emlékezete. 
(Tanítványaimnak.) 

Édes fiaim ! 
Az Űr szent parancsára emlékeztetem ma 

mindnyájatok szívét, mely szólván úgy szól: 
„Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy 
hosszúéletű légy a földön." 

Emlékeztetlek, pedig tudván tudom, liogy 
nincs köztetek, aki szeretettel ne fogadja szavát 
annak az édesanyának, ki bölcsőjét ringatta, 
ki betegágya fölött virrasztott; emlékeztetlek, 
bár tudom, hogy tisztelettel, engedelmességgel 
adóztok mind az édesapának, ki értetek fárad, 
értetek tűr, bennetek bízik. Mégis emlékez-
tetlek, mert Istennek az a parancsolatja nem-
csak az egyeseknek szól, hanem a nemzeteknek 
is, a milliókból álló nemzeteknek, hogy tisz-
teljék, becsüljék meg a haza jóvoltáért fára-
dozó nagy embereket életükben s vigyenek 
koszorút a sírjaikra. 

Mert csak az a nemzet lesz hosszúéletű a 
földön, mely a haza atyáinak emlékét meg-
szenteli és halóporát is áldja. 

Édes fiaim ! Ez esztendő október havának 
17.-én lesz száz esztendeje, hogy a magyar 
nemzet atyáinak egyik legnagyobbja született : 
Deák Ferenc. Hallgassátok meg életének tör-
ténetét s példájától erősödjék meg bennetek a 
hazának szeretete. 

Zala vármegyének egy kis falujában született 
Deák Ferenc : Söjtör nevezetűben. Bátyja Deák 
Antal országos követe volt a megyének s nálánál 
sokkal fiatalabb öccsét ő neveltette. Nagy-
Kanizsán, Pápán, Győrött iskoláztatta s a maga 
példáján nevelte. A nép megbecsülésére, a 
mult idők tiszteletére, a magyar erkölcsre. 

A jó példát látott, a sokat tanult ifjú ember 
Pesten letette az ügyvédi vizsgálatot. Az ügy-
védség azonban sohase lett kenyérkeresete. 
Deák Ferenc a magyar nemzet igaz jussának 
lett az oltalmazója. 

Mikor bátyját országos követ-lársai avval 
marasztalták, hogy nála nélkül az ország-
gyűlés csorba lesz, azt mondta Deák Antal : 

— Hagyjátok, — majd küldök én magam 
helyett olyat, akinek a kisujja több, mint én 
egész magam. 

Az a valaki, az az olyan Deák Ferene volt. 
S amint tagja lett az országgyűlésnek, 

csakhamar vezére is lett annak a pártnak, 
mely a nemzet jóvoltáért, igazságaiért küzdött. 
Elhinnetek is nehéz, miként kellett akkor 
küzdeni. Hogy mindenki fizessen adót az 
ország szükségeinek ellátására, nemcsak a 
szegény ; hogy Magyarországon magyar nyelven 
tegyenek törvényt ; hogy a vallása miatt senkit 
ne kisebbítsenek, hisz egy az Isten; hogy a 

gondolatját mondhassa el akárki szabadon. 
Biz abban az időben, édes fiaim megesett, 
hogy a nemzet jogaiért bátran fölszólaló haza-
fiakat börtönbe zárták. Olyan férfiakat, mint 
Wesselényi Miklós, mint Kossuth Lajos. Deák 
Ferenc emelte föl hatalmas szavát szabad-
ságukért s rábírta az országgyűlést, hogy míg 
a fogoly hazafiakat szabadon nem bocsátják, 
se egy szál katonát, se egy krajcár adót a 
kormánynak meg ne ajánljanak. Ekkor, az 
1839 — 40-iki országgyűlés után mondta 
Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar, 
Deák Ferencről, hogy: „Félre minden irigy-
séggel, hazámfiai, adjuk neki az elsőséget." 

Mikor hosszú nehéz esztendők küzdelmei 
után 1848-ban az akkori király kinevezte 
az első magyar felelős minisztériumot, Deák 
Ferencre bízta az igazságügy vezetését. 

Édes fiaim! Március 15.-én szoktunk meg-
emlékezni arról a dicsőséges, aztán gyászba-
borult két esztendőről, melynek szabadságharc 
a neve. Onnan tudjátok, hogy a békességesen 
kivívott szabadságtól bennünket meg akartak 
fosztani fegjverrel is és mink is fegyvert 
ragadtunk annak védelmére. Deák Ferenc, aki 
mindig a törvény erejében, a király esküjében, 
az igazság békességes győzelmében bízott, 
mikor már lemondott is miniszterségéről, 
elment még a császár seregével ránktört ellenség 
táborába, hogy alkura késztesse a vezért. Az 
azt kivánta, hogy a nemzet alku nélkül adja 
meg magát s hódoljon a császár akaratának. 

Akkor Deák Ferenc, ki mindig a törvény 
sáncain, mindig a béke olajfa-ágát hordotta 
fegyverül : elvonult családi fészkébe a véres 
harcok elül s ott várta a tisztító tűz végét, 
ott őrzötte az alkotmány, az igazság, a törvény 
szent könyvét. 

Mikor a diadalmas fegyvert kezünkből 
idegen hatalom segítségével kicsavarták, úgy 
bántak velünk, mint meghódított néppel. 
Német hatalmat, német rendet, német gondol-
kozást erőszakoltak ránk. 

A haza bölcse, ahogy Deák Ferencet ne-
vezni szokás, tudta, hogy föl kell nekünk 
támadnunk halottainkból. Hitte, hogy akik 
bennünket idegen segítséggel elnyomtak, maguk 
is megszorulnak még és kénytelenek lesznek 
belátni, hogy a magyar nemzet lekötött erejét 
föl kell szabadítani. 

Ausztriát 1859-ben megverte a szabadságért 
küzdő Olaszország ; 1866-ban legyőzték a 
poroszok. Be kellett látnia az új uralkodónak, 
Ferenc Józsefnek, kit ma a legalkotmányosabb 
király névvel tisztelünk, hogy a nemzet ragasz-
kodása az ő trónusának legerősebb támasztéka. 
Belátta, hogy a magyar nemzettel ki kell 

I békülnie. " 
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Deák Ferenc, a békesség olajfa-ágát s a 
törvénykönyvet tartva egyik kezében, már 
1865 április 5.-én megírta híres húsvéti cikkét. 
Megírta a föltámadás napján. Megírta benne, 
hogy a nemzet mindig bízott uralkodójában, 
s ha annak tanácsadói valaha a nemzet ellen 
cselekedtek, mindig az uralkodó volt az, aki 
a békességet megszerezte, aki a magyar nemzet 
igazát elismerte. 

A tanácsadók még ellentálltak, de mikor a 
porosz háború veresége is megvérzette az 
uralkodó szívét, félrehárította tanácsadóit, hogy 
megbékélhessen a magyar nemzettel. 

Az egyezkedésnek, a kibékülésnek vezérlő 
lelke Deák Ferenc volt. A 48-iki törvények 
elismerését kivánta elöljárójában. Ami azután 
történt, azt végjük, mintha nem is történt 
volna ; vessünk rá fátylat. Ami közös érdekünk 
az uralkodóéval : legyen közös az uralkodó 
másik országáéval. Legyen közös a hadseregünk, 
egyaránt keressék közös hasznunkat a világ 
más-más részeiben lakozó követek. A magunk 
minden külön dolgát, a törvénykezésünket, az 
iskolázásunkat, a kereskedésünk, iparunk, gaz-
daságunk dolgát tegyük-vegyük a magunk 
szokása, nyelve, jóvolta szerint magyarán, 
szabadján. 

Az uralkodó kezet adott a kézbe. S e 
kibékülésnek eredménye volt a második felelős 
magyar minisztérium kinevezése és a király 
megkoronázása. 

Deák Ferenc alkuját a kiegyezésnek leg-
nagyobb ellenese : Kossuth Lajos is megbecsüli, 
mikor azt mondja, hogy Deák mindent megtett, 
amit a törvény fundamentomán megtehetett. 
Az uralkodóházon fordul meg, állja-e híven 
az egyezséget. Deák Ferenc, ki éltető lelke, 
vezérlő fáklyája volt a kibékülésnek, még csak 
miniszterséget se vállalt az új időben, hogy 
senkise vádolhassa, hogy a hatalmat kereste ; 
az 1867-iki királykoronázáskor avval akarták 
kitüntetni, hogy mint a nádor a régi időben, 
ő is fogja az új király koronáját, midőn 
egyszer életében fejére teszik s Deák Ferenc 
ezt a kitüntetést se fogadta el. 

Történt, hogy a király s a királyné gyémán-
tokkal ékes arcképüket küldték neki. Deák 
Ferenc visszaküldte a képrámát s csak a 
páros képet tartotta meg. 

Aztán maradt lígvnevezett „öreg úr"-nak. 
Maradt annak az egyszerű csizmás magyar-
embernek, aki példákban szeret beszélni. 

— Lássátok, ha az ember rosszul gombolja 
be a mellényét, nincs más, minthogy vissza 
kigombolja, meg újra kezdje. 

Azonközt elérkezett az ő ideje is, mint 
emberé. 1876 január 29.-én magához szólí-
totta az Isten. Ravatalához elzarándokolt a 

királyné is, Erzsébet asszonyunk ; sírja fölé 
nemzeti síremléket építtetett a nemzet kegye-
lete. 

Jutalma ez a kettő volt : a királyasszony 
könnye s a magyar nemzet szabad adózása. 

(Budapest.) Móra István. 

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

Köszönetét nyilvánította : a Beszterce-
Naszódvármegyei faipar részvénytársaság igaz-
gatóságánakazért az áldozatkészségeért, amellyel 
a dombháti állami elemi iskolánál kerítést 
200 korona és egy fáskamrát 30 korona 
értékben építtetett s az évzáró vizsgálatkor 
jutalmul 50 korona készpénzt osztatott ki ; 
dr. Óüáry Ferenc országgyűlési képviselőnek, 
aki több óvoda és gyermekmenhely, valamint 
a pápai áll. tanítóképző-intézet szegénysorsú 
növendékeinek fölsegélyezésére összesen 28( 6 
koronát adományozott; gr. Széchenyi Sándor 
Tolna vármegye főispánjának, aki a nagydorogi 
állandó menedékháznak 200 koronát adomá-
nyozott; dr. Császka György kalocsai érseknek, 
aki a bajai Miasszonyunkról nevezett r. kath. 
iskola kibővítésére 35.000 koronát adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Szlávy Ilona oki. óvónőt a 
málnapataki áll. óvóhoz óvónővé ; Steininger 
Gyula oki. tanítót a kis- és nagyszelmenci áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Báder Gizella oki. 
tanítónőt a válaszuti áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé ; Kruzslicz Anna oki. óvónőt a 
verespataki áll. óvóhoz óvónővé ; Lovcczky 
Ernő oki. tanítót a csejthei áll. el. népisk-.hoz 
r. tanítóvá ; Notáros Szvetiszláv oki. tanítót a 
dolovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Dornerné-
Kaszó Aranka oki. tanítónőt az algyői áll. el. 
népisk,-hoz r. tanítónővé; Szabó Ferenc oki. 
tanítót a sárkányi áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá. 

Áthelyezte : Sándor János újsoposi közs. el. 
isk. tanítót a lyubkovai közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónak ; Feltóthy László hajdúszoboszlói áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az 
ujpesti áll. polg. fiuisk.-hoz ; Dósáné-Badimeczky 
Mária algyői áll. el. isk. tanítónőt a sándorfalvi 
áll. el. népisk.- hoz jelen minőségében ; Vadászi 
István kispesti és Szarvas Ede budakalászi áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen; Bényei Júlia 
tállyai óvónőt a szerencsi áll. óvóhoz ; a f. é. 
36.810. és 47.151. sz. a. kelt rend. hatályon 
kívül helyezése mellett Nádas Sándor és 
Nádasné-Ugró Mária áll. el. isk. tanítót, ill.  
tanítónőt a tököli állami elemi isk.-hoz jelen 
minőségében. 
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Jóváhagyta : a Hevesvármegyei általános 
tanítóegyesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Bokszin Tivadar 
tamásdai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
600 koronát ; Müller János királykegyei 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 820 ko-
ronát ; Tótli Mózes m.-zsákodi r. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 500 koronát; 
Horváth Pál mérki munkaképtelen ev. ref. el. 
isk. tanítónak évi 580 koronát; Borteleki Lajos 
kányái munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
680 koronát ; Dóira Mihály rafniki munka-
képtelen róm. kath. tarítónak évi 760 koronát ; 
Máthé János kerlési munkaképtelen gör. kath. 
tanítónak évi 500 koronát; Popa Sofron 
tulkai munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
540 koronát; Binghofer Mihály rödöni róm. 
kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 520 ko-
ronát; MiháUcs János kori ói munkaképtelen g. 
kath. tanítónak évi 520 koronát; Emericzy 
Ödön felkai közs. el. isk. tanítónak évi 900 
koronát; Batyinás János némái munkaképtelen 
gör. kath. tanító részére évi 440 koronát; 
Vince Ferencné, szül. Tanár Erzsébet munka-
képtelen kalotaszentkirályi áll. el. isk. tanítónő 
részére évi 700 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néh. Szántó Béla jászapátii volt r. kath. tanító 
özv., szül. Törötiik Máriának 500 korona és 
Mária kiskorú árvájának 83 korona 33 fillért; 
néh. Csák Pál bekülcei volt rem. kath. tanító 
özv., szül. Barta Erzsébet és Lajos kiskorú 
árvájának 350 koronát; néh. Steiner Dávid 
babócsai izr. el. isk. nyug. volt tanító özv., 
szül. Hiller Fáninak évi 520 koronát; néhai 
Szijj Ferene balatonujlaki nyug. volt r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Környei Anna részére 
évi 391 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
O A „Tamási Vidéki Róm. Kath. Nép-

tanító-Egylet" Hőgyészen tartotta rendes évi 
közgyűlését. Részint Tolna megyéből más 
vidékekről, részint Baranyából papok, tanítók, 
— mint vendégek is — nagyszámmal gyűltek 
itt egybe, hogy az új olvasástanítási módot 
meghallgassák. így Streicher Péter, Frűhivirth 
Jenő esperes-plébánosok, Witkovits Ferenc, 
Pelz Árpád, Trin János plébánosok, Bittér 
Péter jól ismert veterán ianító, ki 40 éve 
szolgál tanítói munkásságával, pennájával és 
társadalmi téren vezető szerepével. A kir. tan-
felügyelőség részéről Nagy Béla volt jelen. A 
tárgysorozat első pontja istentisztelet volt. A 
gyűlést Magyar Miklós elnök a népnevelést 
és néptanítói munkásságot méltató lendületes 
beszéddel nyitotta meg. Kegyelettel emlékezett 

meg az elhunyt pécsi püspökről, aki a tanítók 
humanisztikus céljaira jelentékeny alapítványt 
tett. A választmány fölkérése folytán a gyűlé-
sen megjelent dr. Göőz József ismertette 
egyesítő új tanításmódját a jelenlevők érdek-
lődésétől kisérve. Rámutatott arra, hogy szere-
tettel kell nevelnünk, szeretettel, játékosan 
kell foglalkoznunk az első osztályú tanulókkal ; 
úgy az ő munkájok, mint a tanító munkája 
megkönnyítésére, — és az eredmény fokozá-
sára. A magyar anyák nevelői eljárásából és 
a természettől sok hasznos dolgot leshetünk 
el s tapasztalatainkat fölhasználjuk a fejlődő 
gyermek érzelem-, szív- és akaratnevelésénél. 
Számos gyakorlati példával megmutatta, miként 
kell egy pár perc alatt egyes betűket 
könnyűszerrel, úgyszólván játszva megtaní-
tani, maradandóan megrögzíteni. A gyűlés 
egyéb tárgyai mellett tisztújítással is foglal-
kozott. Az egész tisztikart nagy lelkesedés-
sel egyhangúlag újra megválasztották. Elnök 
Magyar Miklós, jegyző KinAl Vilmos lett. 
Délután igen kellemes hangulatban folyt a 
társas- ebéd, melyen nemcsak a jelenlevő előkelő-
ségekre, hanem Ujváry Bélára, a közig, bizott-
sági gyűlés miatt ide nem jöhető kir. tanfel-
ügyelőre is mondtak lelkes pohárköszöntőket. 
Egyebek közt nagy lelkesedéssel fogadták 
Bitter Pétert, aki a „Népt. Lapja" szerkesztő-
ségét, Ujváry Bélát külön kiemelve, köszön-
tötte föl. Elmondotta, hogy a Néptanítók 
Lapját első számától fogva mind e mai. napig 
mind elolvasta, megőrizte. „Soha olyan kedvelt 
olvasmány rem volt a Néptanítók Lapja, mint 
amióta Ujváry Béla és dr. Göőz József a 
szerkesztői." Hangsúlyozta, hogy a mai gyűlé-
sen tanulni akart, azért jött ide. Oly nagy 
hatással volt reá a mai közgyűlés, hogy ha 
40 éves működése után, legközelebb nyugalomba 
nem kellene mennie, bekivánkoznék az első 
osztályba és az egyesítő új tanításmód szerint 
örömmel foglalkoznék a kis gyermekekkel. 
Erről a gyűlésről csak azok maradtak el, kiket 
hivatalos kötelességük : közbejött nagy temetés 
tartott távol. (L. BJ 

TASÍTÓI TANÁCSADÓJA. 
Sz. A. Kuró. 1. Tollnoki állásra rendesen 

okleveles tanítókat neveznek ki s így olyannak, 
aki nem okleveles tanító, alig lehet kilátása. 
Egyébiránt folyamodni csak akkor lehet, ha 
pályázatot hirdetnek ; a kérvényt a miniszterre 
címezve kell beadni. 2. Az államsegélyt úgy 
kell kérelmezni, mint első ízben, a lejárat előtt 
legalább 2 hónappal. A kérvényre 1 koronás 
bélyeget kell tenni, a mellékletekre (ameny-
nyiben nem volna már rajtok bélyeg) 30—30 
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fillérest. — K. M. Tapsony. Az „államilag 
segélyezett" jelzőt nem szükséges kitenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap választmánya folyó hő 

17.-én jól látogatott ülést tartott a Ferenc 
József Tanítók Házában. Ujváry Béla elnök 
jelentette, bogy néhai Paál Ferenc kolozsvári 
tanítóképző-intézeti igazgató hagyatéka letár-
gyaltatván, az Eötvös-alapra, illetőleg a kolozs-
vári Tanítók Házára hagyományozott 10.000 K 
legközelebb fölvehető lesz. Evégből, meg hogy 
az ottani Tanítok Házát megszemlélje s egyes 
intézkedéseket tegyen, az elnök e hó végén 
Kolozsvárra utazik. Jelentette továbbá az elnök, 
hogy a tanítóegyesületeknek az alapszabály-
tervezet megküldetett azzal a fölszólítással, 
hogy véleményüket f. é. dec. 25-ig küldjék be 
az Eötvös-alap titkárának. A választmány 
elhatározta, hogy as alapszabály-tervezet tárgya-
lását a február 2-i közgyűlés napirendjére tűzi 
ki. További elnöki bejelentések: Révai Testvérek 
könyvkiadó-hivatala b. Eötvös József munkáii.ak 
könyvárusi ídon eladott példányai után 2951 K-t, 
a Bigler-cég pedig a Tanítók Háza füzetei és 
írószerei után 2510 K 54 f-t fizetett be az 
alap pénztárába (ez utóbbi réven már eddig 
6510 K 54 f-t kapott az Eötvös-alap); a 
Brassómegyei tanítói segélyegyesület K. Molnár 
Viktor szoba alapítványára 2486 K 44 f-t 
fizetett be, mely mindaddig kamatoztitik, míg 
a 3000 K-t eléri. Jelentette végül az elnök, 
hogy folyó évi január 1-től folyó évi szept. 
17-ig 2177 új tag lépett be, akik 12.403 
koronát fizettek be az alap pénztárába; ezt 
az eredményt örvendetesnek mondotta, ds még 
mindig nem olyannak, mely intézményeinket 
biztosíthatná s reméli, hogy az új iskolai évben 
ismét megindul a kir. tanfelügyélő urak és a 
tanítói egyesületek propagandája Eötvös-alapunk 
éidékében. Elhatározta ezután a választmány, 
hogy a Ferenc József Tanítók Házának ünnepi 
fölavatását f . é. október 4-én d. e. 11 óra\or 
tartja meg. Megállapította az ünnep programm-
ját. Elhatározta, hogy hálája és tisztelete jeléül 
dr. Wlassics Gyula miniszter, báró Eötvös 
Lóránd, özv. báró Eötvös Józsefné, Péterfy 
Sándor és Halász Ferenc nevéről szobákat 

nevez el s azokat fehér márvánnyal jelöli meg. 
Az október 4 i fölavató ünnepre az elnökség 
meghívja a vidéki tanítóegyesületeket s kívána-
tosnak tartja, hogy minden egyesület egy 
tagjával képviseltesse magát. Minké Béla, a 
X. kerületi Kápolna-téri községi elemi iskola 
igazgatója, 100 koronát adott át a számtar-
tónak, mint iskolája tanítótestületének ado-
mányát két részesjegy megváltására, amiért 
az elnök köszönetet mondott. (Ez a derék 
testület évről-évre adakozik az Eötvös-alapra. 
Szerk.) A folyó ügyek közül megemlítjük, 
hogy összesen 80 tanító fia kapott az 
Eötvös-alap révén szabad asztalt. Méltó vissza-
tetszést keltett az, hogy egyes ifjak nem is 
folyamodnak az Eötvös-alaphoz, hanem egysze-
rűen beállítanak ahhoz a vendéglőshöz, akinél 
az előző évben étkeztek s elfoglalják a szabad 
asztalt. A választmány fölhívta az elnökséget, 
hogy encek a visszaélésnek elejét vegye. 

— A Népiskolai Könyvtárakat Intéző 
Bizottság f. hó 18-án újra megkezdte műkö-
dését. A bizottság a mult iskolai évben is 
szorgalmasan dolgozott, de a közel jövőben 
még több mnnka vár reá, amennyiben a 300-t 
meghaladják azok az ifjúsági művek, amelyeket 
a kiadók bírálatra a bizottsághoz beterjesztettek. 
Az ifjúsági könyvtárjegyzéket, melynek nagy 
részét a bizottság már a m. évben egybeállí-
totta, a miniszter csak az esetben adja ki, ha 
az lehetőleg teljes lesz. A könyvtárintéző 
bizottság reméli, hogy szorgalmas munkával 
karácsonyig lehetővé teheti az első jegyzék 
kiadását. 

— A Ferenc József Tanítók Háza 
október 4.-i fölavató ünnepének programmja 
a következő : 1. Himnusz, énekli a főiskolai 
internátus énekkara. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 
3. Alkalmi költemény, szavalja a Tanítók Háza 
egyik lakója. 4. Zenedarab, előadja a Tanítók 
Háza zenekara. 5. A gondnok rövid beszéde. 
6. A Tanítók Háza egyik lakójának köszönő 
beszéde. 7. Szózat. Ezek után a Tanítók Háza 
megtekintése. A fölavató ünnep hozzávetőleges 
számítás szerint ötven percig fog tartani. 

— A Deák Ferenc emlékezete című 
ünnepi füzet Lampél B. (Wodianer F. és 
fiai) kiadásában szép kiállításban és gazdag 
tartalommal megjelent az elemi és polgári 
iskolák használatára. Deák Ferenc élet- és 
jellemrajzát Móra István írta meg, költemé-
nyeket Minké Béla („A haza bölcse"), Ujváry 
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Béla („Deák Ferenc") és Pósa Lajos írtak a 
füzetbe. Szép cikk a dr. Göőz Józsefé is ezen 
a címen: „Mikor olyan sokáig nem sütött a 
nap hazánk egén". „Deák Ferenc bölcs mon-
dásai", valamint az „Apró történetek Deák 
Ferenc életéből" is kedves olvasmányai lesz-
nek az ifjúságnak. A füzetben illusztrációk 
is vannak : Deák Ferenc arcképe, szobra, 
mauzóleuma és nemesi címere. Az október 
17-i Deák-ünnepre nagyon alkalmas ez a füzet 
és nemcsak azért, mivel tartalmazza — a 
miniszteri rendelet intencióinak meg fel előleg — 
az iskolai ünnep anyagát, hanem főleg azért, 
mivel a hazafias ünnepről az ifjúságnak szép 
emlékül fog szolgálni. Melegen ajánljuk ezt a 
tartalmas, szép füzetet, mély as Eötvös-alapra 
is jövedelmez, t. kartársainknak terjesztésre. 
(Móra István szép emlékbeszédét és Minké 
Béla hangulatos versét lapunk mai számának 
Szünóra rovatában közöljük. Szerk.) Reméljük, 
hogy nem lesz magyar tanuló, aki ezt az 
emlékfüzetet, melynek csak 20 fillér az ára, 
meg ne szerezné ; megrendelhető a kiadónál : O 7 o 
VI., Andrássy-út 21. sz. 

— Játékos rajzolás. Kéziigyesítő foglal-
kozás. Magyar gyermekdalocskák. Göős 
József dr. föntebbi című munkái („Tanítók 
Útmutatója III-ik kötete." Külön kiadás.) még 
e hónap folyamán kikerülnek sajtó alól egybe-
füzve. Ara körülbelül 2 korona lesz. A játékos 
rajzolás 32 időegységre (32 hétre) fölosztva 
közöl a karika rajzolásból kiindulva a gyer-
meket rajzolásra ösztönző s részben a betü-
tanítást is támogató rajzokat. A Kézügyesítő 
(játékos) foglalkozás szintén 32 időegységre 
osztva foglal magában a magyar gyermek 
érzelmi s lelki világának megfelelő rajzokat, 
melynek alapján sokoldalú kézügyesítő munkát 
végezhet a tanuló játékos módon. A magyar 
gyermekdalocskák című rész 25 hangjegyes és 
száznál több hangjegynélkül való gyermek-
dalocskákat foglal magában, melyek dalla-
mukkal együtt a gyermek lelkének közvetetten 
hatása alatt fogantak meg a szerző lelkében. 
Éppúgy, mint mikor a magyar anya ajkán 
szinte önkéntelen megindul a dal s mese a 
gyermek iránt érzett mélységes szeretet folytán. 
Eme munkára megrendeléseket utánvéttel való 
küldésre elfogad a szerző, Budapesten, II. ker., 
Zárda utca 39. szám alatt. 

— Rövid hírek. Pályatétéi. A Háromszék-
megyei Tanítótestület elnöksége nyílt pályá-
zatot hirdet tagjai részére. A pályázó írja le 

37. szám. 

gyümölcsfaiskoláját; mekkora terjedelmű, milyen 
berendezésű, mióta kezeli stb. Egyben mellé-
keljen a leíráshoz rajzot is, mely a gyümölcsfa-
iskolát egészen bemutatja. A legsikeresebb 
pályázó Csia György tiszteleti tag adományá-
ból 20 korona pályadíjban részesül. A pályá-
művek névaláírással ellátva folyó évi október 
hó l-ig bezárólag az elnökhöz küldendők. — 
Kitüntetés. A fekete-lehotai állami népiskola 
folyó hó 10.-én Kalanda, Bertalan tanítójának 
—• azon alkalomból, hogy királyunk őt a 
tanítói hivatalban eltöltött 40- évi sikerdús mű-
ködéseért brnoz éremmel kitüntette — ünnepet 
rendezett. — Gyűlések. A torda-aranyosvár-
megyei ált. tanítótestület iskolai fölszenteléssel 
egybekapcsolt XXYI. évi r. közgyűlését Sin-
falván, az unitárius templomban október 8.-án 
tartja meg. A „Marostordamegyei ált. tanító-
testület" mezőségi köre őszi gyűlését szeptember 
hó 25.-én Mezőbándon, az állami elemi iskolá-
ban tartja. „Udvarhelymegyei tanítóegyesület" 
székely-keresztúri fiókköre őszi gyűlését folyó 
évi október hó 14. én Kőrispatakon tartja meg. 

— Halálozások. Ivanits Ignác gyöngyösi áll. 
el. isk, tanító f. évi szeptember hó 13.-án, 
hosszú szenvedés után jobblétre szenderült. 
A megboldogult a tanítói pályán 33 évig mű-
ködött. — Horváth László székesfővárosi ig,-
tanító f. évi szeptember hó 16.-án életének 
53-ik, tanítói működésének 33- ik, igazgatói mű-
ködésének 6-ik évében jobblétre szenderült.— 
OÍV. Győrffy Ivánné, szül. Jordáky Róza, néhai 
Győrffy Iván érdemes tanító és pedagógiai 
író özvegye, folyó évi szeptember hó 16.-án 
69 éves korában elhunyt. — Ernyei László 
ceglédvárosi közs. tanító ^f. hó 16 án életének 
30-ik évében elhunyt. Áldás emlékökre! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
további rendelkezésig nem fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös - alap számtartója ; 
Schmidt Béla lakik VII., Hársfa-utcza 32. sz. a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbüler-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József ; 
lakása,: Budapest, I. ker., Városmaior-uteza 31. szám; 
pénztárosa : Dallos István, lakása : I., G-ellérthegy-
utca 27. szám. 

T a r t a l o m : A testi nevelés. Kiss Endre. — A 
honorárium. Bomhányi Sándor. — Falusi iskolák 
szorgalomideje. E. Keményfi Katinka. — Történelem-
tanítás az elemi iskolában. I. Greí/usné Csery Zsófia. II. 
Kelemen Gizella. — S z ü n ó r a : A haza bölcse. (Vers.) 
Minké Béla. — Deák Ferenc emlékezete. Móra 
István. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Temes m. Vojtek róm. kath. iskolájánál az első 

Osztályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás 820 korona készpénz, ' 0 korona irodaáltalány, 
100 korona faáltalány, amelyből a tanterem is fütendő. 

hold föld, 200 n-öl beltelrfk. Lakása egy szoba, 
konyha, udvar, padlás, éléskamara. Kötelessége az 
I. és II. évfolyam vezetése, ism. iskolát tartani, 
egyházi functióknál közreműködni, a kántortanítót 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Útiköltség nem 
téríttetik meg. Kérvények szept. 23-ig az iskolaszékhez 
nyújtandók be. (1461-11—21 

A zárjecs l ág. hitv. ev. egyház ezennel pályá-
zatot hirdet. I. Az anyaegyházban szervezendő álla-
milag segélyezett Il-od tanítói állásra. Fizetés : 
államtól 800 korona, gyülekezettől 30 korona, fára 
60 korona, beiratási díj és megfelelő lakás. Köteles-
sége kisebb gyermekek tanítása. 11. Vydrna leány -
egyház megüresedett tanítói állásra. Fizetés : 280 
korona készpénzben, 100 korona Lamburgi „Gottes-
kasten"-tói ; 30 pozsonyi mérő gabona; szántóföld, 
melynek bére 260 koronát tesz ki, beiratási díj 
minden gyermektől 60 fillér ; minden gazdától 1 méter 
fa, illetőleg 3 korona ötödéves korpótlék, megfelelő 
lakás és kert. Kötelessége a vydrnai gyermekek okta-
tása. Fölhivatnak mindazon okleveles tanítók, illetve 
tanítónők, akik a tót nyelvben is teljesen jártasak s akik 
ezen állomásokra pályázni szándékoznak, hogy okmá-
nyaikat teljesen fölszerelve 1903 szeptember 20-ig 
hozzám juttatni szívesek legyenek. Zárjecs, (p. Luky, 
Trenesén megye) 1A03 augusztus 24. Csaplovics János, 
zárjecsi ev. leikész. ' (1377—II—2) 

Nagykik inda r. t. városnál nyugdíjazás folytán 
üresedésbe jött községi óvónői állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : 800 korona évi törzsfizetés, 
szabad lakás és 9 méter tüzelőfa felvágva. Fölhivat-
nak mindazon okleveles óvónők, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy oklevéllel, keresztlevéllel, 
erkölcsi s illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt pályá-
zati kérvényüket folyó évi szeptember hó 29-ig 
alulírott iskolaszékhez nyújtsák be. Később beérkezett 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek; előnyben 
részesülnek, kik a magyar nyelv mellett a helyben 
dívó szerb s német nyelvben is jártasak. Nagykikindán, 
1903. évi augusztus hó 26-án tartott községi iskola-
széki rendes ülésből. (1539—I—1) 

Méltóságos gróf Draskovich Iván úr baranya-sellvei 
uradalmához tartozó Erzsébet pusztán lévő magán-
jellegű nyilvános népiskolában egv tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Pályázhatnak róm. kath. okleveles, 
nőtlen tanítók. Javadalmazás : 480 korona készpénz 
egy évre ; a kerületi gazdatisztnél élelmezés ; az 
iskolaépületben 1 bútorozott szoba szabad tüzeléssel, 
ágyiruha nélkül. Kötelessége : 35—40 tanköteles gyer-
meket a miniszteri tanterv szerint lelkiismeretesen 
tanítani ; gazdasági irodai munkákban segédkezni, 
ritka esetben a külső munkákban is ; nyári szünidő-
ben — ha szündejét élvezni innen nem távozna — 
2 korona külön napidíj mellett a cséplésnél felügyel. 
Pályázatok Máttyus Samu urad. kasznár címére 
Erzsébet puszta, u. p. Baranya-Sellye, folyó hó végéig 
benyújtandók, állás azonnal elfoglalandó. 

(1513-11—1) 
A be lat inci róm. kath. iskolánál egy osztálytanítói 

állásra pályázat hirdettetik. A tanító fizetése : 800 
korona készpénz, fűtés és tisztogatás. Kötelessége : 
egy osztott osztályt vezetni, a kántoriakban segéd-
kezni, a gyermekeket a templomban vezetni és ott 
reájuk felügyelni. Képesítő okmányokkal ellátott kér-
vények a belatinci plébániai hivatalhoz küldendők 
október 4-ig bezárólag. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Belatinc (Zala m.), 1903 szeptember 18. Kollár Péter, 
plébános, iskolaszéki elnök. (1557-—I—1) 

Az udvarnoki róm. kath. népiskolánál üresedés-
ben levő osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
A tanító javadalmazása : a község pénztárából havi 
részletekben fizetendő 600 korona, államsegély 200 
korona', továbbá 20 korona failletmény, 10 korona 
kert-kárpótlás és 1 szobából álló lakás. A kellőleg 
fölszerelt pályázati kérvények az alulirt iskolaszéki 
elnöknél 1903. évi október hó l-ig nyújtandók be. 
Ezen állásra mindkét nembeli okleveles tanítók pályáz-
hatnak. Nyitra-Udvamokon, 1903 szeptember 3-án. 
Janecz József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1468-1 — 1) 
Zalatárnoki osztálytanítói állásra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése polgári évre 800 korona, lakásul egy 
bútorozott szoba fűtéssel szolgál. Tanít egy teremben 
III—VI. vegyes osztályt és az ismétlősöket. Kántoriak-
ban segédkezni tartozik. Kérvények az iskolaszékhez 
címezve október l-ig alulírotthoz küldendők. Zala-
Tárnok (posta helyben), 1903 szept. 19. Martincsévits 
Ferenc, főtanító. (1559—1—1) 

Kisfa lv i iskolába okleveles tanítót keresünk. 
Fizetés 600 korona. Tannyelv tót. Pályázhatni október 
4-ig a háji ág. hitv. evang. lelkészi hivatalnál. Posta 
Stubnyafürdő. ' (1556—II—1) 

Richva ld — Bártfa leányegyháza — okleveles 
tanítónőt keres, lakáson kívül 800 koronára. Pályázók 
forduljanak Szlaboy Mátyás evang. lelkészhez Bártfára. 

(1558—11—1) 
Jó tenorhangú segédet keresek, ki misék- és teme-

téseket tud végezni. Évi fizetése : 300 korona, mellé-
kesből 150 korona ; teljes ellátás, külön szóba harmó-
niummal. (Mosás, ágynemű nincs.) Állását október 
1-én kell elfoglalnia. Ki s -Kun-Fé legyháza (Pest 
megye). Csima István, főkántor. (1560—II—1) 

A h idvég-ardói református kántortanítói állomásra 
pályázatot hirdetek. Fizetés államsegéllyel együtt 80Ü 
korona. Az állomás azonnal elfoglalandó. U. p. hely-
ben. Ambrus János, ev. ref. lelkész. (1554—1 — 1) 

Ohtóber 1-től szorgalmi időre okleveles, vagy 
III—IV. képezdét végzett róm. kath. segédtanítót 
keresek. Fizetése : ágynemű, mosás, világítás nélkül — 
teljes ellátás és havi 20 korona. Recsk. (Heves m.) 
Vadassy Norbert, kántortanító. (1454—I - 1 ) 

A f e l sö-mics inye i róm. kath. kántortanítói állásra, 
melynek javadalmazása készpénzben stólában 657 
korona 50 fillér és szabad lakáson kerten és 4'/2 öl 
fán kívül (tövön) 28 kat. hold és 938 p - ö l föld 
illetmény haszonélvezete, ezennel október 5-ig szóló 
határidővel pályázat hirdettetik. Magyar-tót okleveles 
tanítók-tanítónők esetleg óvónők kérvényeiket alul-
írotthoz küldjék be. Burka Károly, h. plébános. 

(1530—1—1) 
A n a g y ö l v e d i — Esztergom megye — reform, 

egyház másodtanítót keres. Fizetése : államsegéllyel 
800 korona, egy bútorozott szoba ágynemű nélkül. — 
Pályázók kérvényeiket október 15-ig az esperesi 
hivatalhoz Nagysalló — Bars megye — küldjék. 

(1538-11-1) 
Pályázatot hirdetek kerka-teskândi róm. kath. 

önálló tanítói állásra. Fizetés 800 kor. lakáson kívül. 
Pályázhatnak tanítók és tanítónők szept. 27-éig. 
Lenti, Zala megye. Tóth Sándor, iskolaszéki elnök. 

(1523-1—1) 
Csömör község (a főváros tőszomszédságában) róm. 

kath. népiskolájánál egy tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás 800 korona (ennek fele 
államsegély) előleges havi részletekben. Lakás két 
szoba, konyha és kamra. Kertilletmény fejében 10 
korona. Minden tanulójától 48 fill, tandíj. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók és tanítónők. A kántori 
teendőkben való jártasság olőny. Pályázatok ftő 
Kratochwill József plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
október hó 4-ig beterjesztendök. Kerkasztnel Jakab, 
főtanító. (1525—1—1) 
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A borzavári anyaközséghez tartozó pállhálási-
pusztai iskolához egy oki. tanító kerestetik. Jöve-
delme : A gyermekek utáni gabona és tandíj : 118 
korona, 682 korona államsegély, 10 méter ágfa; egy 
szoba, éléskamra, ólak, */2 magyarhold kert. A Tündér-
majori és szépalmai tanoncok utáni gabona- és fa-
illetmény értéke: 110 korona. Az állás okt. 10-én 
elfoglalandó. Kérvények okt. 3-dikáig Bures Antal 
lelkész- s iskolaszéki elnökhöz Borzavárra külden-
dők. U. p.: helyben. (Veszprém m.) (1561—I—1) 

Helyettesül keresek képezdei növendéket, ki taní-
tani, kántori teendőket (orgonával) végezni önállóan 
képes. Fizetése: május végéig, 150 korona, lakás, 
élelmezés és mintegy 50 korona stóla. Jelentkezések 
„Evang. reform, tanító" eímre Sáregres, pósta 
Cece intézendők. (1562—I—1( 

Dlhépole (Trencsén megye) községben III-ad 
tanítói állásra pályázat hirdettetik szeptember 30-áig. 
Javadalma : hitközségtől 800 korona ; természetbeni 
lakás, konyhakert, két öl tűzifa. Tanítás nyelve ma-
gyar-tót. Pályázhatnak tanítónők is. A pályázatok 
plébánia-hivatalra címzendők. (1535 — 1 — 1) 

A csepregi róm. kath. iskolaszék egy magyar 
tannyelvű osztálytanítói állásra pályázatot hirdet 
Fizetés évi 800 korona, bútorozott szoba fűtéssel. 
Köteles a 4 fiú osztály közül egyiket önállóan taní-
tani, egyik ismétlő iskolában oktatni és a kántori 
teendőkben segédkezni. A fölszerelt kérvények oktb. 
10-ig Csepregbe (Sopron m.) az iskolaszék elnök-
ségéhez küldendők. Az iskolaszék. (1537—I I) 

Az orosztony-baksaházai róm. kath. plébániához 
tartozó K e r e c s e n y (Zala m.) fiókközség kántor-
tanítói állása október hó 8-án személyesen megjelent 
okleveles tanítók közt való választással töltetik be. 
Javadalma : 2 szobás lakás, konyha, pince, kamra, 
istálló, ól. 186 [' -öl házikert, 5 kat. hold 1106 f -öl 
szántóföld 68 kor. 82 f. 911 [ '-öl rét 78 f. Fer. Józs. 
alapból 47 kor. 50 f, Lumják alapból 1 kor. 80 f. 
Lélekgabona mintegy 15 mm. 180 kor. Lélekpénz 
23 kor. Mintegy 18 hkl bor 432 kor. 4 régi öl fa 
behordva 80 kor. 160 kor. tandíj. Ismétlősökért 42 kor. 
Stóla 14 kor. Legeltetési jog 20 kor. Összesen 1069 
kor. 90 fill. Esetleg ezek helyett 1100 kor. készpénz 
és belsőség. Az iskolát a község fütteti ; adót a 
tanító fizeti, a község nem munkál semmit, — a 
tanító minden harmadik vasárnap az anyaközségben 
a nagymisén a kórust tartozik ellátni. Kérvények 
Mühlstein Lajos lelkészhez Orosztony-Baksaházára 
küldendők. (1434-1—1) 

A vakok budapest i kir. orsz. intézetében föl-
ügyelői állásra pályázat hirdettetik. A megválasztott 
egyén kötelessége a növendékek fölött szabadidejük-
ben fölügyeletet gyakorolni, illetve őket ellenőrizni 
és az irodai teendőkben segédkezni. Ezen, valamint 
egyéb teendőiben az igazgató utasításai szerint jár 
el. Díjazása évi 240 koronaban, termésietbeni lakás 
és természetbeni ellátás élvezetével van megállapítva. 
Előnyben részesülnek oly nőtlen egyének, akik vala-
mely tanítóképző-intézet hallgatói voltak vagy már oki. 
tanítók. A kellően fölszerelt kérvények f. évi szept. 
hó 30-áig a nm. vall.- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumra címezve az intézet igazgatóságához 
(VII., István-út 95. sz.) küldendők. Budapest, 1903 
szept. hó 10-én. Pivár Ignác, igazgató. 

(1501—1—1) 
A tokaji (Zemplén) róm. kath. népiskolánál meg-

üresedett tanítói, illetve tanítónői állásra október 9-ig 
terjedő határidővel pályázat hirdettetik. Fizetés 952 
korona 50 fillér, melyben a tanterem fűtésére fordí-
tandó összeg benfoglaltatik. Van két szobás lakás, 
konyha. Pályázhatnak okleveles tanítók és tanítónők. 
A kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz küldendők. 
Tokaj, 1903 szeptember 16. Karniss István, lelkész, 
iskolaszéki elnök. (1551 - H I - 1 ) 

A vaál i ref. kántortanítói állásra e lap szept. 
3-kára hirdetett pályázat határideje szept. 30-káig 
meghosszabbíttatik. Kiss Béla, iskolaszéki elnök. 

(1524-1-1) 
Utóéves tanítójelölt ki júniusban képesítőzik kitűnő 

bizonyítványokkal rendelkezik, a kántori teendők 
minden ágát önállóan végzi, osztálytanítói, kántor-
tanítói, helyettesi vagy segédtanítói állomást keres. 
Cím : Utóéves tanítójelölt Eger, Arany János utca 
19. szám. (1466—1-1) 

A l ip tóvazsec i ág. hitv. ev. egyházközség elemi 
iskolájának harmadik rendes tanítói állomására okle-
veles tanító kerestetik. Fizetése 600 korona kész-
pénzben, tűzifa természetben k. b. 225 korona, lakás 
vagy megfelelő lakbér, egyebek 50 korona. Kellően 
fölszerelt folyamodványok október 12-ig alulírotthoz 
küldendők. Okályi Viktor, ev. lelkész. (J531—III—1) 

Tatabánya elemi népiskolánál egy újonnan szer-
vezett osztálytanítói állás betöltendő. Javadalom 
évi 1000 korona, szabad lakás, fűtés és világítás. A 
megválasztott, ki állását azonnal elfoglalni tartozik, 
egy osztályt önállóan vezet, az ev. ref. és ág. ev. 
vallású növendékeket val'águkban oktatja s magát 
mindenben a társláda rendelkezésének aláveti. Csak 
ev. ref. és ág. ev. vallású, nőtlen, okleveles tanítók 
kellően fölszerelt, bélyegtelen kérvényeik a „Társláda 
Elnökséginek címezve folyó hó 30-áig Tatabányája, 
Komárom megye küldendők. (1533—I—I) 

B.-Endrőd nagyközség külterületéhez tartozó csejt i 
pusztán ujonnau szervezett hat osztályú vegyes községi 
népiskola tanítói állomására pályázat hirdettetik. A 
tanító évi fizetéáe 800 korona, havi előleges részle-
tekben a községi pénztártól és egy szoba, konyha és 
kamarából álló lakás. Pályázók kérvényeiket okle-
véllel és működési bizonyítvánnyal legalább hiteles 
másolatban ellátva f. évi szeptember 30-ig a községi 
iskolaszék elnökségéhez Békés-Endrődre terjesszék. Az 
állomás a választás és értesítés után azonnal elfogla-
landó. (1540—1—1) 

Zenta város községi elemi iskoláinál üresedésben 
levő egy tanyai tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazás : évi 600 korona fizetés, évi 200 korona 
női kézimunka tanítási díj, lakás és ' 4 kat. hold kert. 
A fizetés, melybe a kézimunka tanítási díj beleszámít-
tatik, öt évi működés után 900, tíz évi működés után 
pedig 1000 koronára emelkedik. Ezenkívül a tör-
vényes ötödéves korpótlék. A másutt eltöltött évek a 
fizetésemelkedésnél beszámíttatnak. A megválasztott 
tartozik mindenkor az iskolaszék, illetve a tantes-
tület által kijelölt teljes mindennapi vegyes iskolát 
önállóan vezetni, a róm. kath. vallástant és az ismétlő 
iskolát tanítani és a női kézimunka tanításról gondos-
kodni, emellett növendékeit a gazdasági és kertészeti 
ismeretekre oktatni. Pályázhatnak oki. férfiak és nők. 
Fölbélyegzett kérvényeket f. évi szeptember 30-ig 
alulírott elnökhöz küldjék. Zentán, 1903 szeptember 
17. Szekfű György, iskolaszéki elnök. Mezei Mihály, 
iskolaszéki jegyző. (1549 — 1—1) 

Zentán, a f e l sőhegy i r. kath. kántortanítói állás 
megüresedvén, erre pályázat nyittatik. Javadalmazás : 
évi 200 korona lakbér, 800 korona fizetés. Ezenkívül 
a törvényes ötödéves korpótlék. A kántori teendőkért 
jár 400 korona évi fizetés, két kat. hold föld és 1500 
lélek után stoláris jövedelem. A megválasztottnak 
kötelessége leend az iskolaszék, illetőleg a tantes-
tület által megjelölt beosztással egy teljes mindennapi 
vegyes iskolát önállóan vezetni, növendékeit a gazda-
sági és kertészeti ismeretekre oktatni, az ismétlő-iskolát 
tanítani és az összes kántori teendőket végezni. Pályáz-
hatnak róm. kath. oki. kántortanítók. Fölbélyegzett 
kérvényeket f. évi szeptember 30-ig alulirott elnökhöz 
küldjék. Zentán, 1903 szeptember 17. Szekfű György, 
iskolaszéki elnök. Mezei Mihály, iskolaszéki jegyző. 

(! 549 — 1—1) 



•37. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19 

A v á c s z e n t l á s z l ó i államilag segélyezett községi 
elemi népiskolánál megüresedett s 800 korona kész-
pénzfizetéssel és 200 korona lakdíj és kert illet-
ménnyel javadalmazott tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik s fölhivatnak a pályázni óhajtók, hogy 
kérvényeiket, képesítésüket és az eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal fölszerelve jelen hirdetménynek 
a Néptanítók Lapjában való közzétételét követő 15 
nap alatt a községi iskolaszékhez annyival inkább 
adják be, mert a később beérkező kérvények figye-
lembe nem vétetnek. Köteles a megválasztott a reá 
bizott osztályokban — valamint a leánygazdasági 
ismétlőben az oktatást törvény szerint végezni. Fáy 
Barna, iskolaszéki elnök. (1534—1—1) 

G y ö n g y ö s t a r j á n (Heves m.) községi iskolájánál 
(államosítása folyamatban) fé-fitanító állás hirdette-
tik. Javadalom községtől 400 korona, államsegélyből 
400 korona, 100 korona lakbér; 10 korona 50 fillér 
kertilletmény. Csak róm. kath. vallású, magyar honos, 
okleveles tanítók pályázhatnak. Kötelesség a minden-
napi és ismétlős iskolások nevelése s oktatása, az 
isteni tiszteletre való vezetés és. az ottani föliigyelet. 
Kellően fölszerelt kérvények október elsejéig Szamosi 
György iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. 

( 1 5 7 7 - 1 - 1 ) 
A g a r é i (Baranya) róm. kath. kántortanítói állo-

másra 1903 október 20-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : három szoba, kamra és melléképületeken kívül 
az 1893. évi megállapítás szerint: 1. 157 pár után à 
',8 búza 157 írt. 2. Páronként 5 itce bor, à 10 kr. 
78-75 kr. 3. Kegyuraságtól 7 öl fa, 70 frt. 4. 1212 F'-öl 
konyhakert 21'31 kr. 5. 4 hold 1515 [_:-öl szántóföld 
89 frt. 6. 1 hold 2 p - ö l rét 15" 13 kr. 7. Földmunka-
váltság 16'80 kr. 8. Legelőilleték — - 4 telek után — 
18 frt . 9. Tandíjváltság címén 21 frt. 10. Ismétlő-
oktatásért 21 frt. 11. Egyéb alapítványok után 36 
frt. 12. A filiálékból páronként 1 frt, akkor 47 frt 
50 kr. 13. Stóla 22 frt . Összesen korona értékben : 
1226 korona 98 fillér. A földek adóját is a tanító 
fizeti. Ezekből nyugdíjigénye 300 frt. Csak okleveles 
róm. kath. tanítók pályázhatnak, kik kellően föl-
szerelt kérvényeiket a ker. esperesi hivatalhoz Keszübe, 
pósta : Pellérd küldjék. Kántorpróba megkívántatik. 
Garé, 1903 szeptember 19. Kulcsár, plébános. 

( 1 5 5 5 - 1 - 1 ) 
A r a d szab. kir. város községi elemi iskoláihoz 

újonnan rendszeresített egy tanítói és két tanítónői 
állásnak betöltése végett ezennel pályázat hirdettetik. 
A jelzett állások mindegyikével 1200 korona évi 
törzsfizetés, 400 korona évi lakáspénz, vagy esetleg 
természetbeni lakás javadalmazás jár, amelyek a 
fönnálló fizetési szabályzat értelmében az előírt évek 
leteltével még két fokozatban előírt nagyobb fizetéssel 
és az ötödéves korpótlékokkal emelkedhetnek. Ezen 
javadalmazás fejében kötelesek a megválasztandók a 
reájok bizott osztályokban az előírt összes tantár-
gyakat tanítani, azonkívül a férfitanítóra nézve fölté-
telül kiköttetik az is, hogy azon esetben, ha a 
miniszteri utasításban előírt heti óraszámot bármely 
körülmény miatt nem tanítaná, köteles a fönnmaradó 
órákban, az iskolaszék rendelkezéséhez képest az 
iparostanonc-iskolában, vagy amennyiben az elemi 
iskolai tanítók a keivskedőtanonc-iskolában is tanít-
hatnak, ez 'utóbbiban is, minden külön díj nélkül 
tanítani. Fölhivatnak tehát azon magyar honosságú, 
a 40-ik életévet még meg nem haladott okleveles 
tanítók és tanítónők, kik ezen állások valamelyiki t 
elnyerni óhajtják, hogy ez iránt szabályszerű okmá-
nyokkal fölszerelt és a kellő bélyeggel ellátott kérvé-
nyüket f. évi október hó 5-éig bezárólag Arad szab. 
kir. város községi iskolaszékéhez címezve beküldjék. 
Aradon, 1903. évi szeptember hó 19. Institoris Kálmán 
s. k., iskolaszéki elnök. Bonts Aurél s. k., iskolaszéki 
jegyző. (1572—I—1) 

A Mramorák (Temes megye) községben újonnan 
szervezett óvónői állás betöltendő lévén, fölhivatnak 
az ezen 720 korona fizetés, 60 kor. faátalány, 4 kor. 
írószer átalány és 180 kor. dajkatartás javadalma-
zással, úgyszintén szabadlakással egybekötött állást 
elnyerni óhajtók, hogy pályázati kérvényeiket 1903. 
évi október hó 5-éig a helybeli községi' iskolaszékhez 
juttassák. Iskolaszéki elnök. (1433—1 — 1) 

B i c s k e i (Fejér m.) róm. kath. tanítói állásra f. évi 
október 1-ére pályázat hirdettetik. Jövedelem : 740 
korona, lakás, tisztogatás, fűtés. Csak oki. tanítók 
pályázhatnak. A kántori teendőkben jártas tanerők 
előnnyel bírnak. Folyamodványok az iskolaszékhez 
küldendők. (1543—1—1) 

Szakosra (Tolna m.) róm. kath. magyar osztály-
tanító kerestetik. Evi fizetése a kántortól 240 korona 
és természetbeni élelmezés, államsegélyből 240 korona, 
egy bútorozott szoba fűtés és tisztogatással. Köteles-
sége egy osztályt vezetni, a második gazdasági ismétlő 
osztályt tanítani és a kántorságban állandóan segéd-
kezni, amiért az abban való jártasság megkívántatik. 
A megválasztott okleveles pályázó az állást évközben 
csak kántortanítóvá való megválasztása esetén 
hagyhatja el. Pályázati határidő szeptember 30. 
Vitkovits Ferenc, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 1 5 4 4 - 1 - 1 ) 
A k i s k o s z m á l y l róm. kath. magyar tannyelvű 

önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : szép új lakáson, kerten és korpótlékon kívül 
980 korona, különféle címek alatt. Tankötelesek száma 
30—40. Személyesen megjelenő férfitanítók előnyben 
részesülnek. Az állomás azonnal elfoglalandó Kérvé-
nyek október 4-ig Szakács Viktor iskolaszéki elnök-
höz Ujbarsra küldendők. (1574—1—1) 

A karácsondi róm. kath. iskolaszék IV. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma : 800 korona, 
felét az állam adja ; 78 korona fűtési átalány, mely 
összegből a tanterem is fűtendő ; 80 korona lakbér 
vagy természetbeni lakás. Kérvények október hő 4-ig 
főt. Erős Gedeon elnök úrhoz küldendők be. Karácsond 
(Heves várm.), 1903 szeptember 20. Csapkovich János, 
iskolaszéki jegyző. ( 1 5 7 5 - 1 - 1) 

A k u n h e g y e s i r. kath. önálló tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 800 korona, a hit-
község faiskolájának haszonélvezete, megfelelő lakás. 
Kötelességei: az iskolaszék által reá bizandó osztályok-
ban az összes tantárgyak tanítása, a tanítványoknak 
templomba vezetése. A kántortanítót akadályoztatá-
sakor helyettesíti. Kérvények oklevéllel és bizonyítvá-
nyokkal fölszerelve folyó évi október 10-ig a róm. 
kath. iskolaszéknek Kunhegyes küldendők. Az állomás 
rögtön elfoglalandó. Mellékjövedelemre számíthat. 

(1576-1 1) 
A v á g s z e r e d i róm. kath. népiskolánál 700 korona 

s egy szobából álló lakással díjazott tanítói állás 
betöltendő. A 800 koronára államsegéllyel való ki-
egészítés folyamatban van. Fölszerelt folyamodványok 
a vágszc-edi róm. kath. iskolaszék elnökségére címezve 
folyó évi október l - ig benyújtandók. (1567—I —1) 

A duna-újfalui (Komárom vármegye) róm. kath. 
népiskolánál az osztálytanítói állás betöltésére pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : 800 kor. készpénz állami 
kiegészítéssel, havi utólagos részletekben, egy szobából 
álló bútorozott úri lakás. (Mosás, világítás, ágyneműn 
kívül.) Kötelessége az iskolaszék által kijelölt osztályt 
vezetni, az ismétlő tanköteleseket felváltva oktatni, 
és a kántoriakban segédkezni. Kellően fölszerelt kér-
vények a duna-újfalui iskolaszékhez címezve, szep-
tember 30-ig beküldendők, amely napon a választás 
is megtörténik. Az állás azonnal elfoglalandó. Csak 
okleveles férfitanítok pályázhatnak. Vasútállomás, 
posta, távírda helyben. Komjáti József, isksz. vil. 
elnök. Ivanits Andor, főfanító, isksz. jegyző. 

(1573-1 -1) 



39. SZÁM. 

Oszlányi (nagyközség Bars m.) róm. kath. nép-
iskolánál tanítónői állásra okt. 8-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 680 kor. 30 méter tűzifa, értéke 120 K 
és 1 szobából álló lakás. Kötelesség : III—VI. osztály 
és isniétlősök tanítása. Csak okleveles tanítónők 
pályázhatnak. Államosítás folyamatban van. A meg-
választott köteles állását okt. 15-én elfoglalni. A 
kérvények róm. kath. iskolaszékhez címezve, Újvári 
Mátyás iskolaszéki elnökhöz küldendők be. 

(1566-1 1) 
A soósói r. kath. tanítói állomásra f. é. október 

hó 12-ére pályázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : 
községtől 2-10 kor. ; 24 mét. vegyes tűzifa ; 4 pozs. 
mérő árpa; 12 bécsi mázsa burgonya; beiratásból és 
ünnepi adományból 28 kor. ; államsegély 440 kor. és 
lakás. A tannyelv tót-magyar. Pályázhatnak okleveles 
tanítónők is. Folyamodványok a szükséges okmányok-
kal a fenti határnapig nt. Kekát Ágoston pápai t. 
káplán, lúdrofalvi plébános s kerületi tanfelügyelő 
úrhoz küldendők. (1569—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

A gyermek első tanítója szerzőjétől 
eddig megjelent gyakorlati nagy vezérkönyvek az 
elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Egy-egy osztály teljes vezérkönyve 5 korona. 
Kaphatók : Juhay Antal tanárnál, Budapest, VII., 

Hungária-körút 233. szám. 
(1514—VI-2) 

felvidéki állami óvónő főváros közelében működő 
állami óvónővel. Cím : „állami óvónő" özv. Zay 
Józsefné leveleivel. Budapest, Ferenc-körút 40. sz., 

IV. emelet, 29. ajtó. (824—II—1) 

Egy új ötváltozatú pedálos elöljátszó 

orgona 
helyszűke miatt minden elfogadható áron eladó. Javí-
tások a legolcsóbb áron elfogadtatnak. Klepszel 
István orgona- és harmónium-épitő, Beszterce-

bányán. (1430—11—2) 

Egyetlen magyar ABC- és olvasó-
könyv, mely az új iskolai helyesírás 

szerint át van dolgozva. 
(•rainma László, Képes magyar ABC- és olvasó-
könyv 3-ik új helyesírás szerint átdolgozott kiadás 
ára ,50 fillér. Ez idő szerint egyedüli tankönyv, mely 
a tanítást a szöveghez alkalmazott eredeti magyar 
irányú rajzok által megkönnyíti és a gyermeket már 
az iskolai helyesírásra is megtanítja, mi a jövő taní-
tásnak alapját szolgálja. Mint ezen mű folytatása 
kiadásunkban megjelent és fokozatosan megjelenik. 

liruiiowszky, Magyar olvasókönyv 
a 2. osztály számára. Ara 60 fillér. Hivatalos bírálat 
különös elismerésben részesítette és mint úttörő 
müvet engedélyezésre legmelegebben ajánlott. Kiadja 

és kívánatra mutatvány-példányt küld : a 
J r * o l a t s e k - f e l e 

könyvkereskedés 

(1511 i i - i ) - T E M E S V Á R . 

Nevelőnő 
kerestetik pusztára 2 gyermekhez, aki polgárit is 
tanít. Perfect zongorázók és németül tudók előnyben 
részesülnek. Ajánlatokat arcképpel kér Kováts 

Kálmán intéző, Cs.-Mágocs. 
(1521—1- 1) 

C s e r é l e k 
— szép helyről — begyes vidékre. Szabadjegy. 
Mellékjövedelem. Vrána, állami tanító, Gombos-

vasúttelepen. Bács megye. (1564-1-1) 

1400 K jövedelmű r. kath. kántortanító Zala m.-beu 

cserél 
kevesebb jövedelművel is. Cím : „Hirdető" Mura-

Csány. (1522 - I 1) 

C s e r é l n i 
óhajt Felsö-Muzslya tiszta magyar nagyközségben 
(Nagy-Becskerektől '/a órányira) öt tanítós iskolánál 
működő állami tanító lehetőleg városban működő 

kartárssal. Gaal József. (1563—1—1) 

készpénzért vagy részletfizetésre jutányos áron 

EHRENTREU és FUCHS testvéreknél 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 8/k. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(1304—40—5) 

keresztény kath. jó családból való kerestetik pusztára 
egy Hl-ik elemit végző fiúgyermek mellé. Megkiván-
tatik a zongora-tanítás és német nyelvbeni jártasság 
is. Fizetés havi 30 korona és teljes ellátás. Ajánlatok : 
Kürti Emilhez Peszéradács , u. p. Tatár-,Szent-
(1570) György kéretnek válaszbélyeggel. (—I—1) 
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T t t t i h ù i t t j v e i k 

elemi és polgári, tanító-, tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes 
tanintézetei számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi jegyzetek Röhn J. 
tanártól. Természetrajzi j egyzetek dr. 
Vangel Jenötöl és történelmi) e g y zetek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST (Buda), II. Iter., 

Fö-uteza 2-iW szám. 

Késztetés könyvjegyzék ingyen! 
(1300—XV—5) 
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Most jelent meg : K o v á c s - M a u r e r 
s z a v a l ó k ö n y v 

az iskolai ünnepélyekre dátum szerinti sorrendben. 
Két szólamra letett alkalmi dalocskák. Függelékül 
Alkalmi vers I)eák Ferenc születésének 100-éves 
évfordulójára. Deák Ferenc arcképével, ára kötve 
(120 oldal) 50 fillér. Megrendelésnél 20 fillér bármely 
jótékonycélra levonható példányonként. Mutatvány 50 

fillér beküldésénél bérmentve. 
Kun-Fülöp-Csath, G a z d a s á g i o l v a s ó harmadik 
új tanterv szerinti kiadás, ára 1 korona, tanítóknak 
84 fillér. Mutatvány csak 70 fillér beküldése ellenében. 
S ó f a l v y - P a t a k i K i s F o n o m i m i k a i abc . Ára 
24 (Mér. 24 fillér beküldése ellenében yezérkönyvvel 

együtt bérmentve küld 

Ingusz I. és Fia 
(1571—1—1) k ö n y v k i a d ó hivatala 

A R A D O N . 
Kiadó osztályunknak szeptemberben öszetorlodó mun-
káját megkönnyítendő, kérjük a tisztelt tanítóságot 
rendelésein az utolsó póstát és esetleges legközelebbi 
vasúti állomást tisztán megjelölni. A gazdasági ismétlő 
olvasó rendelésénél világosan kiírandó, hogy Il-ik 

vagy Ill-ik kiadás küldendö-e. 

TANKÖNYVEK 
az összes tanítóképző és egyéb intézet részére vala 

mint írószerek is kaphatók 

T i s z a Testvérek: 
könyv-, papír- és zeneműkereskedésében 

BUDAPEST, II. ker., Fő-utca 12. szám. 
Tanító urak írószereknél stb. a rendes kedvezmény-

ben részesülnek. (1520—V—2) 

Tisztelettel 

Elismerő nyilatkozat az „ E r a s s é f o e t " állami 
nőiskolától. 

K é z i m u n k á k 
s anyagok legjobban kaphatók CZAMRA RÓBERT, 
Dudapest, IV., Zsibárus-utoa 5. sz. Egyedüli kézi-
munka üzlet, mely művészi irányra súlyt fektet, külön-
legesség magyar stylű rajzok s aplikációkban. Minden-
nemű hímző szövetek, kötő és horgoló anyagok dús 
választékban. Iskoláknak 10° o árengedmény. Vidékre 

minták bérmentve. (1345—20—4) 

1 3 - é v e s leányom mellé oly okleveles polgár: 
esetleg elemi népiskolai 

t a n í t ó n ő t 
keresek, ki az állami polgári iskola III. osztályának 
tantárgyait, a kézimunkát és zongorát tanítani képes, 
németül beszél és szereti a gyermekkel való foglal-
kozást. Teljes ellátáson kívül évi fizetése 600 korona. 
Az állás azonnal elfoglalandó, okmányok Mike, 
Somogy megye, K e r e s z t e s J ó z s e f h e z (urod. intéző) 

küldendők. (1536—II- l ) 

Páratlan nöi 

K É Z I M U N K Á K 
képes árjegyzékemet, mely 270 oldnlon 2600 eredeti 
rajzokat tartalmaz, kivát atra ingyen és bérmentve 

küldöm. 
B é r e z i I > . S á n d o r 

kézimunka- nagyiparos 
BUDAPEST, Király-u. 4. 

VIKTÓRIA 
elsőrendű hiinzőgép 6 korona. 

„KOH-I-NOOR" 
elsőrendű, mosást és fénytartó g é p h i m z ö s e l y e m 
Singer, Wheeler & Wilson stb. stb. gépekhez egyedüli 

gyári raktára. 
I s k o l á k á r e n g e d m é n y b e n részesü lnek . 

(1028—52—. 9) 

Magyar gyártmányú iskolai 

R a j z e s z k ö z ö k 
kaphatók Hambach F.-né cégnél Dudapest, VII., 

Dohány-utca 36. sz. (1242—V—5) 

F e l w e l L i p ó t u t ó d a i 

Budapest , IX., Ipar -utca 7. s z á m . 
Iskolaberendezések, tornakészülékek és óvodaberen-
dezések gyára, kívánatra megküldi újonnan kiadoh 

árjegyzékét ingyen és bérmentve. 
(1302—X—5) 

I Legújabb kiadás az űj minisz-
I teri tanterv és az új iskolai 
I helyesírás szerint átdolgozva. 

V A D A Y , 

Gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
3. javított kiadás 6. lenyomata. Ára 1 korona. 

Ez idő szerint egyedüli tankönyv, mely a 
miniszteri tantervben előírt követelményeknek 
megfelelne és az űj helyesírás szerint van át-
dolgozva. Az oly fontos alkoholellenes akció 
megoldására szerző igen sikerült kivitelű 
képet alkalmazott. A tanítást lényegesen meg-
könnyíti az olvasmányokhoz alkalmazott „össze-
foglalás", mely a hosszas értelem magyarázást 
teljesen feleslegessé teszi. Ezen munka német 
nyelven is megjelent. 

Kivánatra bevezetés céljából mutatvány-
példányt szívesen küldünk. 
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o.s. í s k i r . udvari liaugszerg'y&ros, 
il „Rákóczy" ; ^ggk j JÍSQ& 

Javított B u d a p e s t , 
t á r o g a t ó ^ n . ker„ » 

egyedüli Lánchid-u. 5, 
feltalálója. j 
Ajánlja saját gyárában készült összes vonós, 

fa-, réz-, fuvóhangszereit szakértői és föltétlen 
szolid árak mellett. (1267—52—5) 

Legújabb kiadású árjegyzék 
Összes hangszerekről fis — harmoniumokról — r" 

I kívánatra ingyen és bérmentve megkilldetik. I 

A z a m e r i k a i c o t t a g e - o r g o n á k 
gyárának raktára: 

l É f § § § É j | PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
M j ^ y í C BUDAPEST, m-
i f P U d s ^ f e y VIII., József-körút 15. sz. 
l y H a j á n l j » európai ezerkezetü barmo-

* r i ti niumait ia. 
I w J » ^ - A ' r / w A gyönyörű haug, melyet az 

ty amerikai rendszernek elméa 
ffwyá^Tiv szerkezete elővarazsol, onma* 

ganak zeng dicséretet. 

Ára IM boron«««! #»!• 
>''>'•. * boron«» r«nle-

^ » . X r ^ í u Ï V Ltbben i». 
í ^ ^ ^ d ^ y ^ t á i S S a ® ; ' " Ké(ies »rjegyzek ingyen éa 

hermentie. 6 d»i Jótáll»». 
" ( 1 4 1 0 — 6 2 — 2 ) 

T R Ó C S Á J T Y I B E B T A l ^ A J í g g j 

v | A „sárospataki irodalmi kör" következő népiskolai kiadványait van gg t 
3 H j szerencsém a t. tanító urak szíves figyelmébe ajánlani: j f j f £ 
v f | | Nagy Sándor ABC- és olvasókönyv 40 fillér | | | j £ 
a p E I Dezső la. Magyai- Olvasókönyv II. osztálynak 45 „ 
• I i •— — » Iii. IV. osztálynak . 80 „ Ä £ 
i ' M - ~ " v. és vi . „ 1 „ io „ 
A § Ü — — Számtan I. II. osztálynak —„ 34 „ ifS: 
s m - - » IlI"lv- » -» 7 0 » M Z 
• gfc — _ „ V. VI. osztálynak - „ 60 „ % 
• if® — — Népiskolai tanterv —„ 60 „ Hpj, 

fe$ ! Dezső L. Pásztor Kis daloskönyv. I. III. Osztálynak —„ 40 „ ^ 
£ « I r — — „ „ IV. IV. osztálynak —„ 60 „ M £ 
^ M Ärvay Ú- és új-testamentomi szent történet . . . —„ 60 „ 9B <> 

^ Radácsy Szent történetek rövid foglalata —„ 28 „ ^ 
£ 2 Mltrovics Hittan —„ 40 „ pj ̂  

Magyarország története — „ 40 „ o 
• « Orbán Kézikönyv az egyetemes történethe? —„ M , & £ 
£ g Gérecz Földrajz — „ 54 M Ĵ 
^ g Búza Természetrajz —„ 60 „ ^ £ 

S Zsindely Természettan . . . ; . . . . . —„50 „ H £ 
£ ^ Ballag! A magyar alkotmány „ 45 „ U. IX ^ M A 
£ 05 Ajánlom továbbá következő kiadványaimat : 
• Nóvák Lajos Ref. temetési énektár 1 K 40 „ ^ ^ 
£ §jg| Veres Ferenc Taneszközkészítés tl-ík kiadás 1 „ 40 „ j-gg 
• M Comenius Nagy oktatástana (Didactica magna). Fordította Dezső Lajos. pí§ <> 
• H ! 3 K. helyett ; 2 „ - „ ^ ^ 
X «gs Hodossy Béla Énekek, dalok. Négyszólamú kargyüjtemény ev. ref. egyházi g | | ^ 

! énekkarok számára. Il-ik kiadás 2 „ — „ ^ ^ 
. Hodossy Béla Tárogató. Dalgyűjtemény népiskolai tanulók, valamint tanítók gjgj ^ 

^ számára. A zemplénmegyei tanítóegyesület kiadványa . . . . . 1 „ — „ 
^ ^^ Mearendeléselíet szívesen logad (1361—I—-1) "y 

I S T R O C S A M Y I b e r t a l a i î | 

I 8 k ö n y v k e r e s k e d é s e S á r o s p a t a k o n . Ë§ | 

l i t o l M a i K Ö M V K E B E S K E P É S E g l g l l ü É I 

B ELSÖ MAGYAR HANGSZERGYÁR 
= vi l lamos erőre berendezve.  

0 

STOWASSER J. 

G é p - és m i k h l m z é s e k 
női ruhákra, applicatiók stb. 

L I L I E N T H A L J . 
BUDAPEST, (1502—VI—2) 

VI. ker., Király-utca 34. szám. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K l l f . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarország-' népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóéit minden közlés után 6 fillér fi/ütendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj ( lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISKOLA TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a c l n i i k v i s s z a . 

Újítások. 
Ujabban nagy arányokat vesznek a 

mi körünkben is az újítások. Külö-
nösen a módszertan körében. Annyi 
„új módszer", amennyit a kollegák 
mostanában produkálnak, elég volna a 
legnagyobb nemzetek tanítóinak is. 
Különösen a mennyiséget illetőleg. A 
mennyiség hangoztatásával nem akarjuk 
a reformok becsét kicsinyelni. Sőt 
készségesen elismerjük, hogy az újítások 
között sok életre való jó dolog van, 
melyek a próbálkozások nélkül föl-
szirtre nem kerültek volna. Kiváló 
jelentőségűek ezek a próbálkozások főleg 
az írás- és olvasás-tanítás inegköny-
nyítése szempontjából. Az e téren 
keletkezett újításoknak már eddig is 
sokat köszön a magyar népiskola. Az 
újítások olyan fogásokat hoztak forga-
lomba, amelyek jelentékenyen meg-
könnyítették az írva-olvasás nehéz-
ségeinek legyőzését. 

Az írás-olvasás tanításmódjának tanul-
mányozása nagy lendületet vett. Pár 
év óta egész irodaion/1' keletkezett e 
téren. Megélénkült az é^pt az iskolában 
is. Az újítók minden erejüket meg-
feszítették, hogy elméletüket igazolják, 
eredményt érjenek el ; az újítások 
ellenzői sem maradtak hátra, ők is 
megtettek minden tőlük kitelhetőt a 
„régi módszer" igazolására. Verseny 

támadt a támadók és a védők között ; 
mindegyik megakarta mutatni, hogy az 
igazság az ő részén van. Az igazságot 
mi más igazolja, mint az eredmény ? 
Erre törekedett tehát mind a két tábor. 

Es nem hiába. Ennek a küzdelemnek 
szembetűnő eredménye, hogy az első 
osztályt sikerrel végző tanulók száma 
igen szépen megszaporodott az egész 
vonalon. Mert nemcsak az ellenfelek 
buzgólkodtak, mások is belevonattak a 
küzdelembe. Nagyon sokan érzik az 
írás- és olvasás-tanítás nehézségeit; 
tehát sokan te t tek kísérletet ezen 
nehézségek legyőzésére. A küzdelem 
folyamán a köztudatba ment, hogy az 
első osztályú tanulónak — ha korához 
képest testileg és lelkileg eléggé 
fejlett — egy tanév alatt el kell 
végeznie az osztályát. A verseny hatása 
alatt jelentékenyen emelkedett az egész 
vonalon az írást és olvasást egy év alat t 
megtanuló tanulók száma. Az újítás 
tehát ezzel az eredménnyel előbbre 
vitte az egész népoktatást. íme az 
újításnak első nagy pozitív eredménye. 

Az eredmény azonban nemcsak ennyi. 
Az az élénkség,,, mely az írás és olvasás 
tanításának javítására irányuló törekvés 
nyomán támadt, nem maradt azon a 
szűk téren, amelyen keletkezett, hanem 
kiterjedt a többi ismpretá^akra is. Len-
dületet vett a beszéd- és ' értelem-
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gyakorlatok és számvetés tanításának 
ügye is. Mind a két diszciplína tanítás-
módjával behatóan foglalkoztak és fog-
lalkoznak a kartársak. 

Nincs tehát igazuk azoknak, akik a 
kísérletek ellen voltak. A kísérletek 
magukban véve sohasem ártalmasak. 
Ellenkezőleg, föltétlenül szükségesek. 
A pedagógiának ez a gyakorlati ága 
sohasem fejlődött volna oda, ahol ma 
áll, kísérletek nélkül. És haladásra a 
jövőben sincs kilátás kisérletek nélkül. 
Csak az szükséges, hogy a kisérletek 
kellő fölügyelet és ellenőrzés alatt 
legyenek. Mert abban igazuk van a 
kisérletek ellenzőinek, hogy a gyermek 
nem kísérleti nyúl. A gyermek lelkét 
nem szabad ide-oda ráncigálni. Hogy 
ez meg ne történhessék, arra való az 
ellenőrzés. Nem szabad megengedni azt, 
hogyha valakinek valami bogara támad, 
nyomban fölcsapjon kísérletező apostol-
nak, nyakába vegye a világot, hogy 
híveket toborozzon világot megváltó 
eszméjének; de viszont a komoly pró-
bálkozás út ját sem szabad elzárni. 

Nekünk úgy tetszik, mintha újabban 
kissé sűrűen támadnának az apostolok. 
Egy kissé kellemetlenül érint bennünket, 
hogy az apostolok olyan területet szál-
lanak meg, amely nincsen parlagon. 
Nagy előszeretettel javítják az írás és 
olvasás módszerét. Valóságos egymásra 
licitálás folyik már e téren. Az egyik 
ezt mondja: én félév alatt tanítom meg 
a gyermeket az írás és olvasás művé-
szetére. A másik így szól : én három 
hónap alatt játszva tanítom meg a 
gyermeket erre a nehéz művészetre. 
A harmadik így kiált föl: Mit? három 
hónap? Ennyi idő kell erre a gyerek-
játékra? Dehogy kell! Két hónap bő-
ségesen elég rája. A negyedik már a 
két hónapot is fölötte soknak tart ja. 
Az ő „módszerével" hat hé t is elég. 
Az ötödik a hat hetet is rettenetes 
időpazarlásnak tartja. Szerinte tizen-
nyolc nap is elég erre a csekélységre. 

A hatodik lefőzi az összes elődöket. 
Neki tizennyolc nap sem kell. Neki 
elég a heti három órás tanév, mely 
idő alatt nemcsak az írás és olvasásra, 
hanem az első osztály minden isme-
reteire is megtanítja a gyermeket. 
Egészen játszva. 

Mi őszinte barátjai vagyunk a kísér-
letezéseknek. Éppen ezért sajnáljuk, ha 
az emberek erre a cseppet sem reális 
térre lépnek. Mert veszélyeztetik az 
eredményeket. A dolog elveszti így a 
komolyságát. Az ellenzők méltán han-
goztatják, hogy a javításnak nem az 
a célja, hogy a gyermeket az új fo-
galmak egész seregével zavarja, hanem 
csak az, hogy munkáját megkönnyítse. 
A képzetek egymásra halmozása csak 
zavart okoz a gyermek lelkében. 

Az újítók nem is ezt akarják. Csak 
azt akarják megmutatni, micsoda nagy 
könnyítéseket lehetne az ő módsze-
rükkel elérni. Ezt pedig azért szük-
séges hangoztatni, mert — mint a 
rossz nyelvek mondják — „új módszer" 
ú j ábc-vel jár. Az abc pedig kelendő 
árucikk. Mi nem gyanusítjuk az újítókat. 
Csak hangot adunk a kartársak között 
hallottaknak, hogy óvatosságra intsük 
őket. Vigyázzanak! Ne adjanak táplá-
lékot az önzés gyanújának; mert ez a 
gyanú érzékeny károkat okozna. Nem 
kárhoztatjuk mi a jogos hasznot; ám 
lássa hasznát bárki az ő szelleme ter-
mékének, de a haszon gondolatának nem 
szabad oly erősen előtérbe nyomulnia, 
hogy a legközvetlenebbül érdekelteket a 
haszonlesés gyanújába keverje. Mert a 
káros visszahatás nemcsak az újítókat 
fogja igen kellemetlenül érinteni, hanem 
az ügyre is káros hatással lesz. 

A másik dolog, amit ebben a versen-
gésben kerülni kell, a játókszerűségnek 
hangoztatása. Jegyezzük meg itt, hogy 
annak a sokat emlegetett játékszerű-
ségnek nem az a célja, hogy a tanulás 
munkáját játékká tegye, hanem csak 

! az, hogy a munkát megkönnyítse, kelle-
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messé tegye. Nem a szó a lényeges, 
hanem a dolog. Akármilyen játékszerű 
is a mi tanítói munkánk, a gyermek 
intenzív tevékenységet végez a tanítás 
folyamán. Ez a tevékenység komoly 
dolog, akár mondjuk, akár nem, akár 
tud a tevékenység komoly voltáról a 
gyermek, akár nem. Mi jobban szeretjük, 
ha a gyermek tudja, amit különben 
is szívesen hall; tudja azt, hogy ő nem 
játszani, hanem komoly munkát vé-
gezni jár az iskolába. A gyermek ön-
becsérzetét nagyon fokozza az a tudat, 
hogy ő már nem kis gyermek, hanem 
olyan nagy fiú, vagy leány, aki mun-
kára képes, aki már közelebb ju to t t a 
felnőtt emberhez. Nagy tévedés azt 
hinni, hogy a gyermek nem szeret 
dolgozni. A gyermeknek még a játéka 
is a felnőttek munkás életének után-
zása. Nem a munkától irtózik a gyer-
mek, hanem az ő lelki fejlettségének 
nem megfelelő, cselekvési ösztönét ki 
nem elégítő munkától húzódik. Az ilyen 
munka rája nézve rabszolga-munka, azért 
menekül tőle, hacsak szerét ejtheti. 

Azért há t csak dolgoztassunk bátran 
a gyermekkel. Csak arra legyen gondunk, 
hogy ez a munka igazi munka legyen, 
a munkálkodás módja a gyermek ter-
mészetének és lelki fejlettségének meg-
felelő legyen. 

Ez a szempont irányítson bennünket 
javításra irányuló minden tevékeny-
ségünkben is. 

(Budapest.) Ember János.-

Viíás ügyek. 
Részint a Néptanítók Lapjában, részint 

annak buzgó olvasói részéről ismételten vetőd-
nek föl vitás kérdések az ú j gondnoksági uta-
sítás egyes pontjai, majd az iskolaszéki uta-
sítás egyes intézkedései körül. Ezekre általános 
érdeküknél fogva célszerűnek tartjuk e cikkely-
ben adni meg olvasóinknak a szükséges tájékoz-
tatást. 

1. Ilyen mindenekelőtt az 1901. évi 32.055. 
számú rendelettel kiadott Gondnoksági Uta-
sítás 22. §-ának 3. pontja, mely szerint az 
állami elemi népiskola költségvetésében, mint 

szükséglet előirányozható „irodai átalány, 
írószerek, kréta, szivacs beszerzésére átalány-
összegül egy-egy tanteremre átlag 10 korona; az 
igazgató tanítónak 20 korona." Ezt a rendel-
kezést sokszor úgy értelmezték, hogy ahány 
osztály, annyi 10 korona, azonfölül az igaz-
gatónak még külön az osztályára előirányzott 
10 koronán kívül 20 korona; úgy is értel-
mezték, hogy minden osztályra 10 korona, az 
igazgató osztályára 20 korona ; úgy is magya-
rázták, hogy a jelzett összegek terhére az iskolai 
gondnokság szerzi be az írószereket, s az látja 
el az iskolát, viszont úgy is magyarázták, hogy 
a tanítóknak jár ki az összeg, s abból ők 
tartoznak ellátni az osztályukat írószerekkel. 

Figyelemmel a 22. §. első két sorára, és 
az abban foglalt célzatra, mely abban áll, 
hogy e szakasz az állami elemi iskolai költség-
vetés összeállításához csak a méreteket szabja 
meg, a 3. pontnak csak az az értelmezése 
helyes, mely szerint az összes osztályok részére — 
az igazgató osztályát bele nem számítva — 
10—10 korona irányozható élő, az igazgató 
osztálya részére pedig 20 korona számíttatik. 
Ezen előirányzott összegből azonban a gond-
nok köteles a krétát, szivacsot és tintát be-
szerezni és az osztályokat, valamint az igazgatói 
irodát is ellátni, tehát az előirányzott össze-
gekre a tanítók semmiesetre se tarthatnak 
igényt. Ha tehát egy állami iskolában 12 tan-
terem van : tintára, krétára, szivacsra s az 
igazgatói irodára 11 tanterem à 1 0 K = 110; 
1 tanterem à 20 K = 1 1 0 + 20 összesen 130 
korona irányozható elő. 

2. Vitás az a kérdés is, hogy a községi 
iskolai záróvizsgálat után, ha a vizsgálaton 
a kir. tanfelügyelő megbízottja elnökölt, a 
megtartandó tanítótestületi értekezletet a kir. 
tanfelügyelő megbízottja tartsa-e meg, vagy 
pedig csak ha akarja, mivel az utasítás 
119. §-ában az van mondva, hogy „esetleg a 
kir. tanfelügyelő megbízottjának elnöklete alatt." 

A kérdési-e a feleletet a 119. §. b) pontjá-
nak kezdő sorai adják meg. Ugyanis ez azt 
mondja, hogy „az évzáró vizsgálaton a köz-
ségi el. iskolaszék elnöke, vagy az iskolaszék 
kiküldötte, vagy amennyiben szükséges, a kir. 
tanfélügyélő megbízottja elnököl 

Mármost, mivel a kir. tanfelügyelő csak 
akkor fog a községi elemi népiskola záró-
vizsgálatára helyettest küldeni elnökül, ha ez 
szükséges, vagyis, ha az iskolai tanítás eredmé-
nyéről a megbízott által akar tudomást sze-
rezni és az esetleg fölmerülő hibákra nézve 
ezen helyettese által kívánja észrevételeit meg-
tétetni, a dolog természetéből folyik, hogy 
ennek a helyettesnek kell ezt az értekezletet 
vezetnie, mert ebben rejlik legfőbb funkciója; 

40* 
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ezt kívánja az ügy érdeke is, annál is inkább, 
mert a záróvizsgálatról a tantestület elkerülé-
sével való jelentéstételről az utasítás egyáltalán 
nem kívánt rendelkezni, sőt még az egytanítós 
iskola tanítójának is megadta azt a jogot, 
hogy a záróvizsgálatról fölveendő jegyzőkönyv, 
illetve jelentés szerkesztésébe befolyjon. A kir. 
tanfelügyelő helyettese tehát mindenesetre köteles 
a záróvizsgálat után tartandó tanítói értekez-
leten elnökölni. Egyébként furcsa dolog is volna, 
hogy a záróvizsgálaton ő elnököl, a vizsgá-
latról tartandó értekezleten pedig az igazgató. 

3. Vitás kérdés az is, hogy a hitoktató 
lehet-e iskolaszéki elnök? Vitássá azért teszik 
többen, hogy a hitoktató bizonyos tekintetben 
az igazgató ellenőrzése alatt állana. 

Ennél a kérdésnél is tisztán látunk azonnal, 
ha jól szétválasztjuk azt elemeire. 

Eltekintve attól, hogy sem az 1876. évi 
XXVIII. törvénycikk 9. §-a nem tiltja, hogy 
a hitoktató lelkész ne lehessen az iskolaszék 
elnöke, sőt hivatalból való taggá teszi a 
felekezetek egy rendes lelkészét, azért sem 
összeférhetetlen a hitoktatói állás az iskolaszéki 
elnöki állással, mert a tanítótestület tagjai az 
iskolaszéki elnök ellenőrzése alatt az iskola 
beléletét illetőleg alig állanak, viszont az 
igazgató sem ellenőrzi a hitoktatót tanítási 
módjában, hanem csak abban, hogy a hittani 
órák tényleg lelkiismeretesen megtartatnak-e s 
ilyen esetben az iskolaszéki elnök a hitoktatótól 
elválasztandó. 

4. Vitás kérdés volt az is, hogy az állami 
elemi iskolai Értesítő Könyvecske mellett 
egyes szülők kívánságára iskolai bizonyítványok 
adhatók-e ki, és ha igen, milyen formában, 
mert az egyetemi nyomdában raktáron levő 
bizonyítvány-nyomtatványok sem az Értesítő 
Könyvecskékkel, sem a 2368/98. elnöki számú 
rendelettel megállapított előmeneteli és mulasz-
tási naplók adataival nem egyeznek s kérdés 
merült föl, hogy melyik a helyes és érvényes ? 
A felelet világos : az előmeneteli és mulasztási 
naplók és az Értesítő Könyvecskék az érvé-
nyesek ; az egyetemi nyomdai bizonyítvány-
minták tudtunkkal revízió alá fognak vétetni 
és az Értesítő Könyvecskékkel összhangba 
fognak hozatni 

Egyébiránt, mivel az Értesítő Könyvecske 
teljesen állami érvényességű bizonyítvány, külön 
bizonyítvány kiállítását lehetőségig kerülni kell, 
ezt kívánja az egyöntetűség is. A miniszter 
intézkedett már aziránt is, hogy az Értesítő 
Könyvecskéket a középiskolák igazgatói köte-
lesek állami érvényességű bizonyítványokul 
elfogadni és így külön bizonyítványra csakis a 
magánvizsgálatoknál lesz szükség. 

— y. — 

A törvények ismertetéséről. 
Gyakran van elszomorító alkalmam tapasz-

talni a gyakorlati bírói életben, hogy sokan 
milyen kevés tiszteletben tartják a törvényt, 
még azok közül is, akik hivatva volnának a 
törvény-tisztelet ápolására. 

De hát ki is van erre hivatva? 
Ha jól meghányjuk-vetjük a dolgot, azt 

találjuk, hogy tulajdonképpen hivatalilag senki 
sincs erre kötelezve. 

Tanítják a törvényt a leendő jogtudósoknak ; 
az egyetemen és jogakadémián s ezzel vége a 
törvénytanításnak. 

De ki ismerteti meg a törvényeket a nagy 
közönséggel? Kinek a kötelessége vagy hiva-
tása ez ? 

Pedig már egy törvényünk, a Büntető-
törvénykönyv 81. §-a, nyiltan ki is mondja: 
„A büntető törvény nem tudása, vagy téves 
fölfogása a beszámítást nem zárja ki." Ami 
magyarabbul azt teszi, hogy senkisem védekez-
hetik a törvény nem tudásával s a bíróság 
részéről éppen olyan elbánásban részesül a 
törvényt megszegő jogtudós, mint az írni-olvasni 
nem tudó, iskolába soha nem járt pásztorember, 
aki azt se hallotta' soha, hogy mi fán terem a 
törvény. Legföljebb a büntetés kimérésénél van 
különbség, habár a törvény nem tudása még 
enyhítő körülményül sem volna fölhozható a 
föntebb idézett törvény értelmében. 

Es honnan ismerje meg a törvényt az a nem 
iskolázott, vagy csak elemi iskolát végzett 
ember? Kitől? 

A törvény ismerete szerzi meg annak a 
tiszteletet. 

A törvény fölötte áll mindennek s erősebb 
mindenkinél s megfékezi a szilajságot, megtöri 
az engedetlenséget, megalázza a gőgöt, legyőzi 
a szenvedélyeket és megbünteti a gonoszságot. 

De a törvény ereje nemcsak a megtorlásban, 
a jogtalanság megakadályozásában, a vesze-
delem elhárításában van : hanem a méltó tisz-
telet óvja azt meg a kijátszás ellen. Enélkül 
nem volna a törvény egyéb a nyers erőnél, 
a félelmetes hatalomnál. 

Voltak olyan sötét idők, amidőn a törvény 
valóságos bosszúálló hatalom volt az emberek 
kezében, amikor a sokszor fékevesztett szen-
vedély által fölkorbácsolt kegyetlenséget a hideg 
megfontolás emberei, még nagyobb kegyetlen-
séggel viszonozták, midőn a halálért nemcsak 
halál, hanem irtózatos kínzásokkal és test-
csonkításokkal előidézett kín-halál volt a bün-
tetés. Volt olyan idő, midőn az elrettentés elve 
uralkodott a törvényeinkben. 

Sőt ma, a humanitás, a könyörületesség, a 
visszatérő vallásosság századában is el kell 
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ismernünk, hogy a megtorlás játszik fő-
szerepet törvényekben. 

Azonban bármily eszmék képezzék is a 
törvény alapját: annak csak úgy lebet meg a 
remélt és kivánatos hatása, ha az emberek 
ismerik és tisztelik a törvényt. Aki nem ismeri, 
attól nem lehet várni a kellő tiszteletet s 
viszont, minél tisztábban áll valaki előtt a 
törvény a maga erejében, hatalmában, magasz-
tosságában, mint az igazság bástyája: annál 
mélyebben hajlik meg előtte. 

Arra kell tehát törekedni, hogy mindenki 
megismerje és tisztelje a törvényt. 

Ja j annak, aki akár szándékosan, akár tudat-
lanságból a törvénybe ütközik ! Ez az a leg-
veszedelmesebb szirt a tengerben, amely min-
denkor elsülyeszti az oktalan kormányos hajóját. 

Világító-tornyokat kell állítani a szirtek 
mellé s meg kell világítani a törvényeket, hogy 
azokat mindenki lássa és ismerje ! 

Es kik foglalkoznak jelenleg ezzel ? 
Néhány ideálista (köztük magam is), aki 

ismeri a népet s ennek járatlanságát a törvények 
ismeretében és az emberiség iránti szeretetből 
népszerű alakban ismerteti a törvényeket, ahol 
és amikor arra alkalom van. De még az ilyen 
megirott könyvek is ott hevernek, a kiadóknál, 
még terjesztésébe sem folynak be azok, akiket a 
kezdeményezés joga és kötelessége illetne meg. 

Nem magánvállalkozásra kellene ezt hagyni, 
hanem megnyitni az útat előtte, amely biztos 
célhoz vezetné. 

Alkalmat kellene adni a népnek, hogy a 
törvényeket megismerhesse. Olyan ismertető 
füzeteket kellene közrebocsátani, amelyek valódi 
népnyelven írva a törvényeket közismeretekké 
tegyék. 

Igaz, hogy a községek részére rendesen 
megrendelik a hivatalos törvénytárt. De ezek a 
gyakorlatban mégsem olyan könnyen hozzá 
férhetők, mint az ember gondolná. Aztán még 
ha minden ember által hozzáférhetők volnának, 
vájjon azok szövege megérthető volna-e a 
kevésbbé müveit ember által? 

Es hogy milyen üdvös eredménye lehet a 
törvények népszerűsítésének, világos példa reá 
a munkás - törvények ismertetésére kiadott 
füzetek, amelyek olyan bajokat győztek le, 
amelyek miatt már aggódni lehetett. 

Valóban nemcsak a népnevelés ügyének tesz 
leghasznosabb szolgálatot, hanem temérdek 
bajtól és veszedelemtől megmenti embertársait, 
aki a törvény ismeretét terjeszti és elősegíti. 

Akik eddig is oly sokat tettek a nép jóllé-
téért, gondolkozzanak efölött és találjanak 
módot arra, hogy a törvények ismerete eljut-
hasson a nép közé! 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 1 

Az évi tananyag fülosztása. 
A haladás nem egyéb, mint összeadásí 

művelet. Azokhoz az összegekhez, melyeket 
a letűnt, vagy ma is élő nemzedék halmozott 
föl, újabb meg újabb mennyiségeket kapcsolunk. 

Ezt az új mennyiséget kerestem „Az évi 
tananyag fólosztásá" - ban, mely lapunk f. évi 
36. számában jelent meg; de nem találtam. 
Az írója csupa ismert, régi dolgokat melegít 
föl. Ujat éppen semmit sem nyújt. Pedig az 
idő nagyon drága s százszor és ugyanannyi helyen 
elmondott dolgokra el nem fecsérelhető. Drága 
a szem is, mely megromlik, vagy legalább is 
bágyadt és álmos lesz, ha untató egyhangú-
ságra kárhoztatjuk. Es lankad olvasási kedvünk 
is, ha valami újat nem kapunk. 

Azok az általános frázisok, mint pl. „készül-
jünk el minden órára", „tervszerűen dolgoz-
zunk", stb. stb. ma már mind közhelyek, 
melyeket a képző-intézeti növendékeknek is 
tudniok kell, különben még az osztály vizsgá-
latokon megbuknak.* 

Igaz, hogy a Jegyzet-neik a cikkíró bár 
szűk, de helyes tartalmat adott ; de ez a tarta-
lom is oly régi, hogy újra föltalálása a hazai 
tanítóság pedagógiai jártasságának lebecsülése.** 

Hogy rég túl vagyunk a cikkíró újításain, 
adatokkal kivánom igazolni. 

Környei János A tanító az iskolában című 
munkájában, melyet 1870-ben a képző-intézeti 
növendékek számára írt, többek között azt 
mondja : „A tanítónak továbbá őrködnie kell 
tanítása, valamint ennek tartalma és alakja 
fölött. Azért sohasem szabad készületlenül 
lépnie az iskolába. Minden tanév kezdetén 
tökéletesen tisztában kell lennie a tantervvél 
és leckerenddel; tudnia kell, hogy az egész 
tanév alatt hány nap jut a tanításra ? hány 
osztályra oszlanak tanítványai ? minden osztály-
ban minő tantárgyakat kell tanítania ? minden 
osztálynak hány tanórája jut egy tanév alatt? 
minden tantárgyra hány tanóra esik ? mit 
kell elvégeznie minden osztályban egy tanév 
alatt ? ennélfogva hetek szerint miként osztja 
be minden osztály részére a tananyagot? Az 
esetleg fölmerülhető körülmények néha eltérést 
javasolnak a megállapított tantervtől. A tanító 
a tanév folyama alatt jegyezzen be naplójába 
gondosan minden ily éltérést, hogy évről-évre 
biztosabban tájékozhassa magát. A heti tan-
anyagot ossza föl az egyes iskolai órák között 
s minden egyes tanítási órára készüljön el 
élőre, s kivált tanítóskodása első éveiben, 

* Vannak azonban közhelyek, amelyeket nem árt 
ismételni s ez is azok közé tartozik, kivált a kezdő 
tanítókra nézve. Szerk. 

** Ez nem volt a cikkíró szándékában. Szerk. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 39. SZÁM. 

írásban. Ezen leckedolgozatot tanulja meg 
emlézve; csak a későbbi tanítóskodása éveiben, 
midőn a hosszas gyakorlat által elég biztos-
ságot szerzett, engedhető meg, hogy az elő-
adandó tananyagot csak főbb tételeiben jegyezze 
föl magának. Altalán ' véve előleges készület 
nélkül sohase lépjen az iskolába; úgy, hogy 
a tanító előbb tökéletes tudatában legyen annak : 
mit? kinek? mennyi idő alatt? mily módon 
fog tanítani?" 

Ugyanezen a csapáson haladnak az újabb 
módszertani munkák is azzal a helyes különb-
séggel, hogy a tanítói és nevelői eljárást lélek-
tanilag is megindokolják. 

A tanügyi lapok közül a Családiéi Iskola 
„Paedagógiai esetek" (ma „Nevelői megfigye-
lések") cím alatt 15 év óta gyűjti az adatokat 
a tudatos tanítói eljáráshoz. Elek Gyula e 
tárgy köréből önálló munkával gazdagítja tan-
ügyi irodalmunkat. A Népt. Lapja „Szünórá"-ja 
koronként érdekes gyermek-históriákat is közöl. 
Dr. Waldapfel tanárnak A gyermeklélek meg-
figyeléséről szóló értekezése, melyet a II egyet, 
tanügyi kongresszuson tartott ; továbbá a 
Pethes, Nagy L., Schőn J. s mások indította 
mozgalmak és törekvések, melyek a tudatos 
nevelői eljárást célozzák, minden értelmes 
tanító előtt ismeretesek. Néhai Kozma József 
kolozsvári képző-intézeti tanár A gyermekek 
legszokottabb hibái, azok osztályozása elő-
állásuk és kifejlődésük fontosabb körülményei 
és tényezői c. alatt nagybecsű tanulmányt írt, 
mely szintén a tanító tudatos munkáját célozza. 
„ . . . Mindenekelőtt szükséges ismerni a gyer-
mekeit hibáit és tudni különösen azoknak 
forrásait; úgyszintén tájékozva kell lenni afelől, 
hogy mely hatások, külső befolyások főleg 
azok, melyek a hibák növekedését, megerősödését 
élőidézik, — mert csak ezután lehet meg-
választani a helyes élveket és eszközöket, melyek-
nek kitartó és kellő mértékű alkalmazása által 
a hibák vagy egészen eltávolíthatók, vagy leg-
alább ártalmatlanokká tehetők.a Ezt mondja 
többek között Kozma, ki a gyermekhibákat 
két csoportba: a kedély és akarat körébe eső 
hibákra osztja. Az elsőnél három alcsoportot 
különböztet meg. 

a) Ha a részvét, a rokonérzet hanyagoltatik 
el, vagy fejlesztetik rossz irányban, előállhat-
nak : az önzés, érzéketlenség, közönyösség, 
udvariatlanság, gyöngédtelenség, szivélyesség 
és szánalomhiány, hűtlenség, állhatatlanság a 
barátságban, irigység, káröröm, hiúság, dics-
vágy, vadság, részvétlenség, bosszúvágy, bizal-
matlanság, kérkedés, fitogtatás. 

b) Az igazságérzelem elhanyagolásából szár-
maznak: a tudatlanság, hazugság, ámítás, 
csalás, igazságtalanság, elfogultság, részre-

hajlás, kíváncsiság, elbizakodottság, ingerkedés, 
az igazság erőszakolása, tettetés, kétszínü-
ség, hízelgés, titkolódzási, tagadási és hazudo-
zási hajlam, hallgatódzási hajlam, nyiltszívűség 
hiánya, zárkózottság, jogérzethiány, tetszvágy, 
affektáció, hamis becsvágy, a másénak kívánása, 
csenés, lopás, stb. 

c) A szépérzelem elhanyagolásából : a durva-
ság, illetlenség, szégyenérzet-biány, szemérmet-
lenség, álszemérem, rendetlenség, tisztátalanság, 
hiúság, piperészkedés, ízléstelenség, divat-
kórság. 

d) Az erkölcs-vallási jóérzet elhanyagolá-
sából származnak : a rosszaság, hálátlanság, 
ingadozás a jóban, helytelen érzet, kötelesség-
érzet-hiány, előítélet, Isten iránti alázatosság-
hiány, áhítat- és bizalomhiány, a vallási cselek-
mények föl sem vevése, ezek elhanyagolása, 
vagy gépies gyakorlása. 

Az akaraterők elhanyagolása és helytelen 
irányzásából előállhatnak a következő hibák 
és pedig: 

a) A tevékenységi vágyból : a munkától való 
irtózás, tétlenség, restség, kapkodás, álhatat-
lanság, szórakozottság, türelmetlenség, könnyel-
műség, lomhaság, csapodárság, fölületesség, 
unalom, stb. 

b) A társasági vágyból: a csacskaság, pletykál-
kodás, civakodási hajlam, élvvágy, zárkózottság, 
gőgösség, ügyetlenség, félénkség, bátortalan-
ság, bárgyúság, ijedősség, gyávaság, stb. 

c) Az utánzási vágyból: gyámoltalanság, 
gépiesség, egyoldalúság, szolgai utánzás, vak 
engedelmesség, mások kigúnyolása, mások meg-
szólása, majmolás, modorosság stb. 

d) Az ákaratszábadság helytelen irányzá-
sából: ellentmondási hajlam, önállótlanság, 
önfejűség, dacosság, ny erseség, durvaság, nyalánk-
ság, falánkság, telhetetlenség, mértékletlenség, 
torkosság. 

Czucza János b.-hunyadi állami tanító a 
80-as évek elején jegyzéket mutogatott a járás-
köri gyűléseken, melybe tanítványai közül a 
tipikus alakokat úgyszólván lefényképezte hibáik-
kal és erényeikkel együtt s erősen bizonyít-
gatta, hogy ily jegyzetek nélkül tudatos neve-
lést nem lehet végezni. A délmagyarországi 
tanítóegyesület egyik kartársunk érdekes elő-
adása alapján tüzetesen foglalkozott azzal 
a kérdéssel, hogy miként lehetne az anya-
könyvi kivonat adatait kibővíteni s azokat 
a nevelés érdekében kamatoztatni. A íehér-
templomi áll. fiúiskolánál az évi tanmenetet 
úgy állítják össze, hogy a tantárgyak egyes 
részletei után a jegyzet rovatban föhüntetik 
azon gyermeki hibákat és erényeket, amelyek 
a tananyag-részletek kapcsán kiirthatok, illetve 
fejleszthetők. 
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Megemlítem még, hogy a Magyar Pestalozzi 
Társulat az eddigi törekvéseknél egy fokkal 
tovább ment. Célul tűzte ki ugyanis, hogy 
kutatni fogja a magyar nemzeti jellem alkotó 
részeit s az ezeknek megfelelő gyakorlati neve-
lési eljárásokat. 

Ebben a tekintetben tehát nálunk is foly 
a munka s folyjon is még fokozottabb mérték-
ben, mint eddig ! 

(Budapest) Szentgyörgyi Lajos. 

Súlyos liiba az ohastatásban. 
Horváth István kartárs úrnak Súlyos hiba 

az olvastatásban című cikkemre tett megjegy-
zéseire részint az ügy, részint a magam igazo-
lására a következőket felelem : 

Cikkíró oly dolgokat olvas ki cikkemből, 
amelyek abban nincsenek. Szerinte én parasztos 
és uriaskodó beszédet különböztetek meg. 
Eszemágában sem volt. Sokkal kisebb pont 
vagyok, mintsem én a magyar beszédnek, 
ellőttem első szentségnek, osztályozásába bele-
mernék kapni. En Szinnyeire hivatkoztam, mint 
tekintélyre azokkal szemben, akik a nyomtatás-
beli kiejtésre esküsznek. Nevezetesen Szinnyei 
József A magyar nyelv című kicsiny, de kitűnő 
munkájának 13-ik lapján így ír : 

„A hasonulást és az összeolvadást írásban nem 
jelöljük meg, mert helyesírásunknak egyik alapelve 
az, hogy a szó alkotó részeit lehetőleg a maguk 
épségében kell föltüntetni. Akad aztán tudákoskodó 
ember, aki azt hiszi, hogy akkor beszél helyesen, ha 
az érintkező mássalhangzók mindkettejét tisztán 
kimondja, ahogy írni szokás, pl. tud-ja, men-jen, 
mert úgy vélekedik, hogy a tuggya, mennyen kiejtés 
parasztos. Ez azonban tévedés, mert az utóbbi a 
természetes, helyes kiejtés ; ennek kerülése pedig 
szükségtelen erőlködés, amely a beszédnek is nehe-
zére esik s a hallgató fülét is báníja." 

En tehát Szinnyeire hivatkozva a parasz-
tosnak vélt (így íriam első cikkemben !) kiej-
téssel szemben mintegy gúnyképpen használtam 
az úriáskodó (másutt nyomtatásbéli) kifejezést 
azokra, akik annak a fülbántó kiejtésnek hívei. 

Ebből az is kitetszik, hogy én , a Simonyi 
által fölsorolt nyolc nyelvjárás" kiejtéseit nem 
akarom az iskolába bevinni. (Kérem cikkíró 
urat, ne vegye el Balassa Józsefnek az ő 
dicsőségét ! Ma az ő néhány évvel előbb 
megjelent, szintén korszakos műve után osztják 
be a magyar beszédet nyolc nyelvjárásba.) 
Jól tudom és minden tanító tudja, bogy az 
iskolában lehetőleg egységes kiejtést kell meg-
honosítanunk. Már t. i. amennyire lehet. (Mert 
azt pl. hogy a túladunai meg az alföldi gyerek 
mind egyforma kiejtéssel éljen, soha el nem 
érjük. Csakhogy az az iskolai kiejtés sohasem 
ellenkezhetik azzal a kiejtéssel, amelyet nyelvünk 
törvénye követel meg.) 

Es éppen azért szólaltam föl. Nagyon sok-
szor tapasztaltam, hogy a helyes, a parasztosnak 
vélt kiejtést elöli az iskola s különösen a hibás 
olvastatás révén átviszi a közbeszédbe is, vés-

' ö 
telen kárára nyelvünk gördülékenységének, a 
helyes, az egyedül magyaros kiejtésnek. Hogy 
az eset milyen gyakori, azért hoztam föl cikkem-
ben különféle eseteket, példákat, s hogy ezzel 
fölszólalásomnak mintegy alapot adjak. Még egy 
példával most is szolgálhatok. Egy középiskolai 
két osztályt végzett ifjú egy hosszú költeményt 
tisztán ezzel a Szinnyeitőt tudákoskodónak 
nevezett kiejtéssel szavalt el. Sőt annyira ment, 
hogy még pl. a kétség szóból is külön-külön 
éreztette a t és s hangokat. Oka, hogy az 
iskolában nem figyelmeztették a helyes kiej-
tésre. Ha szórványosan fordal elő a baj, bizony 
nem teszem szóvá e lapokban, de lám, cikkíró 
úr esete is tanúsítja, hogy a baj nagyon 
elterjedt és sok kartársam híve a hibás, a betű 

I szerint való kiejtésnek. Erről elég alkalmam. 
1 volt meggyőződni, hisz évek óta vitatkoztam 

a helytelen kiejtés ellen, míg végre e lapok-
ban szóvá tettem. 

A példák tehát csak fölszólalásomnak indító 
okai. Az volt a műkedvelő előadásra való 
hivatkozás is, mert már olyan korlátolt csak 
nem vagyok, hogy az iskolában holmi mű-
kedvelést vagy parasztok mímelését akarnám a 
gyerekekkel elsajátíttatni. 

A célon sem lőttem túl. Ellenben úgy látom, 
kritikus uram innen lő a célon. Nevezetesen 
ő a mássalhangzók hasonlását és összeolvadá-
sát szűkebb korlátok közé szorítja, mint a 
helyes kiejtés parancsolja. Azt írja : eltér a 
kiejtés az írástól . . . 3. ha t, d, gy után s, 
sz következik. Hát a z, pl. jegyző, négyzet ! ? 
És mikor a t, d, gy, n, ny után j következik ? 
0 ezek egybeolvadását nem akarja elismerni, 
midőn példáim közül ezeket : kuttya, tuggya, 
haggya, fonnya, annyar fölöslegesnek, szükség-
telennek nyilvánítja. Én is kérem szeretettel, 
ez nem csak nem sok a jóból, hanem egye-
nesen a helyes magyar beszéd ez. íme : 

Említettem, hogy Kisfaludynak Himfyjét 
ezzel| a fonétiku3 helyesírással olvastam. I t t 
van nálam a füredi szinház megnyitására írt 
Nemzeti Éneke, ebben az Atyja szót így írta 
Attya. Ujabban is Eötvös Károly több tárcá-
jában láttam, hogy az adjon-t aggyon-nak 
írja. Ha tehát ma általában a szóelemző 
helyesírást követjük is a tiszta fonétikus helyes-
írással szemben, azért a kiejtésben súlyos hibát 
követ el mindaz, aki a föntebb említett ese-
tekben mind a két mássalhangzót kimondja s 
össze nem olvasztja. 

Hisz Verseghy és hívei azt kívánták, hogy 
még a helyesírás is kövesse ez esetekben is a 
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kiejtést, csakhogy hatalmas ellenfele, Révay, a 
szóelemző helyesírás javára döntötte el az akkori 
nyelvészek helyesírási harcát. 

Hogy az én álláspontom helyes, arra a 
föntebb közölt Szinnyei, Kisfaludy és Eötvös-
féle példákon kívül íme még három döntő 
bizonyíték: 1. A Wlassics-féle iskolai helyes-
írás 7-ik §-ban találjuk a következő példákat: 
„atyja, botja, fonja (holott így ejtjük: attya, 
bottya, fonnya)." 2. Simonyi Zsigmond Az új 
iskolai helyesírás szövege és magyarázata című 
munkájában í r ja : „Nagy tévedés, ha a tanító 
ilyen esetekben az írás szerint akarja szabá-
lyozni a kiejtést és arra kényszeríti tanít-
ványait, hogy „tisztán" ejtsék ki p. a d vagy 
n hangot ilyen szókban: adhat, torzonborz, 
adja, fonja. Országszerte minden magyar így 
mondja ki ezeket : athat, torzomborz, aggya 
fonnya, tehát kétségtelen, hogy ez a helyes 
kiejtés." Tovább pár sorral: „Az olvasni 
tanuló, mivel szótagolva olvas, eleinte termé-
szetesen egészen az írás szerint olvassa: ad-
jon (ad és jon), de amint elkezd folyékonyan 
olvasni, csakhamar a közönséges, magyaros 
kiejtést fogja követni: aggyon. Ebben ne zavarja 
a tanító s ne szoktassa arra a mesterkélt, 
természetellenes ad/on-féle kiejtésre." (Bizony 
nekem, aki a IV-ik osztályt tanítom, elég 
időmbe kerül a visszaszoktatás.) 3. Halász 
Ignác, a középiskolák számára írt könyvében 
külön leckében A hasonulás címmel tárgyalja 
e dolgot. Ott ilyen példák is vannak : kapálj, 
vigasztalja, ejtsd : kapájj, vigasztajja, stb. 
(Helyénvaló volna, ha ilyen lecke az elemi 
iskolák nyelvtanaiban is volna. Lehet : van is, 
ám én olyant nem ismerek.) 

Ezekből kiviláglik, hogy a célon túl nem 
lőttem. Az összes eseteket sem sorolhattam 
föl, mert végre is azt hiszem, hogy egy cikk 
megszabott keretében nem lehet teljes részletes-
séggel mindent felölelni. Célom az volt, hogy 
kartársaim figyelmét a dologra fölhívjam s a 
tovább való kutatásra irányítsam. Most azonban 
sajnálom, hogy bővebb részletekbe nem bocsájt-
koztam, mert nem tettem volna ki magamat 
a többi között oly vádnak is, hogy még talán 
a „borgva", csúftya" stb. alakoknak is híve 
volnék. 

Remélem, evvel tisztáztam az ügyet is, ma-
gamat is. A kérdés, a helyes, a magyaros 
kiejtés kérdése oly fontos, hogy a fáradságot 
megérdemelte. Most már csak ismételten arra 
kérem kartársaimat, hogy a Szinnyeitől tudá-
koskodónak, Simonyitól affektáltnak bélyegzett 
kiejtést űzzék ki az iskolából, mert megméte-
lyezi a tiszta magyar beszédet s bizony meg-
rontja nyelvünk gürdülékenységét, lágyságát és 

zengzetes voltát. A túlzástól megóvja önöket 
is, megóv engemet is a tanítói intelligencia és 
az erre vonatkozó szakmunkák olvasása, no, 
meg a helyesen fejlődött nyelvérzék is. 

(Sümeg.) Éles Károly. 

A fogalmazás nevelői hatásáról. 
A népiskola sok tantárgyat ölel föl s ezek 

között talán a fogalmazás a legmostohább. A 
mindennapi élet mutatja, hogy az iskola ezen 
a téren alig képes valami eredményt fölmu-
tatni, holott mindenki elismeri a fogalmazás 
gyakorlati fontosságát és hasznát. Igaz, hogy 
a túlterhelt iskolának ezen tárgy alapos és 
gondos kezelésére kevés idő áll rendelkezésére, 
mégis ha látjuk, hogy az iskolából kikerültek 
mily gyarlóan fogalmaznak, önként fölmerül 
az a kérdés, hogy vájjon azt a kevés időt is 
fölhasználta-e kellőképpen a tanítóság? 

Nem tekintve a fogalmazás gyakorlati 
hasznát, én főleg ama hitásokat óhajtom tár-
gyalni, amelyek ezen tárgy helyes tanítása 
esetén, a gyermek erkölcsi fejlődésére nagyobb 
s kisebb befolyással lehetnek. 

Magától értetődik, hogy akkor, amidőn a 
fogalmazás helyes nevelői hatásáról szólunk, a 
föladott munka tárgyának arányban kell állania 
a gyermek képességeivel, mert ha az a tanuló 
szellemi tehetségeit fölülmúlja, úgy csak káros 
hatású lehet a gyermeki lélek fejlődésére. 

Saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy a 
tanítás iránt legközönyösebb gyermek is, amidőn 
fogalmazási föladatán munkálkodik, jóval inge-
rültebb, míg más tárgy tanításánál esetleg a 
legnagyobb erőfeszítéssel sem bírják merengé-
séből fölrázni. Az ily ingerült állapot még a 
legtunyább gyermeki lélekben is bizonyos 
munkakedvet idéz elő. Általánosan ismert 
dolog, mennyivel emelkedik a fogalmazás alkal-
mával egy-egy osztály munkakedve. Szinte 
látjuk, hogy mily örömmel dolgozik föladatán 
a gyermek és ha kis munkáját sikerült meg-
teremtenie, büszke rá. 

Büszkeség, öröm tölti el szíve-leikét, hogy 
pedig a saját alkotásunk fölötti öröm mily 
erkölcsi befolyással bír még a felnőttekre is, 
azt tudjuk mindnyájan. Az elért siker és az 
afölötti öröm a gyermeknél sem kicsinylendő, 
hisz az képezi alapkövét az önérzetnek és az 
önérzet fejlesztése egyik legfőbb célunk a 
nevelésben. De a fogalmazásnál nemcsak a 
kivívott siker mozdítja elő az önérzet fejlő-
dését, hanem az elismerés és dicséret is. 
Ugyancsak tapasztalatból tudjuk, hogy dolgo-
zataink javítása alkalmával a tanító elismerő 
és dicsérő megjegyzései mily hatásúak a gyer-
mek lelkületére. Valóban mondhatjuk, hogy az 
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önérzet erkölcsös irányban való fejlesztésére a 
fogalmazásnál alkalmasabb és hatályosabb tár-
gyunk és eszközünk nincsen is, mivel úgyszólván 
egyedül az képezi a gyermeki lélek tevékeny-
ségének i^azi próbakövét, miáltal saját énjének 
súlyát a külvilág korlátain leginkább érvé-
nyesítheti és amellett folytonos buzdítást, 
serkentést nyer újabb és újabb szellemi tevé-
kenységre. 

Ámde, nehogy valaki azt higyje, hogy a 
gyermek ily úton-módon nyert önbecsülése rá t 
önzéssé fejlődhetik, korántsem, mivel épp a 
fogalmazás az, ahol a gyermek törekvése a 
tisztaság és világosság után leginkább nyil-
vánul. Bármikor tekint kisded munkájába, 
abban javítani valót mindig talál, vele sohasem 
lesz teljesen megelégedve, sőt, midőn alkalma 
nyílik föladatának tárgyáról, mások helyesebb, 
világosabb nézeteit hallani, vagy olvasni, észre-
veszi, hogy mennyivel helyesebb nézete van 
tárgyáról ennek vagy annak. Ónként belátja 
csekélységét és észreveszi, hogy egy nyelvtanilag 
és logikailag helyes gondolat leírása mily 
fáradságos és nehéz. E nehézség dacára ön-
magát mégis engedelmességre, törekvésre szo-
rítja és ha így tevékenysége által sikert, elis-
merést ara1, énjének túlbecsülése sohasem fog 
előfordulni, sőt ellenkezőleg, csakis a maga 
értékére és mértékére fog leszállani. Az énnek 
ily megismerése pedig roppant kihatású a 
gyermek életére, mert számtalan sok kudarctól 
menti meg teljes életén keresztül. 

A fogalmazás igénybe veszi a tanuló teljes 
szellemi erejét és megtanítja egy tárggyal 
behatóan és huzamosabb ideig foglalkozni. 
Összes lelki tehetségeit föladatának tárgyára 
koncentrálja, miáltal szelleme a rend és figye-
lemhez lassan-lassan hozzászokik, ami minden-
esetre eléggé fontos és szükséges kelléke az 
emberi léleknek. Mindenki becsüli a fegyel-
mezett észt, illetve a fegyelmet és rendet és 
viszont elitéli a fölszinességet, rendetlenséget. 
A. hebe-hurgya rendetlen egyén nem képes 
magának a társadalom becsületét és tiszteletét 
kivívni, de fegyelmezett ésszel sem dicseked-
hetik mindenki. 

A levelezési föladatoknál alkalma nyílik a 
tanítónak a legfőbb erkölcsi törvények meg-
ismertetésére és azok érvényesítésére. Figyel-
mezteti növendékeit, hogy ezen erkölcsi tör-
vények követelményei szerint határozzák el 
magukat, midőn bárkinek és bármit is írnak. 
Tudja meg a tanuló, hogy az életben minden 
szóért, amit papirosra vet, ő a felelős és ennek 
alapján tudja meg, hogy a levélben képmuta-
tásnak, hazugságnak nincsen helye és csak az 
igaz valót szabad és kell papirosra tennie. 

Az eddigiekből látjuk, hogy a fogalmazás 

tág teret nyújt a gyermek erkölcsi jellemének 
helyes irányban való fejlesztésére. Mindnyájan 
tudjuk, hogy az ember életében mily szerepet 
játszik az igazi jellem. Tudjuk azt is, hogy 
az erkölcsi jellem a lelki fejlődésnek legtökéle-
tesebb alakja és a nevelésnek legfőbb célja. 
Oly cél az, melyre az embernek egész életén 
át mind ín akarásában és cselekvésében töre-
kednie kell és amelynek érdekében mindent 
elkövetni az iskolának szoros kötelessége, mert 
csak úgy várhatjuk azt, hogy a gyermek fejlő-
dése soha ferde és egyoldalú nem lesz. 

Ezenkívül más szempontból is tekintsük meg 
a fogalmazás erkölcsi hatását. Az elbeszélés és 
mese, jellemrajz és képleírás, amit fogalmazási 
föladatul használunk, képesítik a gyermeket 
az ember és állatvilág jellemző sajátságainak 
fölismerésére, miáltal a tanuló bizonyos élet-
bölcsességre, illetőleg ilyen gondolkodásra tesz 
szert. A kép, amit leírás végett elébe állítunk, 
legyen az vallásos vagy hazafias, szépérzését 
m ndíg emeli és megtanítja arra, miként kell 
majd érettebb korában a természet, illetve 
szülőföldjének szépségei1;, valamint a művészet 
alkotásait becsülni. Sok szó hangzott már el a 
művészet ápolásáról az iskolában és elismert 
dolog, hogy a szépészeti produkció már rég 
időtől fogva tárgya az emberi törekvésnek és 
e törekvésnek szolgálatába az iskolának is kell 
szegődnie. Ámde művészeti alkotásra az iskola 
nem képesíthet, de nem is akar, hanem az 
esztetikai érzelmet fejlesztheti és fejlesztenie is 
kell, mivel ez csak az életet nemesíti és elvonja 
az ember kedélyét a nyers érzékiségből egy 
magasabb ideális világ élvezésére. 

Szerintem az irodalom megkedveltetése volna 
a fogalmazás egyik főbb célja. Ez olyan cél, 
amelynek érdekében a magyar kormány is 
nagy áldozatokat hoz, amidőn országszerte 
ifjúsági és népkönyvtárakat állít és az ifjúsági 
egyesületek szervezését sürgeti. A népkönyv-
tárak, valamint az ifjúsági egyesületek nemzeti 
nagy fontosságáról mindenki meg van győződve, 
ámde a statisztika azoknak csekély föllendü-
lését igazolja és kénytelenek vagyunk elismerni, 
hogy a könyvtárak mellől rendesen a nép és 
ifjúság hiányzik. Veszett fejszének a nyele ez, 
okát nem tudom, de mindenesetre az iskolában 
keresem. 

A történelem tárgyai mily szerepet játsza-
nak a hazafiság érzelmének fölébresztésében 
és megerősítésében, az ismert dolog. A törté-
nelem tárgyai pedig a fogalmazás tárgyául is 
szolgálhatnak. Egy történelmi esemény isme-
rete jóval intenzívebb lesz, ha a szokásos 
betanulás után, elrecitálás helyett, írásbeli föl-
adatul használjuk, mivel a gyermek könyvének 
stílusát kerülgetvén, azt a saját módja és 
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értelmi képessége szerint fogja átgyúrni és 
megfogalmazni. o o 

Yégül, ha tekintetbe vesszük, hogy a tanuló 
valamennyi irkái között legtöbb gondot a 
fogalmazásiakra fordít, miután azok rendesen 
a legtisztább és legrendesebb füzetei; bátran 
mondhatjuk, hogy a rend és tisztaság meg-
kedveltetésére is fölötte alkalmas a fogalmazás. 

Az elmondottakból következik, hogy a fogal-
mazás fejleszti a gyermek erkölcsi jellemét, 
előmozdítja hazafiságát és megkedvelteti vele 
a rendet és tisztaságot. Továbbá az esztetikai 
érzelem fölébresztése és fokozása által képesíti 
a gyermeket a művészet és természet szépsé-
geinek élvezésére ; fogékonnyá teszi az iroda-
lom iránt, miáltal lerakja az önművelődés alap-
ját. Szóval : a fogalmazás óriási teret nyújt 
úgy az oktatáshoz, mint a neveléshez. Nem 
terheli meg a gyermek lelkét a tudományok 
sokaságával, nem erőszakol reá bizonyos készült-
séget, hanem fölébreszti lelki tehetségeit, 
serkenti szellemét önálló tevékenységre, szóval 
valóban művel. S mégis e tárgy mostohája 
iskoláinknak. Hogy az, bizonyítja az a tény 
is, hogy összes tantárgyaink tanításához rendel-
kezésünkre állanak módszeres vezérkönyvek, 
míg a fogalmazás tanításához — tndtommal — 
egyetlen egy, tisztán ezen célra való önálló 
munkával nem rendelkezünk. 

Ajánlom kartársaim szíves figyelmébe az 
elmondottakat s ezek alapján a fogalmazásra 
az eddiginél nagyobb súly vetését. 

(Elek.) Schramm Tamás. 

— A Magyar Nyelvőr szeptemberi számá-
nak nagyobb közleményei : Szófejtések Simonyi 
Zsigmondtól. Vitacikk az alany és a kiegészítő 
mivoltáról Kalmár Eleitől. Szórendi tanul-
mányok Joannovics Györgytől. Nyelvjárásaink 
tanulmányozása Erdélyi Lajostól. Adalék az 
iskolai műszók történetéhez Ullrich Józseftől. 
A Nyelvtörténeti Szótárhoz Matolcsy Lászlótól. 
Azonkívül a rendes apróbb rovatok : nyelv-
müvelés, magyarázatok, helyreigazítások, vá-
laszok a szerkesztőség kérdéseire, népnyelvi 
hagyományok stb. — A Magyar Nyelvőr ezúttal 
a következő kérdéseket intézi nyelvünk bará-
taihoz : 1. Hol és milyen értelemben élnek 
a következő tájszókkal : éved (puhul ?), fart 
(part?), gyaldi, irága (mély út?), íve (oda, 
odább ?), kádog (kiáltoz ?), legietön, letestelen-
letelőször, naplik (káprázik ?), nyújóhely (te-
mető?), pangik, plondró (pondró?), poncsos 
(hasas?), saslog, sóléntoz, szany (mellény?), 
ták (folt), sáli ? 2. Hol mondják gyappant 
YaSJ gyopant eh. meggyújt v. pörköl? 3. Mi 
az a dú-méh ? 4. Hol és mikor mondják mettől 
vagy mennen e h. honnan ? 5. Mondanak-e 

személyrag nélkül öcs-öt, hug-ot, ip- at, nap- at 
(p. hogy a kánya rúgná meg az olyan ipat)? 
6. Hol él még ez a kifejezésmód : anyut nagy-
bátyám, apui néném e h. anyámról, apámról? 
7. Hol alkalmazza a nép ezeket a mellék-
neveket: okostalan, őszinte, rőt, továbbá való e 
h. illik, ez nem való, hát való ez ? 8. Mondják-e 
kora reggel, kora hajnal, kora tavasszál (mint 
késő este, késő ősszel)? Mi a különbség kora 
és korai, késő és késői közt? 9. Ahol nem 
használják a dolgozzék, üljék le-féle ikes alakot, 
ott, hogy mondják a hallik és látszik ige föl-
szólító módját? p. betömték a száját, hogy 
messzire ne hulljék a kiáltása ? hogy semmi 
se lássék? 10. A következő tagadó mondatok-
ban a nép melyik szót nyomja meg legjobban ? 
Nem lement, hanem föl. Nem kiment, hanem 
kilökték. Nem tanul, hanem dolgozik, semmit 
se akar tenni. Nem kaszáltunk, nem kapáltunk. 
Nem eszik, nem aluszik. 11. Borsod vár-
megye jegyzőkönyvében (1587 május 29) a 
következő hely olvasható: „Interrogatorium: 
ha tudgiake hogy heues Varmegieben Kwrt 
neueo falut az Kys Benedek annianak az edes 
attya, neky penigh Kenclie Apia Cheterien 
Vincze kezeböl foglalta volna ky hatalmasul 
Báthory Gyeorgi etc.. . Byro Balas . . . az ker-
desreol vallva : bizonnial jol tudgya azt : hogy 
Báthory Gyewrgi foglalta ki ennek az Kinclie 
Apiatul Cheterien Vinczeteol kezebeol ez Kicrth 
neveo falut mindeneosteoi." — A kénese 
(kincse) apja kifejezés, mint a szövegből ki-
tetszik, anyai nagyatyát jelent. Használja-e a 
nép valahol ma is e kifejezést? 12. Debrecen 
város jegyzőkönyveiben (Gazdatört. Szemle 
IX. 22. szerint) 1714-ben mint foglalkozásnév 
ez a szó is előfordul: köszmér. Minő foglal-
kozást neveztek vele és használják- e talán ma 
is valahol? A feleleteket a Magyar Nyelvőr 
szerkesztőségéhez tessék címezni, minden választ 
külön nyolcadívre írva. 

= A Magyar Gazdaszövetség és a taní -
tóság . A Magyar Gazdaszövetbég, mely a kis 
emberek céljainak elősegítésére, törekvéseiknek 
sikerre jutása érdekében alakult, a tél folyamán 
igénybe akarja venni azon lelkes és hazafias 
tanítók segélyét, kik vállalkozaaK arra a sze-
repre, hogy a népet időközönként összehíva, 
nekik fölolvasásokat tartanak. A fölolvasáshoz 
szükséges anyagot a Gazdaszövetség bocsátja 
a vállalkozó tanítóság rendelkezésére, s ezzel 
lényegesen megkönnyíti a munkát. Azok, akik 
ezen szerepre vállalkoznak és a falu népének 
megjavítását célzó törekvéseknek segédkezet 
nyújtani hajlandók, forduljanak evégből a 
Magyar Gazdaszövetséghez (Budapest, VIII., 
Baross-utca 10.), amely a sikeres munkát illő 
tiszteletdíjjal jutalmazza. 



Deák Ferenc. 
Nagy volt Deák, midőn jog-pallosával 
Sújtott az álnok jog-tipr ókra le ; 
Nagy volt, midőn békítő, bölcs szavával 
Lázongó tengert csillapíta le ; 
Nagy volt, midőn a hosszú tespedésre 
Tavaszt fakasztott és új életet ; 
De legnagyobb mint ember volt: nevére 
Örök zománcot vont a szeretet. 

(3 emberül nagy s így övé a pálma; 
Mily ritka kép ! — mint ember isteni ; 
És nemzedékről-nemzedékre szállva, 
E kép mindenha fog tündökleni ; 
Mert változó a mű, mit ember alkot, 
Elsöpri azt az újítás szele, 
De az, ki szíve által nagyra tartott, 
Magának örök szobrot emele. 

S ha jőnek más idők, más emberekkel 
S a volt, romokra válva, porba hull: 
Dacolva bátran vésszel és szelekkel, 
Az oszlop fönnáll, ingatatlanul : 
Az oszlop egy Washington, egy Deáknak 
Amelyen fönnragyog dicső neve ; 
Kiket sok késő századok csodálnak : 
Naggyá mindkettő szívével leve. 

Nem ült e szívben vágy uralkodásra, 
De egy országon volt uralkodó; 
Vak hódolást se várt szelíd szavára, 
De büszke népen volt parancsoló; 
Jutalmat sem kívánt szerény valója, 
De ím övé a legszebb jutalom — 
S övé, övék egy ország hál'adója: 
A legszilárdabb földi hatalom. 

Emlékezésnek gyúlj ki tiszta lángja, 
Hadd lássuk újra a nagyot, dicsőt! 
A „jobb jövőt", mely most is várva-várja: 

. A nemzet meghajol Deák előtt ! 
Nem halt meg ő s gyöngébb dalnok kezében 
A lant hangozza régi énekét: 
Nem hal meg az, ki egy nemzet szívében 
Folytatja halhatatlan életét. 

Vjváry Béla. 

„Erii egy szikrát?" 
Ez a cím egy kissé sajátságos, hogy úgy 

fejezzem ki magam : olyan semmitmondó. De 
hát tudni kell, hogy ez az öreg Apor bácsi 
szava-járása. Nála minden második mondat 
abból áll: „Érti egy szikrát?" Apor bácsi 
pedig nevezetes férfi ; ő egyenes leszármazottja 
a Székelység híres rabonbánjának és így 
születésénél fogva megilletné a méltóságos cím, 
meg a grófokkal és bárókkal való konfra-
ternizálás. Hanem ezt nem teszi. Megelégszik 
a tekintetes titulussal, igaz, hogy ezt aztán 
szigorúan meg is kívánja ; a társaságot illetőleg 
pedig egészen beéri a pappal, meg a tanítóval ; 
de tőlük is megkivánja szigorúan, hogy vele 
legyenek. 

No, úgy! 
Csak ám most az a kérdés, hogy mikép 

habarodik most ide Apor bácsi ? — Hát annak 
van egy kicsi előzménye. 

Úgy hiszem, lehet három éve, mikor a fiatal 
Dakó kolléga házába beköltözött a nagy 
szomorúság. Irta ugyanis a kir. tanfelügyelő 
úr, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak ennyi meg ennyi szám alatt kelt ren-
delete folytán Feketepatakról áthelyeztetett 
Zalánba. És oh, ez pedig valami rettenetes! 
Ahová az ember először kiköt, ahová gyökeret 
ver, fészket rak s abba a kis pelyhes fészekbe 
belemelegedik a maga szerelmes kis feleségével, 
hogy onnan egyszerre kiheppentsék egy cudar, 
ismeretlen világba ! Az valami rettenetes ! 
Dakó kolléga lekönyökölt az asztal egyik 
felére, a felesége a másikra s olyan igazán 
búsultak duettben! 

Ezt a kis tyúkpajtát is ketten csinálták s 
milyen édes boldog reménnyel látta már maga 
előtt az asszonyka azt a nagy sereg pipiskét, 
melyből a sok jó becsinált meg paprikád telik 
k i . . . az ura számára. Magát, hogyis számítaná ! 
A gazdasszony jól lakik a párával, hanem a 
férj, arra vigyázni kell, hiszen ő keresi szegény 
azt a kis sovány kenyeret ! Hát ezek a 
csemeték ! Még a mult őszről, az aranyos 
mézeshetek emlékei; úgy ültették azokat is 
csupán ketten nagy gonddal, hogy még a 
pici hajszálgyökerek se szenvedjenek sérülést. 

— Tudod anyjukom ! — szól a férj (az 
anyjuk szóra az asszonyka befogja a férj 

száját, hiszen még alig két hetesek!) ha meg-
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öregedünk, aztán ezeknek az árnyékába ülünk, 
aztán emlegetjük, hogy: haj mikor ültettük 
ezeket ! — hát a1 lesz majd a boldogság ! 

No hát ezeknek most már mind vége ! 
Ezeket mármost mind itt kell hagyni ! Istenem, 
istenem ! A szívnek az a fele, amelyik össze-
forrott ezekkel, most már leszakad és itt 
marad. Az ember csak a másik felét viszi el ! 
azért van, hogy az a fél darab vágyik vissza 
az ott maradt részhez ! Én innen diagnozti-
zálom azt a betegséget, amit honvágynak 
neveznek. Lehet, hogy a tudós doktor urak 
erre nem adnak semmit, de én sem rájuk — 
eíféle dolgokban. 

Egyébiránt különben az a Zalán ide nem 
több, csak egy bakkugrás. Amott látszik az 
Oltón túl ; fölkuporodott a hegyoldal lábához, 
onnan kandikál le az alant kigyózó vízre az 
elterülő rónára. De az mindegy ! az csak 
annyi éppen, mintha akár Trencsénben akár 
Somogyban lenne. Mert mi székelyek nem úgy 
mérjük a honszerelmet, hogy : a négy folyó 
köze ! Dehogy ! Nekünk az a falu, hová az 
isteni, az édes fiatal emlék köt, az a darab 
rög, mely a kenyeret termi, az a négy fal, 
hol bölcsőnk ringott : az a mi hazánk ! Hát 
igaz, lehorgasztom a fejem s megvallom szo-
morún, hogy ez már kezd nagyon bomlani! 
Csak ez a szívbe nyilaló keserű; abból pedig 
(nekem legalább) úgyis bőven jutott ; csak 
menjünk tovább. 

Elég annyi : valahogy csak mégis meg kellett 
válni a régi fészektől. Az ember akkora nagy 
terhet érez, mintha egy száz mázsás kő 
nyomná a mellét. S azt hordozni kell sokáig. 
Próbálja felejteni, miközben ennek is, annak is 
rendre kezdi megtalálni a helyét. A lakással 
valahogy rendbe jő. Hanem ami kint van ! 
Azaz, hogy ami kint nincs! Egy nigy pusz-
taság minden. Sem egy pajta, sem egy istálló ! 
Az ember hová rekessze be az állatját? A kert?! 
Az inkább hasonlít egy farkasordítóhoz. Egy, 
két beteges oltovány nyújtogatja fejét a méter 
magas labodák közül, mintha keresnék, hogy 
ki menti meg őket ! ? A keritést rég ellop-
kodták a szomszédok, a kapu összepörölt a 
lábfákkal és megindították a válópört; elköltözött 
rég, ki tudja hová, a szegény lábfák most ott 
gubbasztanak hárman, várva a jobb időkre ! 

Dakó kolléga végignéz e siralom országon ; 
eszébe jut, amit Feketepatakon hagyott és csak 
éppen nem mer szólani az asszonykának, de 
máskép úgy el tudna búsulni, hogy — de 
úgy, hogy! 

* 

— Érti egy szikrát, tanító úr, mért búsul ? — 
érti egy szikrát ? — szólott Apor bácsi az első 
gondnoksági ülésen Dakó kollégához. • 

Dakó kartárs lóbálgatja szomorúan a fejét, 
aztán panaszolja halkan: 

— Hát mikor ilyen farkasordítóba jön az 
ember! Még kerítés sincs. 

— Még kerités sincs ! — kiált föl a bácsi — 
értik egy szikrát atyafiak, hát mi baj ? miért 
nincs kerités? — meg kell csináltatni bíró, 
érti egy szikrát ! 

Bíró uram egy tagbaszakadt, veresnyakú 
atyafi, megkezdi és váltig biztosítja a tekin-
tetes urat, miszerint érti biz ő két szikrát is, 
de a miniszter nem ad, hiába folyamodtak; 
olyan isten pedig nincs, hogy ő az övéből 
csináltassa mes. O 

Apor bácsi megrökönyödik, a szemével nézi 
a pádiméntumot, mintha keresne egy jó gon-
dolatot. Nézi sokáig; későre aztán fölveti a 
fejét; bizonyosan megkapta, amit keresett. 

— Hüm-hüm ! értik egy szikrát, hát akkor 
mást mondok ; nekem van csereerdőm ; itt 
tízen vagyunk ; ha mindenki elküldi a sze-
keret, értik egy szikrát, hát akkor a sas-fa 
megvan. A deszkára pedig, értik egy szikrát, 
adok 100 fr tot ; bíró úr rendeljen ki embereket. 
Értik egy szikrát, nem szeretem, hogy ez a 
tanító olyan szomorú. 

A kerités meglett ; a kapu is — egy 
éjjel — tudja isten honnan haza állított. Hanem 
a Dakó tanító szívét azért mégis csak nagyon 
megülte a szomorúság. Csak nem akar onnan 
távozni. Apor bácsi föl-föl látogat hozzá vigasz-
talni. A bekecs zsebéből kikandikál az orvos-
ságos üveg, ami különösen borvízzel vegyítve 
szokott kellemesen hatni. A borvizet a tanító 
állja; az Olt csuroszkál a kertlábján, a kis 
cseléd minden félórán frisset hoz a kis zöld 
korsóval. Dakó kartárs hiszen szedi is magába 
a bácsival, de az eredmény csak egyedül a 
bácsin mutatkozik. 

— Azt a kirie-éléézumát tanító úr, érti 
most egy szikrát, hát ne búsuljon ismét ! hiszen 
megvan a kerités. 

Erre aztán az asszonyka felel : Még egy 
rossz pajtánk sincs. Az ember nem tarthat egy 
tyúkot sem ! 

Apor bácsit erre elönti a pir ; egy szót sem 
szól, hanem csak kiballag az udvarra, aztán 
szemlét tart. 

— No, hát igaz ; itt nincsen semmi. A kirié-
eléézumát ! várjunk csak ; az ember nem lehet 
meg egy pajta nélkül; ez igaz. De ha nem 
ad a miniszter, akkor van nekem az alsó 
jószágomon egy nagy színem, nem használom 
semmire, érti egy szikrát ; abból kitelik magá-
nak három pajta ; csak ne búsuljon örökké, 
érti_ egy szikrát? 

És ki is telt. 
* 
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Mikor én a nyáron találkoztam Dakó kollé-
gával, akkor hamisan mosolygott a három szál 
bajusza^ alól, meg közbe nagyokat nevetett. 

— Értitek egy szikrát — szólott hozzánk — 
még egyszer meg kell búsuljam magam. A jó 
gólyamadár a mnlt héten másodszor látogatott 
be hozzám ; a tejet pedig pénzzel vesszük, 
holott a bácsinak olyan szép falka tehene van. 
Ha erősen neki adom magam a bánatnak, 
akkor bizonyos, hogy őszre egyet én kötök 
be az istállómba. Mert hát a miniszter nem ad. 

Én hiszem, hogy az eddig meg is van. 
No, és ezek után, hogy mit keres itt kö-

zöttünk az öreg rabonbán, úgy hiszem, azt az 
olvasó is érti egy szikrát. 

(Brassó.) Csulak Lajos. 

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

Kinevezte: Durza Olga oki. tanítónőt a 
crepajai közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé : Popa 
József oki. tanítót a keviszőllősi közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Tomics Miklós oki. tanítót a 
dobricai közs. el. isk. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Guzman Anna oki. tanítónőt a román-petrei 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Csiky Erzsébet 
oki. tanítónőt a debreceni orsz. tanítói árva-
házhoz segédárvaanyának ; özv. Kende Antalné 
oki. óvónőt a tállyai áll. óvóhoz óvónővé ; 
Therziu Miklós valisórai közs. el. isk. tanítót 
a globureui közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Mélléky Piroska oki. óvónőt a pomázi állami 
óvóhoz óvónővé ; Lepkowski Margit oki. taní-
tónőt a sajószentpéteri üveggyári áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé ; Domokos István oki. 
tanítót a szinyérmiraljai áll. el. népisk.-hoz. r. 
tanítóvá; Babilya Margit oki. tanítónőt a ma-
gura-toplicai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Várady Dezső szabolcsmegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelenlegi minő-
ségében Ugocsa vármegyébe ; Butschek Imre 
fejérvármegyei kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében Sopron vármegyébe; Cserei Gyula 
sárosvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
jelenlegi minőségében Torontál vármegyébe ; 
szentgericei Nagy Géza sopronmegyei kir. segéd-
tanfelügyelőt jelen minőségében Fejér várme-
gyébe ; Riszner Károly világosi áll. el. isk. tanítót 
az újbányái áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Tóth Kálmánná, 
szül. Telepi Ilona tokaji közs. óvónőnek évi 
320 koronát; Toronyi Zsigmond tikos-pusztai 
munkaképtelen r. kath. el. isk. tanítónak évi 
880 koronát ; Pazár István nyíregyházi munka-
képtelen ág, hitv. ev. el, isk. tanítónak évi 
1380 koronát; Richter József felső-stubnyai 
közs. el, isk. elaggott ig.-tanítónak évi 780 

koronát ; Hatvani Péter szatmárnémeti munka-
képtelen közs. óvónak évi 1480 koronát; 
Tarjányi Béla pálházai munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 380 korosát ; Gonda, Konrád 
újvidéki munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 720 koronát; Mészáros Sándor dömsödi 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 820 
koronát ; Dabics Lázár forotiki munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 620 koronát; Fábry 
Paulina krivostyáni munkaképtelen róm. kath. 
tanítónőnek 520 koronát; Mu^teán Pap Elek 
gyákosi munkaképtelen gör. k th. tanítónak 
évi 280 koronát; Jurassy Stéiánia albert-
kasimir-pusztai munkaképtelen r. kath. tanító-
nőnek évi 480 koronát ; Comsia Lázár mundrai 
munkaképtelen gör. kel. tanítóm k évi 580 
koronát; Stanei János kisvajdafab i munka-
képtelen gör. kel. tanítónak évi 400 koronát ; 
Akantiss József várnai r. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 500 koronát; jNegován 
Miklós valealunyai munkaképtelen g. kath;. taní-
tónak évi 440 koronát. '> 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Agnesz János temesvári nyug. r. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Junkert Katalinnak 
504 koronát; néhai Újvárosi István merenyei 
közs. el. isk. volt tanító özv., szül. Szentjobi 
Vilmának és kiskorú árvájának 557 korona 
67 fillért ; néhai Tóth János volt rahoncai gör. 
kath. tanító özv., szül. Panulin Melániának és 
4 kiskorú árvájának 583 korona 32 fillért ; 
néhai Busz Mihály csegöldi g. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Orosz Juliannának és 
3 kiskorú árvájának 544 korona 50 fillért; 
néhai Barcsai Antal dámóci g. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Néhrebeczky Vilmának 345 
koronát ; néhai Konyovits Miklós szabadkai 
nyug. közs. el. isk. tanító özv., szül. Jankovits 
Máriának évi 700 koronát; néhai Periu Demeter 
nyug. szecsányi gör. kel. tanító özv., szül. 
Bogdanovits Katalinnak évi 521 koronát ; 
néhai Baló András magosligeti nyug. ev. ref. 
el. isk. tanító özv., szül. Horváth Rózának évi 
368 koronát; néhai Varga István kántorjánosi 
ev. ref. el. isk. tanító József nevű szülőtlen 
kiskorú árvájának 115 korona 66 fillért; 
néhai Ghillányi Lajos sókuti ág. hitv. ev. volt 
tanító Jolán, Lajos és Béla nevű kiskorú 
árváinak összesen 450 koronát; néhai Nagy 
Jenő salfai r. kath. el. isk. volt tanító Margit 
nevű kiskorú árvájának évi 108 korona 33 
fillért; Vaiszada Károly volt rappi r. kath. 
tanító özv., szül. Laszlovszky Annának évi 411 
koronát, Judith nevű árvájának pedig 68 korona 
50 fillért. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Pásztor József volt tiszaeszlári ev. ref. 
tanító Pál nevű árvájának a kecskemétibe. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
R. K. Somogy-Szill, M. M. Tereske és 

többeknek. A Tanítók Tanácsadója c. útmu-
tató könyv, mely az eddigi kiadásokhoz képest 
közel hat nyomtatott ívvel bővült meg, csak e 
hét közepén hagyta el a sajtót s ez oknál 
fogva nem volt előbb megküldhető. Mire e 
megnyugtató so >k megjelennek, alkalmasint 
már kezökben i% lesz a könyv, mely most 
már 22 nyom* itott ívet is meghalad. — 
B. M. 1. G.-'.k pályázatra bocsájtott állá-
sokra lehet j/ályázni ; általánosságban beadott 
kérvényt visszaküldenek. 2. Míg költségvetés 
nincs, kinevezés sem lehet s így pályázat 
kihirdetése sem. — K. J. A hirdetések nem 
tartoznak rí szerkesztőségre s azokat a szer-
kesztő csa.k nyomtatásban olvasván, a hirdetések 
helyesírására befolyást nem gyakorol. A statisz-
tikai hivatal helyesírása szerint Félsőtárkány a 
helyes,' de mivel a pósta még elválasztva 
használja s ön postán érkező válaszokat kért, 
azérV közöltük úgy, hogy Felső-Tárkány. A 

-xielységek hiv. névjegyzéke néhány vármegyére 
nézve már megjelent s a Hivatalos Közlöny 
(kiadja Lampel R.) közölte is. György Aladár 
se nem tanár, se nem tanító, hanem az orsz. 
statisztikai hivatal beltagja, tanügyi író és 
lapunk főmunkatársa. — N. Kálmán. Ha 
szeptember 1-ére mondott le állásáról, akkor 
semmiesetre se térítse vissza a két havi díja-
zást. Egyébként az iskolai szünidő hozzátar-
tozik az iskolai évhez. A szünidőben is kell 
ennie, ruházkodnia a tanítónak, tehátillő, hogy 
akkor is megkapja az esedékes fizetést. — B. 
F. Szépvíz. Rosszul teszi, ha a 10 év betöl-
tése előtt adja be nyugdíjaztatása iránti kér-
vényét. Hiszen ön — úgy látszik — szolgálatra 
képes, ha a megyénél akar továbbra állást 
szerezni. — M. Mihály. A beírási díjak rend-
szerint az iskolai könyvtárra fordítandók. Nem 
írja, milyen jellegű iskolánál van, hogy ott 
húsz fillért szednek a tanulóktól ? ! . . . — 
T. P. Csak a rendes tanítói állásra megválasztott 
tanító szolgálatát számítják be a nyugdíj-
igénybe s ha az első évben nem folyamodott, 
azt az évet elveszti. — 21. Ágnes. „Hang-
utánzó Képes ABC - é" (ára 60 fillér) és 
„Hangutánzó Olvasás és írástanítás" című 
vezérkönyve Lampel Róbertnél, Budapest, 
Andrássy-út 21. szerezheti meg. Azt hisszük, 
öröme telik benne tanítónak és gyermeknek 
egyaránt. Még e hó folyamán a Játékos Raj-
zolás, Kézügyesítő foglalkozás, továbbá eredeti 
magyar gyermekdalocskák — köztük; 25 ere-
deti magyar dallammal — (a magyar gyer-
mek lelkének megfelelő) szintén megjelenik. — 
Sz. J. A székesfőváros által föntartott kisdedóvó-

intézetek mind községi jellegűek. — Bartha 
A. A kir. tanf. útján jelentse be állásváltozta-
tását és azt, hogy melyik adóhivatalnál kívánja 
ezentúl a nyugdíjbefizetéseket eszközölni. Kérje 
a jelenlegi új fizetése alapján nyugdíjigénye 
rendezését. A „Tanítók Tanácsadója című 
könyvben részletes útbaigazítást talál. — 
Keresztény A. Utolsó évben élvezett illet-
ménye alapján az első 10 évre 40%, azután 
minden évre 2%-al több nyugdíj esik. — TJ. 
Jusztina. Tessék az iskolaföntartóval Lampel 
Róbertnél, Budapest, Andrássy-út 21. „dr. Göőz 
József: Hangutánzó Képes ABC" ára 60 f. 
(számtalan rajzzal), továbbá dr. Göőz József: 
„Hangutánzó Olvasás- és Írástanítás1' című 
vezérkönyvét (szintén képekkel illusztrálva) ára 
3 korona megrendeltetni és a „Hangutánzó 
Képes ABC"-t használni. — Komáromi közs. 
óvónő című levelezőlap írója, ha neve aláírá-
sával szólít föl bennünket válaszadásra, akkor 
megadjuk. — A. S. Hlinik. Zs. M. államtitkár 
úr szabadságon van. — Sz. B. Az iskolai adó 
kirovására a „Tanítók Tanácsadója" 215. lapján 
találhat útbaigazítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A király köszönete. Wlassics miniszter 

3726. ein. szám alatt szept. hó 24-ről értesí-
tette az Eötvös-alap elnökségét, „hogy 0 cs. 
és apóst. kir. Fölsége az Eötvös-alap orsz. 
tanítói segélyegyesület által legmagasabb 
születésnapja alkalmából kifejezett szerenese-
kivánatokat köszönettel tudomásul venni kegyes-
kedett." 

— Péterfy Sándor új lakóhelyén : Pozsony-
ban, mint örömmel értesülünk, jól érzi magát. 
Egészségi állapota most megnyugtató. „Forga-
tom a régi könyveket — írja egyik barátjá-
nak — jegyzeteket, írásokat, írom Bél, meg 
Schedius dolgait fölváltva s ha megunom az 
egyik dolgot, újra kezdem a másikat." Tehát 
Péterfy Sándor a „nyugalomban" sem pihen, 
hanem emlékiratain kívül, amelyeknek egy 
része a Magyar Tanítók Naptárában fog meg-
jelenni, írja a pedagógiai munkákat, egyiket 
a másik után. Franke Ágost c. munkájával, 
mely a Népnevelők Könyvtárában jelenik meg, 
már teljesen elkészült. 

— A Ferenc József Tanítók Háza ünnepi 
fölavatása október 4.-én délelőtt 11 órakor a 
lapunk mult számában közölt programm szerint 
fog végbemenni. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, aki a Tanítók Házát 1899-ben már 
megnyitotta, nem fog megjelenni a mostani 
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ünnepi fölavatáson, de az Eötvös-alap elnöké-
nek megígérte, hogy a fölavatás után nemsokára 
megtekinti, még pedig nagyon behatóan, fő-
iskolai internátusunkat, amely iránt — mint 
mondotta — élénken és melegen érdeklődik. 
A fölavatáson láthatók lesznek a nagyterem-
ben a király és Wlassies miniszter olajfestésű 
képei, melyeket Kernstock hírneves festőművész 
készített, valamint Péterfy Sándornak a taní-
tóság által megfestetett képe is. A tanulók 
szobáiban a szobajelölő és karrarai márvány-
ból készült díszes táblák is láthatók lesznek. 
A fölavató ünnepre, természetesen, hivatalos 
minden tanító, tanár és tanügybarát. Az ün-
nepség első része a III. emeleti nagy terem-
ben fog végbemenni. o ~ 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-
alap vagyona jelenleg 415.139 K 87 f ; még 
pedig értékpapírokban 359.585 K, a Pesti 
Hazai I. Takarékpénztárnál folyószámlára el-
helyezve 54.035 K 80 f, a postatakarékpénz-
tárnál 179 K 18 f, követelés a M. Tanítók 
Orsz. Bizottságánál 340 K. A mult 1902. év 
június 30.-án a vagyoni állapot 347.242 K 25 f 
volt, a mult 1902. év végén pedig 360.877 K 
59 f. A gyarapodás tehát 54.262 K 39 f , 
illetőleg 67.897 K 73 f . Ez az örvendetes 
eredmény arra buzdíthatja a magyar tanító-
ságot, hogy az eddiginél még nagyobb mérték-
ben támogassa az alapot, mely csak akkor fog 
nagy föladatainak igazán megfelelhetni, ha 
legalább minden második tanító tagja lesz az 
alapiak. — A Tanító-sorsjegy tudvalevőleg 
Eötvös-alapunkra is jövedelmez. Ismételten is 
fölhívjuk erre t. kartársaink szíves figyelmét. 
Vegyék és terjesszék ezeket a sorsjegyeket, 
melyek a Magyar Tanítók Otthonában (Buda-
pest, VIII., József-körút 8. sz.) rendelhetők 
meg. Egy-egy sorsjegy ára 1 K. — A Ferenc 
József Tanítók Háza lakóit az Eötvös-alap 
elnöksége folyó hó 24.-én egybegyűjtvén, 
Ujváry Béla elnök beszédet intézett hozzájok 
s közölte velők, hogy az elnökség minden 
második csütörtök délutánján szívesen látja 
őket az Eötvös-alap irodájában, ahol útmuta-
tásokkal is készséggel áll rendelkezésökre. 
Az elnökség ebbeli intézkedése az ifjakra lát-
hatólag jó benyomást tett. — Sok fillérből lesz 

a korona. Az Eötvös-alap elnöksége a t. kar-
társak szíves figyelmébe ajánlja, hogy úgy a 
most megjelent Deák Ferenc emlékezete c. füzet, 
valamint a közelebb megjelenendő Magyar 
Tanítók Naptára is az alapra jövedelmez. A 
Rigler-féle irkák és írószerek eddig már 6510 
koronát jövedelmeztek Eötvös - alapunknak. 
Sapienti sat ! 

— A Tanítók Tanácsadója című útmutató 
könyvnek tetemesen bővített harmadik kiadása 
megjelent. A vaskos kötet — mivel most már 
22 ívnél terjedelmesebb ez a munka — magá-
ban foglalja az eddigi anyagon fölül, mint 
függeléket, a gondnoksági, továbbá a községi 
iskolaszéki utasítást és a tanítói közéletben elő-
forduló iratmintákat, valamint egyéb bővíté-
seket is. Most már méltán el lehet mondani 
erről a könyvről azt, amit a hivatalos bírálat 
már a második kiadásról hangsúlyozott, hogy 
minden tanítóra és iskolára nézve nélkülöz-
hetetlen. Mivel a kiadók e tetemesen (közel hat 
nyomtatott ívvel) megbővített kiadással csak azt 
célozták, hogy a hazai tanítói kart teendőiben 
mennél alaposabban tájékoztassák, a bővített 
kiadás árát sem emelték, sőt 20 fillérrel le-
szállították. A Tanítók Tanácsadójának ára : 
fűzve 2 K 60 f, kötve 3 K ; postaköltségre 
úgy a fűzött, mint a kötött példányoknál 20 
fillér csatolandó. Ajánljuk t. kartársainknak, 
hogy lehetőleg ajánlottan rendeljék meg a 
könyvet (ajánlott küldés 45 f), hogy a postán 
el ne kallódjék, amiért természetesen fele-
lősséget nem vállalhatunk. Fölhívjuk egyszer-
smind figyelmöket arra is, hogy a könyv 
kötése nagyon szép vászonkötés s így célszerűbb 
kötött, mint fűzött példányt rendelni. A Tanítók 
Tanácsadóját a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter még első kiadásában (28.676. szám 
alatt) minden iskolának ajánlotta, később meg-
szerzését minden állami iskolának elrendelte s  
újabban (1903. évi 2733. elnöki számú rende-
lettel) tanítóképző-intézetek számára segéd-
könyvül engedélyezte. A Tanítók Tanácsadóját 
lapunk szerkesztőségében lehet, legcélszerűbben 
postautalványon, megrendelni. 

— Méhtenyésztési előadások. Az állami 
méhészeti vándortanítók folyó évi október 
hónapban az alábbi napokon és helyeken tart-
ják előadásaikat. 1. Valló Árpád első-kerületi, 
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székhelye Gödöllő; az egész hónapban a gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban teljesít szolgá-
latot. 2. Abaffy József második-kerületi, szék-
helye Pápa. 5-én Ikerváron, 6-án Körmenden, 
7-én Csákányban, 8-án Szent-Gotthárdon, 9-én 
Patófalván, 10-én Körtvélyesen, 11-én Német-
ujváron, 12 én Újtelepen, 13-án Kukméren, 
14-én Szent-Eleken, 15-én Szent-Mihályon, 
16—17-én Szombathelyen az árvaháznál, 19 én 
Szalókon, 20- án Nyárádon. 3. Valló János 
harmadik-kerületi, székhelye Pozsony-Liget-
falu. 2-án Pusztapáton, 3-án Rózsavölgyön, 
5-én Szilincsen,6-án Farkashidán,7-én Szereden, 
8 án Nemes-Nagy-Suron, 9-én Halmoson, 10-én 
Csatajon, 12-én Nagy-Senkvicen, 13-án Tóth-
Gurabon, 14-én Boldogfán, 15-én Yiszkeléten, 
16-án Tallóson. 4. Rózsa János negyedik-
kerületi, székhelye Sárospatak. 3-án Zápszonyon, 
4-én M.-Kászonyon, 5-én N.-Bégányon, 6-án 
Balazséron, 7-én N.-Gulán, 8-án Isnyéten, 
9-én Barkászon, 10-én Szernyen, 11—12-én 
Csomonyán, 15-én Szalonnán, 16-án Abódon, 
17-én Ládbesenyőn, 18-án Hegymegen, 19-én 
Damakon, 20 án Hangán, 21-én Nyomáron, 
22-én Zilizen. 5. Forgách Lajos ötödik-kerü-
leti, székhelye Arad. 16-án Szarvason az ev. 
tanítóképezdénél, 18-án Orosházán az állami 
kertgazdasági intézetnél, 19 én Nagyszalontán 
a gazdasági ismétlő-iskolánál, 20-án Nagy-
váradon a görög kath. és 21-én a róm. kath. o o 
tanítóképezdénél, 22-én Szatmáron a róm. kath. 
tanítóképezdénél, 23-án Nagybányán, 25-én 
Felsőbányán, 26-án Dióshalmon, 27-én Erdő-
szádán a közs. méhesekben, 28-án Debrecenben 
az ev. ref. tanítóképezdénél, 29-én Békés-
csabán a földmíves iskolánál. 6. Abend András 
hatodik-kerületi, székhelye Nagyenyed. 9-én 
Algyógyon a földmíves iskolánál, 10—11-én 
Déván az állami tanítóképezdénél, 13-án 
Lúgoson a földmíves iskolánál, 15-én Német-
bogsánon, 16-án Resicabányán, 17-én Szocsán-
ban, 19-én Rúzson, 21-én Karánsebesen a 
gör. kel. tanítóképezdénél, 22-én Szapári-
falván és 24-én Marzsinán. 7. Nagy János 
hetedik-kerületi, székhelye Kolozsvár, 9-én 
Csikrákoson, 10-én Balánbánván, 11-én Gyergyó-
szentmiklóson, 12. Gyergyóalfaluban, 13-án 
Gyergyószárh egyen, 14-én Gyergyóditróban, 
16-án Csikkarcfalván, 17-én Csiksomlyón a 
tanítóképezdénél, 19-én Kézdivásárhelyen az 
árvaháznál, 21-én Székelykereszturon az állami 
tanítóképezdénél, 23-án Székesen 25- és 26-án 
Sósmezőn. 8. Kiszely Ede nyolcadik-kerületi 
székhelye Temesvár. 9-én Budaörsön, 10-én 
Torbágyon, 11-én Pilis-Szent-Ivánon, 12-én 
Tinnyén, 13-án Tökön, 14-én Békásmegyeren, 
15-én Budakalászon, 16-án Pomázon, 18-án 
Kisteleken, 19-én Csongrádon. 

— Rövid hírek. Kérelem. Azon kérdés 
eldöntése céljából, vájjon 1895. év óta elmúlt 
7 év alatt mennyiben szaporodott hazánkban 
a tisztán fiú- és leányiskolák száma, a leg-
mélyebb kartársi tisztelet- és szeretettel föl-
kérem hazánk területén levő róm. és gör. kath. 
érseki és püspöki, — úgyszintén az összes 
vallásfelekezetek egyházmegyéinek, — végre a 
törvényhatóságok és járások székhelyein levő 
tantestületek igazgatóit, vezér- és főtanítóit, 
miszerint az egyházmegyéjük területén levő 
összes népiskolákról évenként kiadni szokott 
értesítő — sematizmus — ez évi példányát, 
úgyszintén a törvényhatóság, illetve a járások 
területén levő azon népiskolák jegyzékét 
is, melyekben a váltakozó rendszer alkal-
mazásáról biztos tudomásuk van, legyenek 
kegyesek nekem megküldeni. Szeretett hazánk 
népoktatásügye érdekében tett, ezen nagyra-
becsült szívességükért leghálásabb kartársi 

O c5 
köszönetet mond : Felsőtárkányon, Heves m., 
Keresstúry József, r. kath. tanító. — Kérelem. 
Elek Gyula, kolozsvári közs. isk. igazgató tisz-
telettel kéri kartársait, hogy Tanító és Tanítvány 
című könyvére a megrendeléseket folyó hó 5-ig 
megtenni szíveskedjenek. A kibocsátott gyüjtő-
ívek viszaküldését is ez időre kéri. A könyv 
ára 1 korona. — A Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának igazgató-tanácsa folyó 
évi október hó 3.-án, szombaton d. u. 5 órakor 
a Ferenc József Tanítók Házában (VIII. ker., 
Szentkirályi utca 47. sz.) ülést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Bódiss Géza, Hedrahely (tags, díja 
1902/3-ra) 5 K ; Süle Sándor, Kerta (tags, 
díja) 3 K; Morres Vilmos ó-brassói ág. ev. 
vezető-tanító (részesjegyre) 50 K. Átutaltuk 
az Eötvös-alap pénztárába. 

— HaLílozás. Kiss Endre nyug. róm. kath. 
kántortanító Gyöngyöspüspökiben, folyó évi 
szeptember hó 17-én életének 78 ik évében 
elhunyt. Áldás emlékére ! 

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

T a r t a l o m : Újítások. Ember János. — Vitás ügyek. 
— y. — A törvények ismertetéséről. K. Nagy 
Sándor. — Az évi tananyag fölosztása. _ Szentgyörgyi 
Lajos. — Súlyos hiba az olvastatásban. Éles Károly. — 
A fogalmazás nevelői hatásáról. Schramm Tamás. — 
Magyar Nyelvőr. — A Magyar Gazdaszövetség és a 
tanítóság. — S z ü n ó r a : Deák Ferenc. (Vers.) Újoáry 
Béla. — „Érti egy szikrát ?" Gsulak Lajos. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Kovát vezető: KEOLOPP ALFRÉD. 

(•yakorlati oktatás a gazdasági 
irányú ismétlő iskolában. 

A „Mosonmegyei Általános Tanító-Egyesü-
let "-nek múlt évi tavaszi közgyűlésén értekez-
tem a gazdasági ismétlő iskola szelleméről és 
ekkor egyúttal indítványoztam, hogy jövőben 
minden egyesületi gyűlésen egy a gazdaság 
körébe vágó kérdés vétessék föl a tárgysoro-
zatba. Célom ezzel az volt, bogy a gazdasági 
ismétlő iskolák nagy horderejű intézményét 
ezáltal szolgáljuk, hogy ennek fejlesztéséhez, 
gyakorlati kiviteléhez szerény tehetségünkkel 
minden lehetőt megtegyünk, hogy ezen üdvös 
újítással járó kezdő nehézségeket leküzdjük, 
hogy az ezen iskolákat vezető tanító kartár-
saimnak segítségére legyünk célúk s föladatuk 
minél sikeresebb megoldásában s hogy az 
érdeklődést ezen iskolák iránt fenntartsuk. Indít-
ványomat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Elérkezvén az őszi közgyűlés ideje, legcélsze-
rűbbnek véltem, — miután az. előadói tisztség 
ismét rám került — az újonnan kiadott uta-
sításból ölelni föl anyagomat és pedig azon 
részt, amely ezen intézmény lelkét képezi, de 
kivitele elé a legtöbb akadály gördül, t. i. a 
gyakorlati tanításról. 

Az 1896. évi és a mult évben a gazdasági o o 
irányú ismétlő iskolák részére kiadott utasítás 
is a legerősebben hangoztatja a gyakorlati 
tanítást. Én a magam részéről az utasításokat 
és rendeleteket nagy figyelemben szoktam része-
síteni, nemkülönben ezek szellemét, intencióját 
fölfogni és átérezni is iparkodom. Beláttam és 
beismertem mindenkor és beismerem most is, 
hogy a gyakorlatilag bemutatott tanításnak 
van legmaradandóbb nyoma és legjobb sikere. 
Hisz nemcsak a gazdasági szakismeret tárgyai-
nál, hanem az elemi iskola tantárgyainál is a 
szemléltetve bemutatott tanítás a legeredmé-
nyesebb. Nem szükséges ennek bizonyítására 
valami nagy pedagógiai és pszihologiai tudo-
mány és a laikus is csakhamar belátja e 
módszer igazát. És mégis hány tanító vét ezen 
sarkalatos elv ellen, amidőn pl. a számolás 
tanításánál csak szellemi gimnasztikát végeztet 
a gyermekekkel, ahelyett hogy szemléltetné, 
hány tanítja a beszéd- és érteleingyakorlatokat 
minden szemléltető eszköz, sőt kép nélkül, 
hányan tanítják a természettant a szerek teljes 
hiányában ? Enélkül pedig a gyermek felfogni 

nem képes az előadandókat. Tanszerekkel és 
eszközökkel demonstrálva a tanító munkája 
sokkal könnyebbé válik, a gyermeknek pedig 
örömöt okoz a tanulás. Ha a gyermek szem-
léltetve ismémé meg a tanulandókat, mara-
dandóbb nyomokat hagyna lelki tevékenységé-
ben, mint képzet pedig könnyebben volna 
visszaidézhető az érzet, ha ugyanazon kép több 
érzéke által volt megfigyelhető. 

A gazdasági irányú ismétlő iskola tanterve 
már túlmegy a szemléltetésnél már többet 
kíván, t. i. gyakorlati módszert. Ezen kívánal-
mat teljesen tudom is méltányolni s föl tudom 
fogni a benne fekvő nagy horderőt. Nézzük 
azonban meg, miféle akadályokba ütközik ennek 
a kivitele ! 

A legtöbb gyakorlati útmutatás a gyümölcsfa-
tenyésztésnél találja helyét, legalább a gazda-
sági irányú ismétlő iskolánál, nem szólva ezúttal 
a szaktanítós gazdasági ismétlő iskoláról. A 
gazdasági tárgyak egyike sem kíván, de nem 
is nyújt annyi alkalmat a gyakorlati oktatás-
hoz, mint a gyümölcsfatenyésztés. Ezen tárgynál 
akár az összes rendelkezésre álló gyakorlati 
órákat eltöltlieti a tanító. Ezt még sem tehet-
jük, másra is kell hagyni időt. A gyümölcsfa-
tenyésztésnél mint előkészület a talajismeret 
szükséges. Itt már gyakorlatilag bemutatható 
lenne a különböző talajok viselkedése a ned-
vesség iránt. A földmunkák közül ásás, forga-
tás, gereblyézés és kapálás. A talaj javítása. 
A faiskola területének fölmérése, kisebbített 
mérték szerinti lerajzolása, kerületének és terü-
letének kiszámítása. Ezek után következhetnék 
a gyümölcsmagvak gyűjtése, elvetése s elréte-
gezése, a dugványozás és bujtással való szapo-
rítás ; a kikelt csemeték ritkítása, pikírozása, 
gondozása ; vadoncok kiszedése, elvermelése, 
nyesése és kiültetése, nemkülönben további 
ápolása. A nemesítési módok közül előlegesen 
a szemzés gyakorlása vesszőkön, majd a fa-
iskolában a vadoncokon. Az ojtáshoz való 
előkészületek : ojtógalyak szedése és elhelyezése, 
ojtóviasz készítés, az ojtási módok gyakorlása 
vesszőkön s folytatólag a vadoncokon. Az ojt-
ványok ápolása és nyesése, mesterséges törzs-
nevelés, koronanevelés, ifjítás, állandó helyre 
való kiültetés és karózás. Védekezések bemu-
tatása és gyakorlása különböző betegségek és 
ellenségek ellen. Eleven sövénynevelés. Adjuk 
ehhez a szederfákkal való bibelődést s azt 



18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 39. SZÁM. 

hiszem, le van foglalva az összes időnk a 
gyakorlati tanításhoz. 

Vegyük azt, hogy ez csak egyik ága az 
egyik tantárgynak. Hol van most még idő a 
növénytermelés legfontosabb dolgainak gya-
korlásához vagy csak bemutatásához, az állat-
tenyésztés tömérdek tudnivalója, a selyem-
hemyótenyésztés, a szőllészet, a méhészet, a 
konyhakert müvelése és a háztartástanban való 
ismeretek? Pedig ez mind föl van ölelve a 
tantervben ! Hol van ehhez a kellő idő. A 
legelső áttekintésre rögtön szemünkbe ötlik, 
hogy a tananyag túlságos sokra terjeszkedik 
ki. Pedig aki sokat markol, keveset fog. 

Első sorban tehát a tananyagot kell keve-
sebbre szabni. Ezt oly módon lehetne meg-
tenni, ha az illető tanító azon vidéken szokásos 
gazdasági ágakra fordítaná a főgondját, amiből 
szerintem a gyümölcsfatenyésztésnek kimaradni 
sehogy sem szabad. 

Kutassunk azonban tovább és látni fogjuk, 
hogy a túlságos sok tananyagon kívül még 
más nehézségek is merülnek föl. Ilyen a szerek 
és szerszámok hiánya. A talajvizsgáláshoz 
szükséges eszközök melyik iskolánál vannak 
meg? Ha ásni, kapálni akarunk, hol a szük-
séges szerszám ? Ha nemesíteni akarunk, a kellő 
mennyiségű ojtókés? A gyermekektől nem 
követelhetjük, hogy mindezt maguk beszerezzék, 
a község sem lesz hajlandó e hiányzó eszközöket 
beszerezni. Az iskolának rendelkezésre álló 
vagyona ritkán van. Ezen kérdés megoldása 
ugyancsak kemény dió marad! 

A legnagyobb akadályt azonban mégis mind-
ezek dacára a legtöbb helyen szokásban levő 
alkalmatlan tanítási nap képezi. A gazdasági 
ismétlő iskolát most is csak ünnepi iskolának 
hívják, s ha csak ennek neveznék el, nem is 
volna baj, hanem ünnepnapon is tartják. 
Ez már azonban lényeges hiba, éppen az előbb 
említetteknél fogva is, hogy kellő szerszámok 
hiányában, a gyermekeknek kell ezeket maguk-
kal hozniok. Nagyon szép látványosság lenne 
tehát az, ha ez iskola tanulói vasárnapon akár 
délelőtt, akár délután ünnepi ruhájokbafelöltözve, 
ásóval vagy kapával a vállukon vonulnának 
végig a községen ! Mit hirdetnének ekkor az 
ily iskolákról a lelki dolgok gondozói ? Magától 
értetődő dolog tehát, hogy a gazdasági ismétlő 
iskolában, —- a gyakorlati tanítás kivihetősége 
miatt -—- a tanítás vasárnap nem történhetik, 
hanem szükséges, hogy valamelyik hétköznap 
legyen. 

Az utasítások értelmében a heti óraszám 
szeptember, október, április, május és junius 
hónapokban kettőben van megállapítva, míg 
november, december, január, február és március-
ban a heti tanítási órák száma öt. Ez szerintem 

éppen a megfordítottja a célszerűségnek. Azon 
időben, amikor a gyakorlati tanítás véghez-
vihető volna, akkor a tanulókat heti két órában 
látjuk magunk előtt, ebből is egy óra a köz-
ismereti tárgyakhoz szükséges. Ebből még azon 
kellemetlenség is származhatik, liogy kikésünk 
az időből, ha 2 vagy 3 tanítási napon egymás-
után esős idő van. Be sem mutathattuk, amit 
szándékunkban volt dolgoztatni, s el is késtünk 
a kellő időből. A szemzési időszakban meg 
egyáltalában szünetel a tanítás, mert mire 
tanulóink beiratkoznak, a szemzésrp alkalmas 
idő már lejárt. 

Télen ellenben hetenkint 5 órán át vannak 
a tanulók az iskolában. Ebből az időből kerülne 
szépen idő a gyakorlati útmutatásokhoz, de 
tudjuk, hogy ilyenkor örül az ember, ha nem 
kell künn lennie és ha kimegy is a gyakor-
lati telepre, ilyenkor legkevesebb a munka, 
tehát a legkevesebb mutatható is be. 

A gyakorlati utmutatások végrehajtása érde-
kében tehát inkább megfelelne az olyan idő-
beosztás, hogy nyáron legyen a heti órák 
száma 5, s télen 2. Ez azonban nem szüntetné 
meg a haladás útjában álló akadályokat mind, 
csakhogy a mostaninál sokkal jobb eredményt 
mutathatnának fel az annyira üdvös és minden 
tényező részéről méltányolt gazdasági ismétlő 
iskolák. 

Láttuk tehát ezekből, hogy éppen a leges-
legjobb módszer ütközik a legtöbb akadályba 
és nehézségbe, sőt lehetetlenségbe. 

Ezen okvetlen segíteni . kell és pedig 
mielőbb. 

Javaslataimat a következőkben tettem ez 
alkalommal, a közgyűlés mágáévá is tette s 
a népoktatási revizió keretében eszközlendő 
munkakörbe osztotta be, s ugyancsak ezen 
értelemben is ír át az Országos Bizottsághoz. T. i. 

„A népoktatási törvények reviziója alkalmával 
vétessék föl az új törvénybe a mindennapi 
tankötelezettségnek a 14. életév betöltéséig 
való kitelj esztése, amelynek két utolsó éve a 
gazdasási ismétlő iskola részére kiszabott tan-O O 
anyagot ölelné fel." 

Ez volna a legradikálisabb orvosság nem-
csak a gazdasági ismétlő iskoláknál már most 
észlelt hiányoknak és visszásságoknak meg-
szüntetésére, hanem egész népoktatási intéz-
ményünknek jobb és biztosabb sikere érde-
kében is. 

Addig is azonban kimondandó volna, 1. hogy 
a tananyag a gazdaságtanból redukáltassák 
annyira, amit gyakorlatilag és elméletileg 
elvégezni lehet ; 2. hogy a gazdasági ismétlő 
iskola a szükséges tanszerekkel és gazdasági 
eszközökkel fölszerelendő, 3. hogy tanítás csak 
hétköznapokon legyen és 4. hogy a téli 
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hónapokban legyen a heti tanítási órák száma 
2 és a többiben 5. 

Egyelőre azonban másban nem állapod-
hatunk meg, minthogy az adott viszonyok 
közé beilleszkedve, ehhez alkalmazkodva, ami 
csak lehető s minél több gyakorlatilag mutat-
tassék be tanítványainknak s eközben gondol-
kozzunk és elmélkedjünk azon módozatokról, 
amelyek e módszert elősegítik s munkánkat, 
illetve föladatunkat célhoz vezetik. 

(Magyar-ÓvárJ Pataki Vilibáld. 

Betegségek. 
1. Lépfene v. anthrax. 

(P) Első sorban is foglalkozzunk az egyes 
betegségek közül a lépfenével, mint olyannal, 
amely országszerte a leggyakrabban fordul elő s 
amely éppen ezért egyike is a legismertebbeknek. 
Igen gyakran járványszerüen lép föl s rakásra 
hull tőle szarvasmarha és juh. Föllépése azonban 
nem mindig járványszerü, hanem — és ez a 
gyakoribb eset — szórványos. Rendesen a 
növényevő állatokon okoz kóros elváltozásokat, 
de ragadós természeténél fogva átragad más 
állatokra is, sőt még az emberi szervezet sincs 
biztosítva ellene. Ugyanis, ha lépfenés állat 
húsát eszi meg az ember, akkor szintén meg-
kapja ezen veszedelmes betegséget. Természetes, 
hogy erősen kifőzött v. sütött húsban a kórt 
előidéző gombák elpusztulnak s ezzel a fertőző 
képesség is megszűnik. Ámde veszedelmes volta 
miatt, minden állat, mely lépfenében elhull, 
később leírandó módon, szőröstől, bőröstől 
elásandó és fertőtelenítendő. 

A lépfene gombái tanulmányozásánál rájöttek 
arra, hogy a lépfenét okozó gombák nem valami 
válogatósak az életföltételben. Nemcsak az 
állati testben maradnak élve és szaporodnak, 
hanem azon kívül is. így azután ezen gombák 
megtalálják életföltételüket erjedő szerves 
anyagokban, vizenyős réteken és legelőkön, 
majorok udvarán, istállók és ólak padozatai 
közt stb. Életképességüket —10 -|-430 közt 
tartják meg. 

Ezeket tudva, könnyen megmagyarázható, 
hogy egyes istállókban, majorokban, udvarok-
ban, réteken és legelőkön minden évben miért 
szedi áldozatait a lépfene. Ha a betegség 
valahol megjelenik és annak azonnali sürgős 
elfojtására a lehető legszükségesebb lépések 
megnem tétetnek, ott azután járványszerü 
jelleget ölt, veszélyezteti az összes állatállományt 
és magát az embert is. 

Azon állat, melyen a lépfene megállapítható, 
nemcsak hogy elkülönítendő, hanem tartóz-
kodási helye a lehető legszigorúbban fertőte-

lenítendő, mert a betegség gombája szívós 
életű. 

Olyan külső behatásoknak, mint hideg, meleg, 
szárazság, nedvesség, hónapokig ellentáll, és 
amint kedvező viszonyok közé kerül, azonnal 
megkezdi első működését, a szaporodást. Ebből 
láthatni, hogy a fertőzés nemcsak a beteg 
állattal vagy annak váladékával való közvetlen 
érintkezés alkalmával áll elő, hanem előidézik 
azt a fertőzött helyen való legeltetés, az ily 
helyeken átfolyó patakok, esetleg kutak vizei 
vagy a fertőzött helyen termelt széna etetése, 
fertőtelenített istállók és dögterek stb. 

A betegség vagy hosszú, vagy rövid lefolyású. 
Néha jelentkezés után elmúlik, de ismét kiujul, 
míg máskor az általános gyógyulás áll be. 

Azonban a kisérletek, melyek ezen betegség 
végeredményével foglalkoztak, beigazolták, hogy 
az elhullás mintegy 70%. A szélsőségeket 
véve a számítás alapjául, elmondhatjuk, hogy 
az állatok 50—80%-a menthetetlenül elpusztul 
ezen betegségben. Ezen számarány minden-
esetre megdöbbentő a mezőgazdaságra, miért 
is mindent meg kell tenni a lépfene megaka-
dályozására. 

Azon vidékeken, ahol járványszerüen szokott 
uralkodni, legjobban célra vezet a védő-oltás, 
melyet rendesen tavasszal, a fagyok multával, 
tehát március körül szoktunk végeztetni. A 
beoltást bízzuk állatorvosra. 

Azonban a fecskendő és szérum beszerzése 
után az ügyesebb gazda maga is elvégezheti 
azt. Ezen esetben első és legfőbb kellék a 
fecskendő tisztántartása és használat előtti 
fertötelenítése. A másik dolog pedig, amire 
figyelemmel kell lenni az, hogy a szérum 
nem régi, hanem lehetőleg friss legyen. 
A fecskendőnek pedig jól kell működni vagyis 
úgy a fecskendő-tűnek, mint az üveghenger-
nek a befecskendezés előtt a szérum között 
teljesen légmentesen szérummal kell tele lenni 
vagyis légbuborékoknak a szérum közt nem 
szabad előfordulni. 

Kifejtett nagy állatoknál az üveghengert 
(mely köbcentiméterenként van számozva s a 
melyet erre a célra külön gyártanak) tele 
szívatjuk szérummal. 

Ezt megelőzőleg az összes beoltandó állató-o o 
kat jobb oldalon az első láb könyökétől hátra, 
kissé fölfelé egy jó arasznyi távolságban ollóval 
bőrig nyírjuk. Ezen megnyírt helyen a bőrt 
2 ujj közé összefogjuk. Az így összeszorított 
s ezen eljárással a két ujj közé fölhúzott bőrbe 
a másik szabadon álló kézzel, az oldalbordára 
ferde irányba a fecskendő tűjét egy elég erős 
és biztos nyomással beleszúrjuk, a mikor rög-
tön az üveghenger dugattyújára nyomást gya-
korlunk, mialatt a szérum a bőr alá nyomatik. 

40* 
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Ezután a fecskendőt kivesszük és a beszúrás 
fölött a bőrt jó erősen megdörzsöljük, bogy 
a szérum mennél gyorsabban oszoljon szét. 

Ezen műtétet az állatok kevés kivétellel, 
nyugalommal tűrik, mert a bőr összeszorításá-
val azon a helyen zsibbadás áll elő, a finom 
és igen hegyes tű szúrása pedig csak pár 
pillanat műve. 

Fontos még tudni a betegség jeleit. 
A lépfene egyik alakja a gutaütés. Meg-

ismerhető arról, hogy a különben ép, egész-
séges állat egyszerre összerogy, az orrából 
véres, habos savó foly, néhány percig ránga-
tódzik, aztán kimúl. Ezen alakja a lépfenének 
rendesen akkor mutatkozik, mikor fejlődő, 
kövéren tartott állatokat támad meg. 

Egy másik alakja, amely hosszabb lefolyású, 
de legtöbb esetben szintén halált okoz, föl-
ismerhető arról, hogy az állat szomorú, levert, 
remeg, a rázóhideg gyakran megjelenik, a 
lélegzés gyors, rendetlen lihegő, később nyögő 
lesz, a test fölülete helyenként forró, máshol 
hideg, a szem homályos, a szempillák félig 
csukottak, az ' orr és száj nyákhártyái kékesek 
vagy vérrel befutottak, az étvágy megszűnik, 
a szomj fokozódik, a bélsár híg és véresen 
csikóit, és ha a lázas állapot emelkedik, az 
állat izgatott, dühöngő lesz (mint a lovak a 
napszúrásnál) és ha ezek a rohamok elmúlnak, 
az erőtlenség, lehangoltság, bágyadtság, sem-
mivel nemtörődés jellemzi a beteg állatot. A 
járás tántorgó, bizonytalan és az állat leg-
szívesebben szeret feküdni. 

Legjobb ilyenkor jól szalmázott, tágas ket-
recbe rekeszteni, ahol szabadon mozoghat. 

Az ilyen kifejezések : pokolvar, torokgyík, 
fene stb. gyakran hallhatók a nép ajkáról. 
Ezek szintén nem egyebek, mint a lépfenének 
alakjai. Megismerhetők arról, hogy a bőrön, 
ha tapogatjuk, több helyen fordulnak elő daga-
natok (pokolvar), melyek v. élesen határoltak 
vagy elmosodottak azaz : szétterülnek. Ezen 
daganatok, ha fölhasadnak, gennyet ömlesz-
tenek és fekélyes, mély sebeket mutatnak. Ha 
a nyelven fordulnak elő, nyelv-fenének ; a 
torkon, torokgyíknak és a végbélen pokol-
varnak neveztetnek. 

A betegség ezen harmadik neme hosszabb 
lefolyású s így a gyógyulás is valószinűbb. 
Ennél legveszedelmesebb az, hogy a fölfakadó 
fekélyeket a legyek megszállják és azután a 
betegséget mintegy mesterségesen oltják be 
más egészséges állatba. Innen magyarázható 
meg az is igen természetesen, hogy egy légy-
csípés akárhányszor okozza az ember halálát 
is. Éppen ezért az ilyen sebek karbolos, creoli-
nes, szublimátos stb. oldattal mosandók, hogy 

így tisztán tartassanak és egyúttal fertőtelenít-
tessenek is. 

Még csak azt említem meg, hogy az ilyen 
állat lépe boncolás alkalmával duzzadt és sötét-
veres színt mutat. 

A tenyészállatok kiválasztása. 
Népies gazdasági előadás. 

(Előadható felnőttek oktatásánál, ifjúsági egyletekben 
és kevés változtatással több leckére fölosztva a gazd. 

ism. iskola fiunövendékeinek.) 

Tisztelt Gazdatársak ! 
Mult évben, midőn szerencsés voltam Önök 

közt megjelenve, az okszerű gazdálkodás köré-
ből egyet-mást elmondani, figyelműkbe aján-
lottam, hogy azon esetben, ha kis gazdaságuk-
ból nemcsak megélni, hanem öreg napjaikra s 
gyermekeik részére valamit megtakarítani is 
akarnak, nem elegendő csak egyoldalúlag gaz-
dálkodni, hanem szükséges az állattenyésztést 
is fölkarolni. 

Fölveszem a fonalat s folytatom ott, ahol 
a mult évben elhagytam ; kérem szíves figyel-
müket ! 

Tudják azt Önök is jól, hogy földünknek 
termőerőben való megtartását csak úgy érhet-
jük el, ha a termelés által elvont tápanyagot 
visszaadjuk a földnek trágya alakjában. Hogy 
azonban trágyázhassunk, szükséges, úgy-e bár, 
állatokat tartanunk, viszont, hogy ezt tehessük 
kellő mennyiségű takarmányt kell termelnünk. 
De valljuk be őszintén, hogy sok gazda nem 
tud számítani s leginkább takarmány hiányá-
ban szenved. 

Ma már, midőn a közlegelők legtöbb helyen 
fölosztattak és föltörettek, meg van ijedve sok 
gazda s kezd fölhagyni a jószágneveléssel, 
vagy azt tartja, hogy takarmánynövénnyel nem 
foglalja el földjét, jobb, ha abba búzát, tengerit 
vet, ezekért előbb kap pénzt ; pedig ebben 
nagyon téved az így gondolkodó gazda. 

Ha a gazdának kaszálója nincs, vagy az 
kevés, okvetlenül kell mesterséges takarmányt 
termelnie, legyen az lucerna, csalamádé, zabos-
bükköny stb., szóval olyan növény, mely a 
talajban díszlik s állataink takarmányozására 
megfelelő. Mert mit érne az, ha pl. egy 10—15 
holdas kis gazda állatot nem tartana, folyton 
búzát, tengerit vetne, földjét nem trágyázná? 
Mielőbb kimerülne a talaj s nem teremne. De 
meg tudjuk t. gazdatársaim, mennyi veszély-
nek, elemi csapásnak, aszály, fagyás, jégverés, 
stb.-nek van kitéve a növényzet ; mit tenne 
ilyenkor a gazda, ha nem volna egy-két drb. 
eladó állatja, melyből a szenvedett kàrt ki-
pótolhatja. 

Azért azt ajánlom Uraim, hogy mezőgazdái-
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kodásuk az állattenyésztéssel karöltve járjon, 
vagyis * termeljen a gazda takarmányt, hogy 
ezt pénzzé változtathassa : tartson állatokat, s 
hogy talaját jól megmunkálhassa szüksége lesz 
jó munkabíró igás állatokra. 

A számító gazda, ki az állattartás mellett 
abból jövedelmét is szaporítani akarja, nem-
csak tartja az állatokat, hanem tenyészti is. 
Mert különbséget kell tennünk az oly gazdák 
között, akik semminemű célt nem tűzve maguk 
elé, tartják állataikat, dolgoztatnak velük, meg 
eladják, esetleg, hogy eggyel több állatjuk 
legyen, párosítják azokat, de azok fejlődésére, 
takarmányozására elég gondot nem fordítanak ; 
ezek csak állattartók, de nem tenyésztők. 

Az állattenyésztés bizonyos szakértelmet, 
tudást követel. Az állattenyésztő bizonyos célt 
tűz ki maga elé a tenyészállatok kiválasztásánál, 
okszerűen párosít, jól takarmányoz, gondozza 
állatait, iparkodik azokat széppé, hibátlanná 
nevelni s arra törekszik, hogy fáradozása 
minél jobban kifizesse magát s az állatokba 
fektetett tőke jól gyümölcsözzék. 

Sokkal könnyebb állatot tartani, mint azt 
tenyészteni. Kis gazdáinknál leginkább tapasz-
talható azon téves eljárás, hogy tenyészállataik 
megválasztásánál nem járnak el azzal a körül-
tekintő gondossággal, amelyet az állattenyész-
tés jövedelmezővé tétele okvetlenül megkívánna, 
hanem ha örököltek vagy vettek valami álla-
tot, tenyésztik azt tovább, ha mindjárt hibában 
szenved is az, ahelyett, hogy jobb alkotású, 
fajtisztább példányokkal kicserélnék. Pedig 
meg vagyok győződve arról, hogy t. gazda-
társaim is belátják azt, hogy a hibásan tenyész-
tett, vagy a rosszul megválasztott tenyészállat 
nem adhatja gazdájának azt a jövedelmet, mint 
ugyanazon takarmányon fölnevelt és a tenyész-
követelményeknek megfelelő állat ivadéka. 

Lássuk csak, mik azok a követelmények, 
amiknek egy jól értékesíthető tenyészállat kell, 
hogy megfeleljen. 

Tekintsük először a lótenyésztést, minő föl-
tételekkel kell bírnia egy jó teny észkancának? 
Mielőtt azonban ezt vizsgálnék, tisztában kell 
lennünk azzal, hogy miféle célra igyekszünk a 
lovat tenyészteni ? Mert más követelményt 
támasztanak a kereskedők, a hintós, a kocsi-
és más követelményt a hátas vagy a katonai 
célokra nevelt lovak iránt. Manap már a kis 
tenyésztőre nézve legjövedelmezőbb a katonai 
célokra alkalmas ló nevelése. Mégis azonban, 
ha valakinek a birtokában már van egy magas 
vérű angol félvér vagy Furioso kanca, az leg-
okosabban cselekszik, ha hasonló vérű és faj-
tájú csődörrel párosít, ezek ivadékaiból leg-
könnyebben nevelhet luxus célokat is szolgáló 
kocsi-lovat. 

Ebben az irányban tenyésztett kancánál 
főkövetelmény : a szép kis fej, kiálló szemek, 
magasan tűzött, torokban elszűkülő nyak, 
magas m a r ; itt nem lényeges hiba, ha a hát 
kissé hosszabb is és miután „a ló csak akkor 
ló, ha szeme, lába jó", itt is egyik legfőbb 
kivánalom, hogy a lábak hibátlan alkotásúak 
legyenek. A hibátlan alkotás alatt értjük a 
kellő izmosságot, a lábak helyes állását és 
pedig úgy, hogyha élőiről nézzük az állatot, 
az első lábak tökéletesen fedjék a hátulsókat; 
oldalt nézve : tökéletesen függőlegesek legye-
nek az elsők, míg a hátulsóknak csak a 
megengedhető legkisebb' szögben szabad haj-
lamok; ne álljanak a paták sem kifelé for-
dítva, mert ezt franciásnak, — sem befelé 
fordítva, mert ezt angolos vagy hegytipró 
állásnak nevezik és ez legtöbbször az utódra 
is átörökíthető hiba. Er t jük továbbá az 
öröklő pókoktól való mentességet, amilyen a 
csontpók az első lábszárakon, a nyúl- vagy 
őztetem a hátsó lábakon, végül a gyűrűstetem 
vagy kapta,- mely előfordulhat a lónak mind 
a négy lábán. Ezek volnának leginkább azok 
a hibák, amelyek közül ha egy is jelen van, 
az ilyen kanca föltétlenül kiküszöbölendő a 
tenyésztésből, mert ez nem nevelhet gazdájá-
nak — csak talán a legritkább esetben — 
valamirevaló és értékes csikót. 

Katonai célokra a származás nem a leg-
főbb kellék, azonban a jó vért itt is jobban 
megfizetik. Legfőbb követelmény ennél : a 
hattyúnyak, széles mellkas, magas mar, 
hogy a nyereg előre ne csússzék rajta, kurta, 
erős hát, egyenes far és a tökéletes hibátlan 
szemek és lábak. 

Ezek volnának a főbb vonások, miket 
egyes tenyészirány követelésénél leginkább 
figyelembe kell vennünk, ha azt akaijuk, 
hogy 3—4 évig nevelt állatainkért ne éppen 
csak a felétetett takarmány árát kapjuk 
vissza, hanem, hogy a tenyésztés haszonnal is 
járjon. Mert higyjék meg, tisztelt gazdatár-
saim, ha egy 4-éves lóért csak 300 koronát 
tudunk megkapni, akkor az olyan állat-
tenyésztés nemcsak hogy nem jövedelmező, 
de határozottan ráfizetéssel jár. Pedig lehet, 
hogy ugyanazon a takarmányon helyes tenyész-
anyag megválasztása után származott tökélete-
sebb formákkal biró lovat is tudnánk 
nevelni, melyet nem 300, hanem 5—600 
koronával fizetne meg a kereskedő. 

Magyarországon a kormány meglehetősen 
sokat áldoz a lótenyésztésre ; saját nevelésű 
csődöreivel Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna és 
Fogarasról látja el a gazdák tenyészetének 
apaállat szükségletét; ezenkívül drága pénzen 
szerzi meg az egyes tenyésztőktől a sikerül-
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tebb példányokat és mégis azt látjuk, hogy 
ezek mellett használnak gazdáink tenyésztésre 
olyan méneket is, amelyeket e célra éppen 
nem volna szabad tartani s amelyeknek 
födözési engedélyt az e célból kiküldött mén-
vizsgáló-bizottság nem is adott. Nem gondol-
ják me? sem az ilyen mének gazdái, sem a 
szomszédos tenyésztők, hogy az ilyen, lát-
szatra talán szép, de mégis egy-két fontosabb 
alkotási hibában szenvedő csődör a köz-
tenyésztésnél milyen hosszú időre kiható 
kárt okozhat, mert az ilyen hibás csődör 
után esett csikó is valószinüen örökli apja 
hibáit. 

Ezt ugyan el nem adja a tenyésztő magas 
áron ; vagy ha kanca lett az ivadék, fel-
neveli s tenyésztésre használja azt s évekig 
megmarad a hibás anyag birtokában, melyből 
ismét nem kerülhetnek ki értékesebb ivadékok ; 
pedig a födöztetési díjat itt is csak meg kell 
fizetnie, ha talán 1—2 koronával olcsóbb ez 
a zugcsődör az állami csődöméi, sohase 
örüljön a tenyésztő annak, hogy ezen a réven 
sikerült azt az 1—2 koronát megtakarítania, 
mivel lehet, hogy az ivadék árán 100-szorosan 
veszíti el azt. 

Ha az egyes járások tenyészállat vizsgála-
tainál jól szemügyre vesszük a fölvezetett 
apaállatokat, igazán elszomorító a tapasztalat, 
hogy milyen kevés körültekintéssel járnak el 
gazdáink a tenyészállatok kiválasztásánál. En 
ennek okát abban találom, hogy a legtöbb 
gazda a maga által nevelt állatban nem látja 
meg mindazon hibákat, amiket meglát más ; 
többé-kevésbé elfogult lévén minden ember a 
magáé iránt , több elnézéssel, jóakarattal 
bírálja a hibákat, mint kellene, pedig ha 
valahol, hát a tenyészállat kiválasztásánál kell 
a legnagyobb szigorúsággal eljárnunk és nem 
szabad megneheztelnünk sem jó barátunkra, 
aki a szépnek hitt állatunk hibájára figyel-
meztet, sem a bizottságra, aki az ilyennek 
nem ad tenyészigazolványt, mert nagyon meg-
gondolandó dolog az, hogy egy tenyészmén 
is egész életén át hány ivadékot hagy maga 
után. amelyet sokszor csekélynek látszó hibák 
nagyon is vesztessé tesznek. 

Azért, ha valaki egy jól fejlett esztendős 
csikót csődörnek meghagyni szándékozik, vizs-
gálja meg elfogulatlan szemmel ne csak 
maga, de kérje föl hozzáértő jó barátját és 
szomszédját is s kérje meg különösen arra, 
hogyha valami kis tenyészhibát is lát benne, 
azt ne hallgassa el, hanem mutassa meg ő 
neki is, hogy saját szemeivel győződjék meg 
arról, hogy az tenyészállatnak nem való és 
ha ezt egyszer észrevette, ne ámítgassa 
önmagát, hogy a jövőben tán kinövi azt a 

kis hibát, hanem vágassa M irgalom nélkül, 
nehogy később kísértésbe jöjjön és magának 
okozzon legnagyobb kárt és a gondos nevelés 
dacára balsikert. 

Nagyon fontos körülménynek tartom már 
most azt a kérdést eldönteni, hogy tulajdon-
képen hogyan is párosítsuk lovainkat, hogy 
az ivadékban tenyésztésünk kifizetődjék és hogy 
lótenyésztésünkkel eredményt érjünk el? Enged-
jék meg, t. gazdatársaim, hogy néhány szóval 
ezt is elmondjam, mert sajnos, nemcsak kis-
gazdáink, de még a szakavatottabb tenyésztők 
is azon hibába esnek, hogy nem mérlegelik 
kellőképen, hogy milyen apaállatot bocsássanak 
kancájukra, hanem fedeztetnek csak azért, 
hogy majd egy csikóval több legyen a világon; 
ez pedig olyan fontos a lótenyésztésben, hogy 
ezt figyelmen kívül hagyni nem szabad. 

Ha már tisztában vagyunk azzal, hogy 
milyen célra óhajtunk lovat tenyészteni, tisztá-
ban kell lennünk azzal is, hogy milyen fajtát 
tenyészszünk. Általában főszabálynak kell tekin-
teni azt, hogy párosítani lehetőleg csak a 
hasonló fajtákat szabad. Más szóval : ne párosít-
sunk össze-vissza Noniust angol félvérrel, 
Gidránt lipicaival vagy Furiosot arabs vérrel. 
Hanem ha van a födöztetési telepen arabs 
vér, eresszük azt arabs származású kancánkra, 
ha Furiosó kancánk van, válasszunk rá, — ha 
lehet, — Furiosó csődört, szóval: hasonlót a 
hasonlóval ; vagy Nonius kancát a Noniusszal, 
mert ellenkező esetben a két szélsőség össze-
keverése ritkán eredményez valami jót és így 
lóállományunk soha sem lehet egyforma, hanem 
ahány, annyiféle marad. Mert, higyjék meg, 
sokkal jobb a maga nemében a tisztán tenyész-
tett Gidrán, Nonius vagy Furiosó, mint az 
összevissza kevert vérű és formájú ivadék. 
Éppen olyan hiba ez, mint amilyen hiba volna 
a szarvasmarha-tenyésztésben magyar fajta 
teheneket nyugati bikával, ennek ivadékát 
egyszer simmenthali, majd kuhlandi, azután 
meg bonyhádi fajtával keresztezni. Szóval : 
tenyészszünk amennyire lehet tiszta vérben, 
egyformát az egyformával. 

Nézzük már most, uraim, mi leliet oka 
kancáink nagymérvű meddőségének? 

Es hogy lehetne ezen a bajon némileg is 
segíteni, hogy a sok szép remény, a befizetett 
födöztetési bér s a kanca meddősége miatt 
annak tartása ne vesszen egészen kárba ? 

Sok esetben oka ennek a csődör, oka az 
állami födöztető állomásokon bevett szokás és 
eljárás, de igen sok esetben okai vagyunk 
magunk is a födöztetés körül elkövetett téve-
déseinkkel és mulasztásainkkal. A két előbb 
említett bajon nem igen áll hatalmunkban 
segíteni, de az utóbbin igen, ha szigorúan 
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szem előtt tartjuk és megfigyeljük a követ-
kezőket. 

Főszabály legyen minden gazda előtt az, 
hogyha lova megellett, azt 8, legkésőbb 9-ed 
nap inulva a csődörhöz vezesse, mert ekkor 
még legkönnyebben megfogamzik a kanca, s 
minél tovább vár az ellés után, annál nehe-
zebben fogamzik. Ha az istállóban ekkor még 
nem mutat is, a legtöbb esetben mégis ekkor 
már fölveszi a csődört. 

Ha valaki meddő kancát vezet a csődörhöz, 
ügyeljen, hogy a sárlás (párzási ösztön) igazi 
legyen ; mert van igazi és hamis sárlás. Igazi 
a sárlás akkor, ha a kanca a csődörnek csak a 
szagát már messziről megérezve, vizet vet, ha 
a méh hüvelye duzzadt és belül élénk rózsa-
színű, ha a csődörnek megáll és farkát föl-
felé tartja. Hamis a sárlás akkor, ha a kanca 
csiklandós volta miatt mégis vizet vet, 
hüvelye kicsire összeszorult, nem duzzadt 
s farkát leszorítja ; ilyen esetben sohasem 
szabad a csődört ráereszteni, hanem be kell 
várni azt az időt, midőn az említett külső 
jelenségek mind láthatók lesznek. Különösen 
megfontolandó ez azon gazdák részéről, akik 
kancáikat állami födöztető állomáson párosítják, 
mert ezek kötve vannak az előírt 9-ed naphoz, 
pedig lehet, hogy kancájuk 5-öd nap múlva 
kivánja valósággal a csődölt, míg a II., III. 
kilenceden ismét csak hamis sárlást mutat, és 
ez az oka, hogy 4—5 ugrás után sem sikerült 
csikót fogatni s a kanca meddő maradt. 

Könnyebb e tekintetben annak a helyzete, 
aki magán-ménnel, vagy éppen a saját csődö-
rével födöztet. A fődolog itt az, ha azt akarjuk, 
hogy kancánk csikót fogjon, hogy nem szabad 
az utófödöztetéseknél a 9-ed napokhoz szigo-
rúan ragaszkodnunk, hanem ha azt látjuk, 
hogy kancánk sárlik, eresszük rá a mént, ha 
tehetjük, és ez esetben nem fogunk kancáink 
oly nagymérvű meddősége miatt panaszkodni. 
Még egy fontosat! Födöztetés után a kancát 
ide-oda kell sétáltatni és nem szabad egy 
helyben állani hagyni; téves az a nézet, hogy 
ekkor kergetni kell pár percig, de viszont 
állani egy pillanatra se engedjük, hanem vezet-
gessük 'A — Y* óráig, míg „erőlködése" meg-
szűnik. 

* 
* * 

Ezek után áttérek, t. uraim, a ssarvasmarlia-
tenyésztésre. 

Ha valamely gazda arra határozza el magát, 
hogy szarvasmarha-állománnyal fogja a termelt 
takarmányt föletetni és értékesíteni, mindenek-
előtt tisztában kell lennie azzal, hogy melyik 
fajtát fogja tenyészteni, vagyis melyik faj ta 
tenyésztése felel meg az ő viszonyainak leg-

jobban, a magyar gulyabeli fajta-e, vagy a 
nyugati származású ? Vármegyénk legnagyobb 
részében ma már, amidőn a közlegelők föl-
törettek vagy igen szűk korlátok közé vannak 
szorítva, idejét multa dolog a magyar marha 
tenyésztését pártolni, különös-n a kis gazda-
ságokban. 

Nem mondom, hogy az uradalmak, vagy az 
olyan nagyobb birtokosok, akik elég nagy 
legelővel rendelkeznek, akik igásállat-szükség-
leteiket maguk nevelik föl, hogy ezen fölötte 
használható, igás, edzett, kitartó fajtát pusz-
títsák el a föld szinéről ; itt még megvan 
ezen tenyészetnek jogosultsága, de kisgazdák-
nál, különösen a tanyai gazdálkodás mellett, 
ahol nincsen legelő, ahol a szarvasmarha egé-
szen a tarlószabadulásig kénytelen a jászlon 
megkötve „nyaralni",ott a magyarfajta szarvas-
marha haszonnal már nem tenyészthető, mert 
istállóban tartva elveszti mindazon jó tulajdon-
ságait, amelyekkel ezelőtt bírt. Igavonó, edzett, 
kitartó jármos az így nevelt ökör nem lehet; 
hátrányos tulajdonsága : a lassú fejlődés. 

Ilyen körülmények között, amidőn a magyar-
fajta szarvasmarha tenyésztése már nem űzhető 
haszonnal, legokosabban cselekszik minden kis-
gazda, kinek ilyen fajta tehene van, ha azt 
eladja s nyugati fajta marhát szerez be. 
A legcélravezetőbb eljárás az, ha nem kísér-
letezik, nem keresztez, nem párosít magyar 
tehenet nyugati fajta bikával, hanem egyenesen 
nyugati fajta tehenet állít be istállójába. 

Most, amidőn már e megyében is több 
helyt megalakultak a tejszövetkezetek, nem is 
képzelhető, hogy azok működése a mai tehén-
állomány tejtermelésére szorítkozva a gazdának 
hasznot hajtson ; hasznothozóvá az csak úgy 
válhat, ha egyesek igyekeznek azt a tehenet, 
amelyik 3—4 liter tejet ad, olyan fajtával 
fölcserélni, amelyik ugyanazt a takarmányt 
6—7, sőt 10 literrel fizeti meg. 

Ahol tejszövetkezetek már vannak, úgy 
csakis a szarvasmarha - tenyésztés az, amely 
határozottan jövedelmező a gazdára nézve. 
Csak az a fődolog itt is, megválasztani a 
tenyészanyagot úgy, ahogy az a célnak leg-
inkább megfelel. Szükséges ez állatokat is jól 
és helyesen takarmányozni, mert itt is igaz 
ám az a közmondás, hogy : „ló elli a csikót, 
de abrak az anyja", a borjút is csak jó takar-
mányon s abrakon lehet jól fölnevelni, olyanná, 
hogy 2—-3-éves korában egy kis haszonnal 
fizesse meg a tartási költséget. O o 

Nem ajánlhatom tehát eléggé, t. gazda-
társaim, hogy szerezzenek be mindenekelőtt 
lehetőleg tisztavérű teheneket, még pedig az 
említett okokból nyugati fajtájúakat, akár 
bonyhádi, akár berni vagy simmentháli fajtá-
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kat, és ezek ivadékait különös gonddal válasz-
szák ki a továbbtenyészfcésre. De ne tegyenek 
ügy, mint némely kisgazda szokott, ha nyu-
gati fajta tehene bikát ellik, legtöbb esetben 
meghagyja bikának, nem tekint egyebet, csak 
tarka legyen az. Az ily ember nemcsak a köz-
tenyésztésnek okoz kárt, hanem magának is, 
mert ha azt a borjút, mely meg nem felel a 
tenyészkivánalmaknak, 3—4-hetes korában 
kivágná, 3-éves korban mint tinót drágábban 
tudná eladni, mint bikának fölnevelve, mert 
az ilyen meg nem felelő állatot a tenyésztő 
meg nem veheti, a hizlaló szinte nem szereti, 
rizikóval járván annak kivágatása, míg ellenben 
a tarka 3—4-éves tinót a hizlalók nagyon 
keresik s míg a magyar tinó 3-éves korban 
150 —160 korona, egy jó 3-éves tarka tinó" 
ára 200 korona és magasabb is. 

A nyugati fajtáknál legfőbb követelmény a 
jó tejelőképesség, azután a hízó- s végül az 
igavonó-képesség. 

Jó tejelésre vall első sorban a nagy tőgy, 
amíg tejjel van tele, s amely kifejve össze-
esik és szivacsszerüvé lesz. A hátulsó combok 
között felhúzódó tejtükör, a hason végigfutó 
vastag tejerek, finom bőr, lágy szőrözet, vékony 
fark, a szelíd nézés és a valódi finom kicsi 
tehénfej. Mindezeknek ellenkezője a rossz teje-
lésre enged következtetni. Egy ilyen tulajdon-
ságokkal bíró tehén ivadéka, ha annak külső 
formái a faj ta jellegét is mutatják, bátran 
meghagyható tenyészanyagnak. 

Sokkal több gondot és körültekintést igé-
nyel a bikaborjúknak tenyésztésre való kivá-
lasztása. I t t szigorúan betartandók a követ-
kezők : a tenyészbika — (legyen az akár berni, 
akár simmentháli vagy bonyhádi fajtájú) — 
feje kicsiny, bikás kifejezésű legyen és minden-
kor fehér, nem szabad még a szemek körül 
sem foltosnak, — úgynevezett pápaszemesnek 
— lennie, fényszája rózsaszínű, szarvai viasz-
sárgák legyenek. A szarvak állása legszebb, 
ha oldalt egyenes, bár lefelé irányult is lehet, 
mert itt a „címer" nem olyan főkövetelmény, 
mint a magyar fajtánál. Nyaka izmolt, zömök, 
de túlterhelt ne legyen, torokban nem szabad 
felhúzódottnak lennie, hanem legyen lebenyés. 
A hát legyen minél hosszabb és egyenes, s 
inkább lehet valamivel magasabb, mint csapott. 
A mellkas mély, széles és dongás legyen, mert 
ez jó tüdőre vall, a lábak legyenek erősek és 
izmosak ; színe a bikának a zsemlyesárgánál 
valamivel pirosabb, a sárga és piros között 
álló legyen. A fej fehér, a ' lábak, a farkbojt 
és a has fehér színű, a törzs többi része piros, 
még pedig lehetőleg kevéssé tarkázva. A kör-
möknél is elengedhetetlen kellék a rózsaszín. 
Mihelyt tehát fekete vagv csak barna szín-

árnyalat mutatkozik a borjún, az már bikának 
nem való; az ilyen borjút okvetlenül ki kell 
vágni. — T. gazdatársaim ! így járva el a 
tenyésztésükben, a tenyészállat megválasztásá-
ban ilyen szigorú elveket követve, állatjaikat 
jobban takarmányozva, mielőbb el fog jönni 
az az idő, hogy vásáraink keresettebbek lesz-
nek s állattenyésztésük gazdálkodásuknak nem 
megvetendő jövedelmét fogja képezni. —• Adja 
Isten, hogy úgy legyen ! 

(Békéscsaba.) Makay István. 

A gyógynövények termeléséről. 
Tagadhatlan, hogy kormányunk minden lehe-

tőt megtesz gazdasági kultúránk fejlesztésére, 
de müveit szomszédaink e tekintetben is anv-
nyira előbbre vannak, hogy intéző köreink gon-
doskodása mellett is sok időbe fog kerülni, 
amíg velük egy színvonalra juthatunk. Mező-
gazdasági ország vagyunk, s ennek dacára, 
nemcsak igen sok, finomabb nyersterményt 
hozunk be külföldről, hanem, sajnos, néhány 
olyan közönséges mezőgazdasági terményért is 
adózunk gazdag szomszédainknak, melyek ná-
lunk is igen jól megteremnek, tehát egy kis 
igyekezet mellett mi magunk pénzelhetnénk 
ezekből. S ennek bizonyítására fölemlítem, hogy 
hazánk egyes vidékein úgyszólván vadon is 
kitűnő torma terem, s mégis, hanyagságunk 
folytán városaink piacairól a jól ápolt s ezért 
kiadó német torma kiszorítja a mi selejtes 
tormánkat. Pedig a tormatermesztés egy kis 
szakértelem mellett alkalmas talajon 600 Iv 
nyersjövedelmet hoz holdanként, tehát egész 
vidékek szépen megélhetnének ebből nálunk 
éppen úgy, amint pl. Németországban megélnek. 

Es így vagyunk sok más terménnyel, melyek 
között az orvosi növények (gyógynövények) 
figyelemreméltó helyet foglalnak el. A statisz-
tika kimutatása szerint ugyanis sok millió 
korona értékű gyógynövényt hozunk be kül-
földről, kivitelünk pedig oly csekély, hogy alig 
jöhet figyelembe. Pedig ezek nagy része nálunk 
is termelhető, amint ezt néhány gyógynövényt 
termelő gazdánk sikeres tevékenykedése mu-
tatja. Sőt egyrik tudós gazdánk : Agnelli József 
csári plébános 350 fajta gyógy- és műszaki 
növényből 4 millió palántát produkál éven-
ként ; persze, sajnos, a külföldi gazdák számára. 

Igaz, hogy a régi jóvilágban az ugarföldek, 
terméketlen területek és mocsaras vidékek 
nagymértékben szolgáltatták a gyógynövénye-
ket, így termelésük fölösleges volt. De ma 
már az intenzívebb gazdálkodás folytán, mind-
inkább kevesbülnek a parlagterületek, a gyógy-
növények fogyasztása pedig napról-napra na-
gyobb arányokat ölt, úgyannyira, hogy a vadon 
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termő gyógyfüvek semmikép se fedezik a szük-
ségletet. Ezt kétségtelenné teszi az a körül-
mény, hogy külföldön egész vidékek élnek e 
gazdasági ágból. így Thüringia, Jéna, Erfurt 
vidéke, leginkább gyógynövényeket termeszt. 
Franciaország délkeleti része évenként több 
ezer métermázsa gyógyfüvet produkál. Angliá-
ban pedig egész birtokok vannak beültetve, 
mentával, lavendulával és zsályával. Már pedig, 
az őstermelést is intenzívebben üző e művelt 
népek, nem foglalkoznának a gyógynövény-
termeléssel, ha az jó jövedelmet nem bizto-
sítana nekik, mert e gazdasági ág sok befek-
tetést, alapos tudást, kiváló gondosságot kíván 
s a legtöbb drága munkabért emészti meg. 

Es e növényeknél évenként tapasztalható 
nagy áringadozásból, (mert némely növény 
olykor kétszeres áron is értékesíthető) láthat-
juk, hogy a gyógyárúgyárosok még mindig 
nehezen tudják beszerezni szükségleteiket, tehát 
e téren nincs túltermelés. 

S ez a körülmény, továbbá jövedelmező vol-
tuk, indokolttá teszi, hogy nálunk is foglal-
kozzanak műveltebb kisgazdáink e gazdasági 
ággal. Ezt eddig nem igen tehették meg, mert 
irodalmunkban az egyetlen Borsodi-féle úttörő 
munkán kívül nagyon kevés útbaigazítást 
találtak a gyógynövény-termelésről; míg kül-
földön egész irodalom van erről. A másik 
nagy bajunk, amely miatt nem igen akadt 
vállalkozó e hasznos munkára sem, hogy nin-
csenek nagyobb gyógyárú-gyáraink ; gyógy-
fűszer-kereskedőink pedig leginkább csak a 
mérges- és illatszer-növényeket vásárolják ; 
tehát csakis külföldi összeköttetés fölkeresésé-
vel lehet rátérni e befektetést igénylő gazda-
sági ágra. 

De e bajokon segíteni lehetne, ha földmíve-
lésügyi miniszterünk értékes és hasznos kiad-
ványai közé a gyógy- és műszaki növények 
termeléséről, kikészítéséről oly munkát is föl-
venné, melyben a nagyobb hazai és külföldi 
droguisták és gyógyárú-gyárosok címjegyzéke 
is benfoglaltatnék. S hogy fogalmat szerez-
hessünk e gazdasági ág jövedelmezőségéről, a 
Mezőgazdasági Szemlében megjelent s egy 
német gazdától származó kimutatást mutatok 
be, amely szerint tavaly, nyomott árak mellett 
1/é hektár földön ( = 6 9 5 négyszögöl) termett : 
Fehér mályva 12—16 q. à 30 márka = 360—480 márka 
Levisztikum . 12—16 „ à 12 „ = 144—192 „ 
Kakukfű . . . 8—10,, à 26 „ = 208—260 „ 
Szappanfü . . 12—18 „ à 25 „ =300—450 „ 
Zsálya . . . . 8--10,, à 20 =160—200 „ 
Méhfü . . . . 6— 8 „ à 65 „ = 390—520 „ 
Üröm 18—25 „ a 5 „ = 75—125 „ 
Borsmenta . . 4— 6 ,, à 85 „ = 340—510 „ 
Ánizs 4— 5 „ à 48 „ =192—240 „ 
Kömény . . . 7— 8 „ à 24 „ = 168-192 „ 

És tekintettel arra, hogy számos teanövény 
van, mellyel a kereskedőnek, ha ügyes a ter-
melő, nincs más dolga mint dobozba tenni és 
drága pénzen eladni, s mi ilyenekért is a 
külföldi kereskedőknek adózunk, holott ezt a 
mi kereskedőink is megtehetnék. S hogy olya-
nok is vannak közöttük, melyek, mint pl. a 
kalmus, hasznavehetetlen mocsaras vidéken 
terem, s gyökerét 24—40 koronájával értéke-
síthetjük; vagy a sivár, meszes talajon díszlő 
pirétrum, melyből a drága rovarpor készül 
(Zacherlin), valóban sajnálatos, hogy a gazda-
sági ágban ennyire elmaradtunk. Mert mi, 
nagy szegénységünk mellett ugyancsak rává-
gyunk szorulva arra, hogy a terméketlen 
földünknek is hasznát lássuk. 

A nálunk értékesíthető gyógynövények jegy-
zéke megszerezhető 20 fillérért Neruda Nándor 
gyógyfűszer-kereskedőtől. (Lakik: Budapesten, 
IV., Kossuth Lajos utca 7. sz.) 

A fontosabb tudnivalókat pedig néhány 
nevezetesebb gyógynövény művelési módjával 
együtt európai hírű gazdák tapasztalatai nyo-
mán, a jövő alkalommal fogom ismertetni. 

(Budapest.) Oláh Dezső. 

Az alacsony törzsű és törpefák 
előnyei. 

Az egyes, fatenyésztésben előrehaladt orszá-
gokban jóval több alacsony'törzsü és törpefát 
talál a szemlélő, mint hazánkban. Ennek oka 
abban rejlik, hogy gyümölcsfatermesztőink 
legnagyobb része nem igen ismeri a törpe-
fákat, mert ilyenek hazai faiskoláinkban csak 
csekély mértékben szaporíttatnak s inkább csak 
nagyobb uradalmi kertészetekben fordulnak 
elő, s ennek folytán azt hiszi, hogy csak a 
magastörzsű fák alkalmasak tenyésztésre s csak 
az ily fák képesek sok termést hozni. 

Igaz ugyan, hogy az udvarban, legelőkön, 
utak mellett s általában ott, ahol a köz-
lekedés magastörzsű fákat követel, természetes, 
hogy ily körülmények között ezeknek adunk 
előnyt. Ellenben bekerített területen s főleg 
a házikertekben az alacsonytörzsü s a törpe-
fák haszna nagy ; mert termésük biztosabb, 
aránylag gyakrabban teremnek s termésük 
úgy minőségre, mint nagyságra Ízletesebb és 
szebb, mint a magastörzsüeké. Ezenfelül ugyan-
azon területre, miután egy-egy fa 6—7 m.-re 
ültethető, több fát is helyezhetünk el. 

Sokan azt állítják, hogy az alacsonytörzsü 
és a törpefák nevelése, kezelése sok fárad-
sággal s vesződséggel jár. Ez nem helyes 
állítás, mert a kisnövésű fák nem a nevelés 
és alakítás folytán fejlődnek kisebbre, hanem 
csupán azért, mert az ily fákat kisnövésű, ú. n. 
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törpe alanyokra (almákat duocinra, paradicsom-
almára ; körtéket birsre, császárkörtére és 
galagonyára) nemesítjük. 

Nem lévén célom e helyen a törpe, vala-
mint az alacsonytörzsü fák nevelésével foglal-
kozni, azért csak a figyelmet akarom fölhívni 
arra, hogy ahol csak a viszonyok megengedik, 
ott törpefákat, ahol pedig a talaj kedvezőt-
lenebb, ott vadra oltott alacsony (40—50 cm.) 
törzsű fákat ültessünk. Ez utóbbiak nagyobbra 
nőnek és később jönnek termésbe, mint a 
törpefák, de azért előnyük, tekintve, hogy 
hosszabb életűek és több termést adnak, 
semmivel sem áll hátrább, mint a törpefáké. 

Még gyümölcsösökben is ajánlható 100 — 
120 cm. magas törzsű fákat ültetni, mert az 
ily alacsonyabb törzsű fák gondozása, mint az 
alábbiakban ki fogom fejteni, minden tekin-
tetben könnyebb. 

Az alacsonytörzsü és törpefáknál sokkal 
sikeresebb a védelem a fák legnagyobb ellen-
ségei, a vértetü és a paizstetvek ellen, mert 
ezeknél jobban észrevehetjük a megtámadott 
részeket s könnyebben hozzáférkőzhetünk. S 
más ilynemű munka is, mely bár kicsinység-
nek látszik, mint pl. a fák tisztogatása és 
hernyózása, sokkal könnyebb, és ennélfogva 
több s jobb gondozásban részesíthetjük ezeket 
(könnyű kezelhetőségüknél fogva), mint a 
magastörzsüeket. Miután a törpefákkal többet 
foglalkozhatunk, minden szervük tökéletesebb 
is lesz. A kicsinövésű fák levélzete aránylag 
sokkal több s jobb minőségű s ennek hatása 
a gyümölcs tökéletességén és nagyságán lát-
szik meg leginkább. 

További előnye az alacsonytörzsü és törpe-
fáknak, hogy gyümölcsük előbb érnek meg s 
jóval izletesebbek, mint a magastörzsüeké, 
mert közelebb vannak a földhöz, honnan a 
kisugárzás folytán több meleget nyernek. Aki 
a szőlőmíveléssel foglalkozik, az nagyon jól 
tudja, hogy a magas lugasokon termett szőlő 
sohasem oly édes, oly ízletes, mint az olyan 
fürt, amely tőkén, közel a földhöz termett. 

Az alacsonytörzsü és törpefák gyümölcsének 
leszedése sokkal könnyebb, mint a magas-
törzsüeké. Nem teszünk kárt a gyümölcsben, 
mi úgy az eltartást, mint az értékesítést nagy-
ban befolyásolja; nem teszünk kárt a termő-
ágakban sem, ami bizony a magas fák gyü-
mölcsének leverésénél elég gyakran szokott 
megtörténni. 

A törpefák, miután a talaj felszinében gyö-
kereznek, vékonyabb és nyirkosabb termő-
rétegű talajokon, s ott, ahol altalajvíz van 
(föltéve, ha az nem áll egy méternél maga-
sabban a talaj felszine alatt), igen előnyösen 
ültethetők. Ahol a talaj szárazabb természetű, 

ott csak az alacsonytörzsü, tehát a vadra 
oltott fák tenyésznek jól. 

A szél sem tesz oly nagy kárt az alacsony-
törzsü és törpefák gyümölcseiben, mert ezek 
kisebb koronával bírván, a szélnek erejét nem 
tartják fenn, s így a gyümölcs a lehullásnak sincs 
alávetve annyira, mint a magastörzsü fáknál. 

Ezek az előnyök azok, melyek azt mutatják, 
hogy mindazon helyeken, ahol csak lehet, 
alacsonytörzsü és törpefákat neveljünk. 

(Somoyy-Szent-Imre.) Rieitlmayer Sándor. 

Mit készíthetünk a mézből? 
A mézet tagadhatatlanul legokosabban úgy 

értékesíthetjük, ha azt a saját háztartásunkban 
elhasználjuk ; természetesen csak az esetben 
járhatunk el így, ha nem túlságosan nagy 
mennyiségű méz van birtokunkban. Oktalanul 
is cselekednék az a méhész, aki a méheinek 
összes termékeit pénzzé tenné, mert biz az 
édes méz fölnöttnek, öregnek, különösen pedig 
a gyermekeknek egy igen kedves és alig pótol-
ható csemegét szolgáltat. 

A tiszta édes mézet már a régiek is gyó-
gyító tulajdonságúnak tartották és valóban 
meg is érdemli már csak könnyen emészthető 
voltánál fogva is, hogy terített asztalainkon 
gyakran előforduljon. Mint a legtermészetesebb 
cukrot pótló szer mindig fölhasználható a 
konyhában, sőt több élelmi- és élvezeti-cikk 
előállításánál a közönséges cukrot sokszorta 
fölülmúlja. Ezért hiszem, hogy méhészkedő 
kartársaimnak jó szolgálatot teszek' akkor, 
midőn a mézbor, mézecet stb. hasznos dolgok 
készítés-módját — innen-onnan összegyűjtve — 
az alábbiakban elsorolom. 

Mézbort legjobban Kneipp módszere szerint 
készíthetünk és pedig úgy, hogy 1 liter méz-
hez 4 liter vizet veszünk s ezeket jól össze-
keverve lassan, másfél óráig, forraljuk, miköz-
ben a fejlődő habot mindig eltávolítjuk. A 
kihűlt folyadékot aztán nyitott hordóban me-
legebb helyre tesszük, hogy ott erjedjen vagy 
forrjon. Az erjedés kezdetének napjától számí-
tott 14 nap múlva a folyadékot lefejtjük és 
ismét erjedni engedjük addig, míg a hordóban 
a pezsgés végképpen meg nem szűnt. Most a 
hordót bedugjuk és 30—40 napig így hagyva, 
a bor teljesen ihatóvá válik. 

A mézborhoz és a többi mézből készített 
italokhoz is mindig tiszta lágy vizet, azaz 
folyó-, vagy esővizet, de sohasem kútvizet, 
kell használnunk. Ha a folyó- vagy esővíz 
nem elég tiszta, legokosabb azt nem poros 
faszén-darabokon átszűrni. 

Mézecet. Jó ecetet készíthetünk a mézes 
bödönöknek, méztartóknak leöblögetéséből szár-
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mazó mézes vízből, ha a vízben föloldott méz 
mennyisége körülbelül úgy aránylik a vízhez, 
mint 1 :10 , azaz, ha minden kiló mézre tíz 
kiló lágy vizet számítunk. A mézzel édesített 
vizet, egyszeri forralás után, kellő nagyságú 
edénybe öntjük és meleg helyre állítjuk. Hogy 
ott könnyebben erjedésnek induljon, célszerű 
egy darab élesztőt vászonba kötve az edénybe 
helyezni. E módon oly jó ecetet készíthetünk, 
hogy aki egyszer mézből készített ecetet használt 
ételeinek ízessé tételére, az soha többé a tisztá-
talan, összepancsolt bolti ecetért pénzt nem ad. 

Kitűnő minőségű édes italokat, likőröket is 
előállíthatunk a méz segítségével az alább leírt Ö O 
módok mellett, ha minden egyes alkalommal 
95—97% borszeszt, tiszta mézet, lágy vizet 
használunk. A likőrök készítésénél az egyes 
anyagokat a következő arányban kell kevernünk, 
ha 5 liter mennyiségű italt akarunk készíteni : 

A benediklinusz likőrhöz szükséges 2'10 liter 
borszesz, 3 dekagramm benediktinusz-esszencia, 
1"25 kiló méz, 1*50 liter víz, 5 dekagramm 
világossárga gyümölcsfesték. 

Kömény-likőr : 2 liter borszesz, 3 dekagr. 
kömény-esszencia, 1"25 kgr. méz, 1'75 liter víz. 

Citrom-likőr: 1'50 liter borszesz, 5 dekagr. 
citrom-esszencia, 50 dgr. méz, 3 liter víz, 5 
dgr. világossárga gyümölcsfesték. 

Málna-likőr: 1'50 liter borszesz, 5 dgr. 
málna-esszencia, 1*75 kgr. méz, 1'75 liter víz, 
5 dgr. piros gyümölcsfesték. 

Szegfűszeg-likőr : 2 liter borszesz, 3 dgr. 
szegfűszeg-esszencia, 50 dgr. méz, 2'50 liter 
víz, 5 dgr. piros gyümölcsfesték. 

Allasch: 2 liter borszesz, 3'5 dgr. allasch-
essencia, 2 kgr. méz, 1 liter víz. 

A most leírt likőrök készítésmódjának ismer-
tetése volna még hátra. Vegyük egyik italnak, 
p. o. a málna-likőrnek készítését. Tudjuk, hogy 
5 liter málna-likőrhöz szükséges 1'75 kiló méz, 
most — miután minden kiló mézet fél liter 
vízben kell föloldani — az 175 kgr. mézet 
0*875 liter vízzel, azaz majdnem 9 deciliter vízzel 
kell hidegen összekeverni, hogy a méz föloldjék. 

Ekkor ezen keveréket tűzre téve lassan 
forraljuk és a keletkező habot türelmesen 
eltávolítjuk. Ha színtelen likőrt akarunk 
csinálni, arra is ügyeljünk, hogy főzés közben 
a méz meg ne barnuljon. Most egy nagyobb 
tiszta edényt veszünk és ebbe öntjük bele a 
kellő mennyiségű borszeszt, a jelen esetben 
1"50 litert, ehhez keverjük aztán az 5 dgr. 
málna-esszenciát és most folytonos keverés köz-
ben beleöntjük a leliabozott mézet, ezután 
pedig a még megmaradt vizet, a 0"875 
litert, vagyis a mi példánknál az összes víz-
mennyiség felét. Most kevés forró vízben föl-
oldjuk az 5 dgr. piros gyümölcsfestéket és 

ezt is jól hozzákeverjük a készülő italhoz. 
Végül 5 liter likőr készítéséhez a még szük-
séges 3 dgr. derítőport kévés forró vízzel 
öntsük a folyadékhoz, aztán az egészet jól 
összerázva vagy keverve zárjuk el, hogy 
néhány nap múlva a megtisztult és élvezhető 
málna-likőrt óvatosan lefejthessük. 

A többi likőr készítésénél szintén a leírt 
sorrend szerint járunk el. A gyümölcsfesté-
keket, az esszenciákat és a derítőport bár-
melyik gyógyáru- és illatszerkereskedésben 
(drogériában) vehetjük meg. 

A mézet, amint már említettem, élelmi 
cikkek előállítására is fölhasználják, készítenek 
mézeskalácsot, mézeskenyeret és még sok 
egyéb kívánatos süteményt. 

A mézeskalács készítése a következő módon 
történik (br. Ambrózy Béla szerint) : Végy 
0*5 kgr. lisztet s forrázd le 0"5 kgr. barnára 
felfőzött és lehabzott mézzel ; keverj hozzá 
4 fillér ára hamuzsírt, ugyanannyi sót csekély 
vízben föloldva, adj még hozzá 4 fill, ára fahéjat 
és 4 fill, ára szegfűszeget porrátörve ; gyúrd lágy 
tésztává, hints rá kevés lisztet és lassít tűzön 
formákba téve gondos vigyázattal süsd meg. 

Díszítésül mandulát citromhéjjal tehetsz a 
tészta tetejére. 

Mézeskenyér. Vegyünk 1'25 kgr. rozslisztet 
és keverjünk hozzá 0'25 kgr. mézet, amit 
aztán jó kemény tésztává gyúrva 24 órára 
hűvös helyre tegyünk. Eközben 38 gramm 
fölolvasztott hamuzsirt ugyanannyi siílyú liszttel 
és 4 tojássárgájával összekeverve, a tésztával 
jól összedagasztva ügyesen ki kell sütni. 

Egy kedves csemegét, a zöld diót, cukor 
helyett mézbe is befőzhetjük, már csak azért 
is, mert sokkal zamatosabb és ízesebb, mint 
az első mód szerint elkészítve. E célból az 
alkalmas zöld diót gyújtó vastagságú drótszeg-
gel 5—6 helyen átszúrjuk, hogy 10---14 napig 
minden nap friss vízbe téve, a keserűségét 
nagyrészben elveszíthesse. 

Majd forró vízbe téve a diót, a tűzön addig 
hagyjuk, amíg a hideg dió által lehűtött víz 
ismét forrni kezd. Most a dióval egyenlő súlyú 
mézet annyi vízzel hígítjuk föl, amennyi körül-
belül a méz súlyának egyharmadrészét teszi 
ki ; a vízzel hígított mézhez egész fahéjat, 
szegfűszeget, citrom-, esetleg narancs-héjat 
teszünk és pedig ki-ki Ízlése szerint többet 
vagy kevesebbet. Végül e fűszerezett édes méz-
szörpöt fölforralva ráöntjük a dióra és rajta 
hagyjuk egy napig; majd a dióról leöntve — 
a fűszerekkel együtt — ismét fölforraljuk, 
hogy ismét ráönthessük. Ezt a műveletet 5—6 
napig ismételve, mindenestől — a befőttek 
készítési módja szerint — üvegekbe bekötjük 
és kipároljuk, hogy télre eltehessük. 
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Lám a mézből mennyi hasznos, mennyi 
egészséges italt, ételt, csemegét készíthetünk, 
amelyek mind csekély költséget és fáradságot 
igényelnek, s amelyek szintén csak azt bizo-
nyítják, hogy a méhészkedés egyike azon 
tőkéknek, amelyek százas kamatú hasznot 
hajtva, az e téren szorgoskodók jólétét nem-
csak elősegítik, hanem meg is alapítják. 

(Féltorony.) JVémethy Kálmán. 

A szilvaaszalásról. 
Az aszalt gyümölcs közt a szilvát mondhat-

juk a legkeresettebb cikknek. S ha az aszalást 
gonddal végezzük, az aszalványért oly árt 
kapunk, amellyel fáradságunk kellőleg meg van 
fizetve. Csakhogy ez a jó ár nem éppen a mi 
zsebünkbe folyik be ; mert ámbár hazánkban 
annyi szilva terem, hogy a külföldi terményre 
nem vagyunk utalva, elég sok jön be abból és 
helyette kivándorol pénzünk. S itt nem élhe-
tünk azzal a mentséggel, illetőleg nem alkal-
mazhatjuk azt a vádat, hogy ez azért van, 
mert a magyar embernek szokása az idegen 
után kapkodni. A fogyasztási cikkek vásárlá-
sánál akaratunkat azok jósága, szépségük és az 
ár irányítja. Ha kifogástalan árut tudunk elő-
állítani, a kereskedő inkább itthon veszi meg, 
mert olcsóbban jut hozzá, több nyereségre szá-
míthat. Hasonlóképpen van a fogyasztó közönség-
gel is. Ebből kifolyólag rámutatok egy példára. 

Hozzánk, Csallóközbe a felső megyékből, 
Nyitra- és olykor Trencsénből, az úgynevezett 
ponyvás szekerű tótok sok gyümölcsöt hoznak. 
Amint az első gyümölcstermés lekerül a fákról, 
késő őszig, de még télen is halljuk faluszerte : 
„vegyenek ómát, szívát, kertét!" A nyers gyü-
mölccsel jó vásárt csinálnak, de az aszalttal 
már nem, mert aszalványaik olyanok, hogy még 
a köznépnek sem kellenek. Az alma olyan, 
mint a bőr; a körte taplós; a szilva csont és 
bőr. De ezen nem csodálkozik az, aki tudja, 
hogy náluk hogyan megy az aszalás. Válogatás 
nélkül érett, éretlen, férges, ütődött, hibás 
gyümölcsöt bedobálnak a kemencébe és kész 
az aszalás. Ilyen cikkek csak arra valók, hogy 
a külföldieknek beözönlését elősegítsék. 

Azt nem lehet mondani, hogy nálunk nem 
terem olyan faj ta szilva, mely a külföldivel vete-
kedhetik. Terem, csak ne rontsuk el az aszalással. 

A jó aszalásnak első föltétele a gyümölcs 
leszedésében van. Éretlen, de még a félig érett 
szilvából sincs jó aszalvány. Az aszalásra a 
szilvának a fáján meg kell érnie és pedig 
tökéletesen, vagyis, amint mondják, ráncosodásig, 
töpörödésig ; mert csak ilyen szemekben van elég 
cukortartalom, mely az aszalványt ízletessé teszi. 

Éppen azon okból, hogy a gyümölcs közt 

éretlen vagy csak félig érett ne legyen, a szedést 
egyszerre az egész fáról nem lehet megejteni. 

A szüretelés után, melyet száraz időben 
végeztünk, következik a válogatás. Férges, 
ütődött, rothadtas szemek szép, jó aszalványnak 
nem valók, vagyis nem olyannak, mely kelendő, 
keresett árucikket képez. 

Ahol az idővel, a tüzelővel, tehát a pénzzel 
számítanak, ott a válogatás még a szemek 
nagyságára is kiterjed, vagyis osztályozzák 
azokat, mert a nagy szemek nem aszalódnak 
olyan hamar, mint a kisebbek. Keverve vagy 
a nagy szemek aszalása nem befejezett, vagy 
a kisebbek csonttá száradnak. 

Ha nem áll módunkban a leszedett szilvát 
azonnal megaszalni, ne öntsük garmadákba, 
hanem száraz, szellős helyen vékonyan tere-
gessük szét, úgy hetekig eláll. 

Az aszalni való szilvának nemcsak érettnek, 
épnek, hanem tisztának is kell lennie. A be-
piszkítottat előbb tiszta vízben megöblögetjük, 
majd megszikkasztjuk és csak azután tesszük 
az aszalóba. 

Házi szükségletre a szilvát kemencében lehet 
megaszalni, de az ilyen aszalás nagyon fogya-
tékos. A szilvát a kemencében még kevésbbé 
lehet szépre megaszalni, mint az almát vagy 
a körtét. Mert a szilva, úgy mint minden 
csonthéjas gyümölcs aszalását előbb gyengén 
fűtött aszalóban kezdjük meg, s csak akkor 
tesszük ki nagyobb hőnek, ha már nem kell 
attól tartanunk, hogy nedve elfolyik és kárba 
vesz, miáltal az aszalvány nagyon sokat veszt 
becséből. A kemencénél éppen megfordítva áll 
a dolog, előbb nagyobb a hősége, azután 
csökken ; lehet ugyan parázstűzzel éleszteni, 
fokozni hőségét, de tökéletlenül. Mindamellett, 
ha arra ügyelünk, hogy a kemence alja tiszta 
legyen, se nem kormos, se nem hamus, vagy 
ha a gyümölcsöt cserényekre rakjuk és az 
aszalást alacsonyabb hőségnél kezdve, inkább 
megismételjük^ a házi szükségletre alkalmas 
lesz az aszalvány, de nem olyan, mellyel a 
versenyt ki lehet állni. Aki erre törekszik, 
annak már aszalóra van szüksége. 

Sokféle aszaló van, de nem mindegyikre 
lehet mondani, hogy jó, hogy megfelel a cél-
nak. E cikk keretén kívül esik, hogy a külön-
féle aszalók leírásába bocsátkozzam, csupán 
csak jelzem a jó aszaló tulajdonságait. 

Az aszalónak fő kelléke, hogy jól tüzelhető 
legyen, vagyis aránylag kevés tüzelőre legyen 
szükség, ami már olcsóbbá teszi az aszalást; 
hogy benne a gyümölcs lent és fönt egyformán 
aszalódjék ; hogy hőmérséklete szabályozható 
és szellőztethető legyen, vagyis hogy a gyü-
mölcsből kifejlődő gőzt a szükséglet szerint el 
lehessen vezetni ; hogy benne az aszalvány 
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füstszagot vagy más kellemetlen ízt ne kapjon. 
Mindehhez még ügyességünknek, gondosságunk-
nak is hozzá kell járulnia, mert amint mondják, 
a kontár kezében a jó szerszám is keveset ér. 

Azt már érintettem, hogy a szilvát gyenge 
hőségnél kezdjük aszalni. A szellőztetést eleinte 
is korlátozzuk, vagyis a szelelőket csak annyira 
nyitjuk ki, hogy a szilva föl ne repedezzék, de 
megpuhuljon ; ha ezen túlestünk, a hőséget fo-
kozzuk és a szellőztetést egészen megszüntetjük. 

Azt a közmondást, hogy hamar-munka 
ritkán jó, az aszalásnál is szem előtt kell tar-
tanunk. Némelyek avval akarják a dolgot 
siettetni, hogy az aszalóba nem egy, hanem 
több rétegben rakják a gyümölcsöt. Ez hibás 
számítás, mert ha minden szem szilva közvet-
lenül nem érintkezhetik a meleggel, az aszalás 
tovább tart és nem is szép, mert egyik" szem 
jobban, vagyis a kelleténél talán erősebben, 
a másik meg nincs elegendően megaszalva. 

Az aszalás be van fejezve, ha a szilva össze-
nyomva nedvet nem ereszt, de az ujjnyomásának 
enged. Az aszalóban ne hagyjuk meghűlni, 
mert kozmát kaphat ; sőt azért is szükséges 
azonnal kiszedni, mert ha a forró aszalóból 
hirtelen^ a levegőre tesszük ki, tetszetős fényt 
nyer. Épp ezért, ahol erre súlyt helyeznek 
— mert a külső vonz — már aszalás közben 
is néhányszor az aszalóból kiveszik, tíz másod-
percig a levegőn hűtik és újból aszalják. 

Ez a szilvának egyszerű aszalása, melynek 
forgalma legkiterjedettebb. Ha finomabb aszal -
ványt akarunk készíteni, mely munka szintén jól 
jutalmazza a fáradságot, akkor mag nélkül, vagy 

még héjatlanul is megaszaljuk. Erre a célra 
azonban csak a legnagyobb szemek alkalmasak, 
mert kis szemek az aszalás alatt annyira 
összezsugorodnak, hogy mit sem mutatnak. 

A félig aszalt szilvából a magot könnyen 
kinyomhatjuk, ha .bemetszük. Ha pedig forró 
vízzel leöntjük a nyers szilvát, húsát ujjaink 
közti szorítással kiugrasztjuk, vagy fakéssel, 
hogy húsa a vastól meg ne bámuljon, meg-
hámozzuk. A leforrázás hamar megvan, lia a 
szilvát kétfülü kosárba rakjuk és egy pillanatra 
forró vízzel telt vasfazékba (üstbe) alámerítjük. 

A magjától megszabadított szilvába hámozott 
mandulát vagy diót szúrunk és azután egészen 
megaszaljuk. De tehetünk szintén csak félig 
aszalt kisebb szemű magos szilvát is, miáltal 
igen vastaghúsu aszalványt kapunk, melynek 
a piacon igen jó ára van. 

A megmagtalanított és egyszersmind meg-
hámozott szilvaaszalvány, mely prunella név 
alatt ismeretes, szintén igen keresett árucikk. 

De miután, amint mondják, a szem is meg-
kívánja a magáét, a finomabb aszalványokat 
csinos dobozokba csomagolják és úgy hozzák 
a forgalomba. Arra ügyeljünk, hogy aszalt 
gyümölcsöt sohasem szabad melegen becsoma-
golni, vagy egyáltalában elrakni. 

Száraz, szellős helyen zsákban fölakasztva, 
vagy lyukas fenekű ládákban a jó aszalvány 
évekig eltartható. 

Ha az aszalt gyümölcs, nemcsak a szilva, 
penészedni kezd, azonnal forró vízbe tegyük 
és azután újra az aszalóba. 

(.Sárosfa.) Zádor Gyula. 

Az alkoholizmusról. 
Yan-e korunknak lelket és testet egyaránt 

megmételyezőbb szenvedélye, mint a szesz 
túlságos élvezete ? Yan-e oly betegsége a mai 
társadalomnak, mely jobban megtizedelné az 
emberiséget, mint az alkoholizmus ? 

Mindig akadt részeges ember, mióta a szeszes 
italokat ismerjük. Az ilyen legföljebb önma-
gában és családjában tett kárt, a faj, a társa-
dalom alig szenvedett tőle. De mióta az olcsóbb 
és változatos ízben előállított ipari szesz elter-
jedt, azóta oly mérveket öltött a szeszfogyasz-
tás, hogy a társadalmat, az emberi fajt fenye-
geti létalapjaiban. Vagy nem látjuk-e, hogy a 
legkisebb faluban is oly nagymérvű a pálinka-
fogyasztás, hogy egyes családok élnek annak 
csak az árusításából ? 

Minél nagyobb a szeszfogyasztás, természe-
tesen annál messzehatóbbak hatásai. Az 
alkoholizmus borzasztó elterjedése magával 
vonja a legkülönbözőbb testi ós erkölcsi bajok 
egész tömegét. S annál inkább megdöbbentő 
ez, mert az alkohol túlságos élvezetéből kelet-
kezett bajok az utódokra is átöröklődnek s a 
tönkremenés felé hajtják az egyes családokat. 
„Munkakerüléshez, csavargáshoz és fajtalan-
kodáshoz való hajlandóság, az erkölcsi érzés 
tompulása, a szellemi erők gyöngülése a jellem-
vonások, melyekkel oly gyakran találkozunk 
az iszákosok gyermekeinél," — mondja Morei. 
— Issantier szerint: „az alkoholizmus álarcos 
rabló, aki kedvesen lép be a házba, modorá-
val elkábít, de előbb-utóbb elrabolja az észt, 
egészséget és életet. Az öngyilkosságok számát 
szaporítja és pedig igen gyakran a kijózanodás 
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után következik be ez a szerencsétlen lépés. 
A testi sértések, az általános eldurvulás, a 
gyöngédebb érzések kihalása az alkoholizmus-
nak következményeiként lépnek föl s a lelke-
ket visszaűzik a barbárságba." Gladstone így 
jellemezte káros hatásait: „Az alkohol éhín-
ségnél és dögvésznél inkább tizedeli meg az 
emberiséget ; rosszabb a háborúnál, mert 
gyilkol s a gyilkosságnál is rosszabb munkát 
végez, mert megbecstelenít." 

Nincs oly része az emberi szervezetnek, 
melyet az alkohol meg ne támadna. Azonban 
legszomorúbb hatása az elmebajok szaporodá-
sában mutatkozik. Ez a szaporodás Legrain 
dr. szerint egyenes arányban van az alkoho-
lizmus terjedésével. Az elmebajokat nyomon 
követi a tiidővész, korunk ezen rettentő csa-
pása. A leghíresebb orvosok állítják, hogy az 
alkoholizmus befolyással van a tüdővész fejlő-
désére. S ma már odajutottunk, hogy az alkoho-
lizmus ellen kell védekezni, hogy tüdővészes 
betegeink számát csökkentsük. 

Vegyük hozzá mindezekhez azt a sok véres 
drámát, öngyilkosságot, kegyetlenkedést, rablást 
stb., melyek legtöbbször az alkoholizmus 
következményei s különösen ha meggondoljuk 
azt, hogy az alkoholizmusnak ily nagymérvű 
elterjedése a családok révén a gyermekeket, a 
jövő generációt mételyezi meg és teszi tönkre : 
előttük állanak az alkoholizmus messze kimenő 
káros hatásai. 

Nézzük, miként védekezzünk ellene? 
Majdnem minden évben tartanak a külföl-

dön alkoholellenes kongresszusokat. Nem lesz 
tehát érdektelen, ha rövid pillantást vetünk 
arra, hogyan védekeznek a külföld egyes 
államai az alkoholizmus ellen? 

Az Egyesült-Államokban úgy akarták elejét 
venni e bajnak, hogy megtiltják a szesz ter-
melését. Mások meg azt kívánták, hogy a 
szesztermelés egyedáruság legyen. A leghatá-
sosabbnak mutatkozott az úgynevezett mérték-
letességi egyesületek alakítása s a büntetőjogi 
szigorítások a részeg állapotban elkövetett 
cselekedetekért. 

A franciák a mértékletességi egyesületek 
mellett kongresszusokat, előadásokat tartanak, 
füzeteket, könyveket adnak ki, képekben mu-
tatják be az alkoholizmus káros hatásait, van 
„Alkohol" c. lapjuk. Fölkeresik a legszegé-
nyebb munkásokat segítségükkel, oktatásukkal ; 
sőt még az iskolás gyermekeket is igazgatá-
suk körébe vonják, megfogadtatva velük, hogy 
20 éves korukig semmi szeszes italt nem isznak. 

Az angolok mindezekhez még kávékorcsmá-
kat létesítenek. Az ilyen .vendéglőkben semmi-
féle szeszes ital nem kapható, csak ételek, 
thea és kávé. A részegesekre vonatkozó tör-

vénynek olyan fontosságot tulajdonítanak, hogy 
az angol minisztériumban ellenőrzésére külön 
osztályt szerveztek. Áldásosán működnek a 
„remény hadserege" (üdv serege) c. egyesü-
letek. 

Belgiumban „Társadalmi jólét ' és „Hazafias 
liga" cím alatt mértékletességi egyletek mű-
ködnek, melyeknek egyes miniszterek tagjai is. 
Szeszt semmiféle állami épületben árulni nem 
szabad, még a kaszárnyákban sem. Az elemi 
iskolákba behozták az alkoholellenes oktatást, 
amely már a gyermekeket megtanítja az alko-
holizmus káros és átkos hatásaira, megutál-
tatva már a gyermekkel ezen rút szenvedélyt. 

Nagy szerepet játszik a külföldön az alko-
holizmus elleni küzdelemben az iszákosok men-
helyének alapítása. Az ilyen menházakban a 
részegeseket fél vagy egész éven át szoktatják 
a részleges vagy teljes megtartóztatásra. Es 
így tovább ! Minden országban van valami 
mozgolódás, védekezés az alkoholizmus ellen, 
míg Magyarországon, sajnos, nagyon, de nagyon 
kevés. Pedig a baj nálunk is óriási. S éppen 
ezért csak úgy lesz sikeres védekezésünk, ha 
e munkában részt vesz a kormány, a törvény-
hozás, a társadalom, szülők, nevelők, lelké-
szek stb. 

Legelőször is a törvényhozás kellene, hogy 
olyan törvényeket alkosson, melyek az alkoho-
lizmus terjedését legalább ^némileg gátolják. 
Nevezetesen a korcsmaengedélyek számát csök-
kenteni s a szeszgyárak i\agy számát apasztani 
kellene. Tőrvényhozásilag kellene elrendelni a 
korcsmák vasár- és ünnepnapokon való bezá-
rását, mert hisz látjuk a mindennapi életben, 
hogy az alkoholizmus ilyenkor szedi leginkább 
áldozatait s a munkás ilyenkor költi el egész 
heti keresményét. 

Meg kell mozdulnia a társadalom minden 
egyes tagjának. Különösen a felsőbb osztály-
nak kellene első sorban gyakorolni a megtar-
tóztatást, bogy az alsóbb néprétegeknek jó 
példát adjanak. Népies füzeteket kellene ki-
bocsátani, hol a pálinka káros és átkos hatásai 
meghatóan, példákban lennének lefestve ; képek-
ben kellene a pálinka rombolását a gyermek, 
a szülők, a nagyközönség elé állítani, hogy 
mintegy megutálja ezen rút szenvedélyt. 

S mert ma már ott állunk, hogy a gazda 
nem is talál munkásokat, ha pálinka is nin-
csen bére mellett: az egyes községekben lakó 
uradalmak és földbirtokosoknak oda kellene 
hatniok és törekedniük, hogy csak józan és a 
pálinkát nem élvező munkásokkal dolgoztas-
sanak. 

Hozzá keUene a népet szoktatni, hogy min-
denki magának gyümölcsfát szaporítana s 
inkább inná a saját készítményű gyümölcs-
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bort, mely sokkal egészségesebb ital, mint az 
ipari pálinka. 

De különösen hozzájárulna az ipari pálinka 
kiszorításához, ha a szőllőmívelés és termelés 
nagyobb lendületet venne s a bornak fogyasz-
tási adója, ára olcsóbb lenne, mint a pálinkáé. 
Mert utóvégre is a borban levő természetes 
alkohol nem mételyezi meg és butítja el az 
•embert annyira, mint a mesterséges alkohol, 
melynek előállítása a kémia előrehaladásával 
csak olcsóbb és egészségtelenebb lesz. Nagy-
ban hozzájárul a védekezéshez az is, ha a 
népet megtanítjuk a vidéki viszonyoknak leg-
inkább megfelelő háziipari foglalkozásra, mely 
őt elvonja legalább a hosszú téli estéken a 
korcsmától s az ezzel járó erkölcsi romlástól. 

De mert az alkoholizmus a szülők révén az 
iskola anyagát : a gyermekeket támadja meg 
alapjában, nekünk tanítóknak vezérszerep ajánl-
kozik az alkoholizmus elleni védekezésben. 

Már az iskolában meg kell kezdenünk e 
veszedelmes baj megutáltatását s minden alkal-
mat föl kell használnunk, hogy a gyermekek 
előtt a pálinkaivás veszedelmeit minél kézzel-
foghatóbbá tegyük. Az ifjúsági egyesületekkel 
kapcsolatban alakítsunk mi is — a külföldi 
mintákra, de a mi viszonyainkhoz alkalmazva — 
mértékletességi egyesületeket s folyton lépten-
nyomon 'hangoztassuk gyermekek és felnőttek 
előtt e baj átkos és veszedelmes voltát. Evég-
ből tartsunk a hosszú téli estéken fölolvasá-
sokat, előadásokat a népnek s értessük meg 
velük, hogy nemcsak maguknak és családjuk-
nak, hanem hazájuknak is ártanak, ha az 
alkohol túlságos élvezetének rabjai. S ha így 
teszünk hazánk minden községében, eljön az 
idő lassanként, mikor az alkoholizmus hatásai 
csökkennek s rendes mederbe tereltetnek. 

Es végezetül nem zárhatnám be soraimat 
méltóbban, mint Savoy azon kérő szavaival, 
melyet 1897-ben a líittichi alkoholellenes 
kongresszuson hangoztatott : 

„Állam és egyház kiváló képviselői, szülők 
és . nevelők s mindnyájan, akik szeretik a 
gyermekeket, gondoljatok a gyermekek ezreire, 
akik nap-nap mellett áldozatai az alkoholiz-
musnak. Lehetetlen, hogy könnyeik meg ne 
indítsanak bennünket. 

Az egyik azt kiáltja : árva vagyok, a korcsma, 
az ital ölte meg apámat, anyámat. 

A másik ígv siránkozik : éhes vagyok, fázom, 
inert apám iszik s nem törődik velem. 

Mások ezt fogják mondani; idióták, rachiti-
kusok vagyunk, életünk a boldogtalanság 
jegyében született. 

Mások ismét így : morituri vos salutant ! 
Titeket : 

a boldogokat ! Mi nem elhetünk, mert 
megölt az alkohol mérge ! 

Ki ne döbbenne s rázkódnék meg e hangok 
hallatára ? Mily részvéttel kell könyörgő hang-
jaik után indulnunk ! " 

(Mezősámson, Marostorda m.) (izézár Károly. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. H. Német-Diószeg. Hreblay E. beteg. 

Mihelyt fölgyógyul, megkérjük válaszadásra. 
Jó volna talán még egy (válaszbélyeggel el-
látott) levelet intézni a B. 0 . Egyesületéhez. — 
M. J. Békés-Csaba. A cikket aggodalom nél-
kül közöljük. Tudományos szempontból fogva 
föl a dolgot, nincs helye az oktalan szemé-
remnek. Aki a gazdasági tudományt el akarja 
sajátítani, annak a tenyésztésnek minden fázisát 
ismernie kell. Mikor jön ismét „friss" anyag? 
A borjuk fölneveléséről kitűnő dolgokat lehetne 
írni. — M. F. Csesztreg. Ha fajta gyümölcs-
fákból óhajt lugast készíteni, úgy ajánlom, 
hogy forduljon a m. kir. kertészeti tanintézet 
igazgatóságához Budapestre, ahonnan készség-
gel kap felvilágosítást. De írja meg azt, hogy 
milyen talaja van, milyen gyümölcsfák terem-
nek meg legjobban a környéken, mekkora 
területet szánt a lugasnak, milyen helyre 
óhajtja a lugast létesítem (védett-e az?), stb. 
Kitűnő redélyfakat kell kiválasztania, s azokat 
gondosan kezelnie, mindamellett nem hisszük, 
hogy lugasával meg lesz majd elégedve. Az 
ily lugas inkább díszkertészetbe való, mert 
nagy gondot, sok munkát és első sorban szak-
értelmet igényel. Emellett a lugas beámyéko-
lása mégis még kívánnivalót fog maga után 
hagyni. — M. K. Budapest (Liliom-utca). 
Szakkönyvekért egyszerű levelező-lap útján 
forduljon a földmívelési miniszter úrhoz. A 
legtöbb szakkönyvöt ingyen kaphatja meg. — 
S. P. Szarvas. Nagyon ^sokféleképen lehet 
a tojást télire eltartani. így többek között : 
1. Szagtalan turfa közé, 2. fürészpor közé, 

3. vékony viaszréteggel bevonni minden egyes 
friss tojást ; ez igen jó, de drága eltartási mód, 
4. legjobb vízüvegben eltenni. A vízüveg min-
den nagyobb kereskedésben és drogua-üzletben 
kapható. A tojásokat elhelyezésük előtt gon-
dosan megtisztítjuk, s a vízüveggel 3/i részig 
telt edénybe elhelyezzük. A „Baromfitenyésztés" 
c. szaklap mult hónapi számaiban részleteseb-
ben ír a tojások eltartásáról. Egy bizonyos 
ideig száraz, szellős helyen mindennemű kezelés 
nélkül is eláll a tojás, csak arra kell ügyelni, 
hogy az egyes tojások egymást lehetőleg ne 
érintsék. — B. J. Torda-Szent-László. A terv 
jó. Válasz magánlevélben. — B. S. S. Szent-
Imre. A másik is bevált. Közöljük a jövő szá-
mok egyikében. — K. E. Cegléd. A spanyol 
tyúkfajok gazdasági tulajdonságait illetőleg 
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mindenekfölött jó tojók, tojásaik nagyok. A 
fehér arcú spanyol átlag 130, a piros arcú 
fehér és fekete minorka 200, az andaluziaiak 
pedig 220 tojást adnak évenkint. A szabadban 
nagyokká és erősekké fejlődnek, de jól tenyész-
nek még a legszűkebb fogságban is. Húsuk 
jóízű. A csirkék gyorsan fejlődnek és szívós 
természetűek. 5—0 hónapos korukban mái-
éi kezdenek tojni. Keresztezésre, kivált a 
Brahma-tyúkkal, alkalmasak. — L. Z. Szentes. 
A tölgy makkja csersavat tartalmaz, keserű 
extractiv anyagot és igen sok keményítőlisztet. 
Ezen alkatrészek és a pörkölés folytán szár-
mazó olajnál fogva a pörkölt makk tápláló 
és erősítőleg hat a gyomorra és belekre és 
megindítja az emésztést. Ezért használják 
kávénak. 1 liter vízre 10—20 grm. nem erő-
sen pörkölt makk veendő. Keverhető a makk-
kávé felerészben valódi kávéval is s ez kivált 
gyermekeknek igen egészséges gyógyhatású 
ital. — Sz. .T. Debrecen. Csikóknak egy-
éves kortól két-éves korig, ha az állat érté-
kesebb, naponta 0'75—2"25 kgr. zab, 6—9 
kgr. széna és 5—7"5 kgr. szalma és polyva 
adandó. Nyáron pedig jó legelőről kell gon-
doskodni. — U. A. Sz.-Udvarhely. 1. A 
répa kiszedésért és tisztításért m.-mázsánként 
8—16 fill, fizetendő, kat. holdanként pedig 
16—-20 korona. 2. Egy-egy gyümölcsfa gödrét 
átlag 6—8 fillérért ássák meg. 3. Ezt vala-
mely bankházban tudhatja meg. — B. I . 
Szoniolyán. A vetési jegyzék fejezete a követ-
kező lehet : a vetés kelte, hó, nap ; — a tábla 
száma és jele, területe (hold, öl2) ; miféle mag 
vettetett ? elvettetett összesen q, kgr. holdan-
ként q, kgr. — Jegyzet. Természetes, hogy 
ennél részletesebben is kidolgozható a számla-
fejezet. — L. S. D.-Szerdahely. 1. Algyó-
gyon az utolsó vásár az idén dec. 30-án tar-
tatik meg. 2. Cégeket nem ajánlunk. 3. Sors-
jegyek húzásait nem kisérjük figyelemmel. 

— K. I. Ti Tevel. A jövő számra maradt. 
— K. A. Budapest. A méz valódiságának 
megállapíthatása végett melegítsük egy üveg-
ben hat evőkanál alkohollal összekevert mézet 
s rázzuk föl erősen ezt a keveréket. Ha a méz 
nem valódi, úgy csakhamar fehér lerakodás 
fog az üvegben képződni, míg a valódi virág-
méz teljesen fölolvad és semmi üledéket nem 
hagy hátra ; a méz szine a fölhasznált növé-
nyek talajának minősége szerint változik. A 
fehér herevirágméz s az akácvirágméz majd-
nem tiszta fehér, a hársfaméz sárgás-zöld, a 
búzavirágméz zöldes, az esparsette-méz arany-
sárga, a mezeivirágméz barna, sőt néha sötét-
barna. A kísérlet egyszerűségénél fogva minden 
nehézség nélkül véghezvihető és költségei 
egészen jelentéktelenek. 

V e g y e s e k . 
— A boros pince nedvességét megszün-

tethetjük, ha a pince oldalai mentén 50—100 
cm. mély árkokat húzunk, olyformán, hogy 
azok kifelé lejtsenek. Ezen árkokat kaviccsal, 
kőtörmelékkel, a vasútnál, gyárakban stb. 
beszerezhető kőszénsalakkal töltjük ki. Még 
tökéletesebb lenne a pince környékét alag-
csövezéssel kiszárítani. Eziránt a földmívelés-
ügyi miniszter úrtól 1 koronás bélyegjeggyel 
ellátott beadványon kell kultúrmérnök kikülde-
tését kérni, ki is teljesen ingyen tartozik a 
helyszinen tanácsot adni s a tervet és költség-
vetést elkészíteni. A pince faberendezéseit erős 
szagú anyagokkal, mint amilyen pl. a karboli-
neum, nem szabad bevonni, hanem e célra leg-
alkalmasabb a 30—50°/o víziivegoklat, vagy 
ennek hiányában a rézgálic, vagy borax. 

— Spiritusz emberi hulladékokból. Dor-
nig, saját laboratóriumában, a német szaba-
dalmi bizottság jelenlétében, a köyetkező 
kísérletet végezte : 1 kg. emberi kemény hulla-
dékot szárazon bepárolva, sűrű gázokat állított 
elő és vízben elnyeletve e gázokat, 80 gramm 
spirituszt és 235 liter világító gázt kapott. A 
sűrű, visszamaradt kátrányt még nem elemezték. 
A szabadalmi bizottság 100 kg. hulladékból 
7 kg., azaz 9 liter vízmentes alkoholt állított 
elő. Ha meggondoljuk, hogy 100 kg. burgonya, 
5 kg. malátával és erjesztővel földolgozva 
I I V 2 liter szeszt ad, akkor a teljesül érték-
telennek Vehető és csak az eltakarítás révén 
pénzt emésztő emberi hulladék eme kiaknázása 
nagy fontosságú találmány. Százezer lakos 
után évenkint 45.000 hektoliter szeszt lehet 
előállítani, a számítás alapjául 7° o-os kizsák-
mányolást véve. Ezen (persze denaturált) szesz 
kiválóan alkalmas lesz ipari célokra, s ha e 
termelés gyümölcsöztetése lehetővé válik, csak-
hamar teljesül az a modern vágyakozás, hogy 
a földmívelés drága erőit az iparból kiCkell 
szorítani. 

T a r t a l o m : Gyakorlati oktatás a gazdasági irányú 
ismétlő iskolában. Pataki Vilibáld, — Betegségek. (P.) 
— A tenyészállatok kiválasztása. Màkay István. — 
A gyógynövények termeléséről. Oláh, Dezső. — Az 
alacsonytörzsü és törpe fák előnyei. Biedlmayer Sán-
dor. — Mit készíthetünk a mézből ? Némethy Kálmán. 
— A szüvaaszalásról. Zádor Gyula, — Az alkoholiz-
mus. (Tárca.) Czézár Károly. — Gazdasági Tanácsadó. 
— Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Újvár y Héla. 
Segédszerkesztő: dr. Gööz József. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud . - egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapes t , I. ker., Vár , Iskolatér 3. sz.> 

megjelent taukönyvek és taneszközök 

-Ex Á . 

.4 n y o m t a t v á n y o k a t az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 
p o r t o m e n t e s h a t ó s á g o k - és h i v a t a l o k n a k , a n e t t o - s i r ó s s z e « e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t , 
portó m e n t e s e n K ü l d j ü k m e g . 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „.4 kir. tud.-egyetemi nyomta igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., Iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

A) Az állam talajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Söiiezy I'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasóköuyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8", 7V» iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/i iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, ne t to ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásheli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 ' / , iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasóköuyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/« iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 61/« iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/« iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/i iv, kötve, bolti ára 40 f, ne t to ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8", 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, net to ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
oaztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/< 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 ' / i iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Boke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8", 14 iv, fűzve, b. ára 2 K 80 f, n. á r a2K. 

8°, 4'A, iv, kötve. 

8°, 4'A iv, kötve. 

Dr. Beke Manó. Számtan, Ik oszt. sz. 8°, 1 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, 111. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/< iv, 
kötve, bolti ára 40 f. netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó Tezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/« iv, kötve, bolti ára 2 K 40.f, netto ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°. 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalus 1. Éuekló ABC I. évf. 8°, 4'/i iv, kötve, 
' bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 
Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 
Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 
Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 

bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 
Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 

bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 
Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 

bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 
Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 

8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 
Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 

ára 24 f, ne t to ára 20 f. 
Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-

ségtanhoz. 8", 16'/i iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 
Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5V. iv, kötve, bolti 

ára 40 f, ne t to ára 32 f. 
Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 

bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 
Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-

tanodai tanároktól.) Fűzve, net to ára 2 K 40 f. 
Kiss és Kun. Ját,éktanitó vezérkönyv az elemi nép-

iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto á ra 60 f. 

Krilnner Anna. A horgolás ós kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti nra 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módj i." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f 

b) Német nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára ' K. 
Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javitott 

kiadás. 8°, TU iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára' 24 f. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-

papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ár i 1 K 20 f. 
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Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/« iv, kötve, bolti 
ára 68 f, netto ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36V, iv, kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/i iv, kötve, bolti ára 90 f, 
netto ára 72 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'/« iv, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 £ 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanitáshoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16V« iv, 
kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
40 P, netto ára 32 f. 

Maszák Hugó. Útmntató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

* 

c ) Tót nyelven. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4_K. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/i iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'/> iv, kötve, bolti ára 
48 f. netto ára 40 f. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 48f ,n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gáspár J. H . olvasókönyv. 8°, 11 VB iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III . olvasókönyv. 8°, 11V« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/J iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8", 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8", l'A iv, kötve, boiti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4Vü iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 alak. bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°. 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/> iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 9'A iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7V» iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. n . olvasókönyv. 8°, 111/, iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 VJ iv. kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'a ív, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
kiölti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23*A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv, 8", 7SA iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8", 9'/J iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 9Vi iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n.' ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5V> iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f, n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 

8°, l'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Nagy t . Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6'/« iv, kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

ára 48 f, netto ára 40 f. 
Gáspár J. D l . olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 

bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

ára 68 f, netto ára 56 f. 
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Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/» iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26 Va iv, kötve,b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredméiiytár. ö", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'/. iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/< iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák U. Kivágott papírminták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, net to ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, net to ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 10 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyy a beszéd- és értelemgyakol-

iatok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák 1. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/a iv, kötve, bolti ára 16 f, 
netto ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 91/« iv, kötve, 
bolti ára 48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/a iv, kötve, 
bolti ára 48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8", 10'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8", 11 Va iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 14'/a iv, kötve, 
bolti ára 64 f, ne t to ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/«iv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredméuytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, net to ára 48 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8', 
4'/« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. I. rész. 8°, 
9'/i iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. II. rész. 8", 
9'/i iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát a jkú népiskolák IL, 111. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f. 

h ) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ADC és olvasókönyv. 

8°, 4'/s iv. kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'/a iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkua1.; 

számára. 8°, 6'/a iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák szániára. 11. évfolyam. 8", 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ADC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i) Rutén nyelven. 
aj Bereg-uaocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P. ADC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-és értelemgyakorlatolf 
tanításához. 8°, l l ' /a iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, nett '; áni 48 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására <i 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'/a iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. 11. rész 
Í5°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
28'/« iv, kötve, bolti ára 1 iv 20 f, net to ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8", 7 ' / j iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8" 47< iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 

Gönczy P . ADC és olvasókönyv. 8°, 6'/> ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

J) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy 1'. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/, iv, 
kötve, bolti ára 40 f, net to ára 32 f. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti ára 
48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/. iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, netto ára 5tí £ 
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Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára 24 f. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. 11 évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Nagy L. Yezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/i iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'/« 
iv, kötve, bolti ára 1 Ii 20 f, netto ára . K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 
II. Polgári és felsőbb leányiskolák szamara. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/» iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy b°, 21'Aiv, 
fiizve. bolti ára 3 K 60 f, netto ára 2 K. 70 f. 

Csiky Kálmán. À hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

III. Tanitó- é s tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérköuyvek. 
< siky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127» iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'A 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalns I. Zeneköltészet elemei ós müforinái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 247« 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Kendszeres magyar nyelvtan. 8", 47« 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

l áng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

I'eres-Fodor-Exner-Ür. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, tűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Hoboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-köuyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 6i f. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17281. sr. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, 17« iv fűzve, notto ári, 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék számára. (Uj fog megjelenni.) 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Netto ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, I1/« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2V« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
tűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónőképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófiizetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (1813. évi 
33868. sz. r.) Bolti ára 10 f. netto ára 8 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f. netto ára 10 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (lo96. évi20Óít0. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

A/, állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

N'ői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek, utasítások és 

könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi ncpiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az áUami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

l ' tasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasítás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasítás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasítás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.j" fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót „ „ „ „ 40 f. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

l'tasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

l'tasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tauitónő-
vizsgáió-bizottság szabályzata. 8°, ÍVs ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '<• iv. (Iöa8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák. kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugvanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
I '/, iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV« Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VU. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 190"4.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

B) minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/3. minta. 1 iv b. á, 4 f, n. á. 3 f. 
b/3. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló I)J minta. 1 iv netto ára 10 f. 
EgyUttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 
számára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (kül-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
10 f, netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Ninősitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandíjkezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 

rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedóvónőképzö-intézetek tanterve, 24 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892 
49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeirásí kimutatás a 3—14. életévei 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai mulaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., o f. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 4 f. 
A kellő gondozás és felügyeletbe« állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto á ia 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á. 4 f. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 t'. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 t'. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4, minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b 4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X. Nyomtatványok képzőintézetek számára. 
Felvételi napló Ny. 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Anyakönyv K. B. 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. 
Időszaki értesítő K. B. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Iskolalátogatási bizonyítvány Ny. b. ára 3 f, n. ára 2 f. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi) Ny. 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv Ny. 1 ív bolti ára 

7 f, netto ára 5 f. 
Zenéből vizsg. anyakönyve Ny. 1 ív b. á. 16 f, n. á. ] 2 f. 
Muukamesternöi anyakönyv Ny. l ív b á. 16 f, n. á. 12 f. 
Tanítói oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítónői oklevél Ny. bolti ár i 14 f, netto ára 10 f. 
Bizonyítvány énekb I Ny. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány Ny. b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról Ny. 

bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Kivonat anyakönyvből Ny. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára Ny. 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. 
Osztálynapló Ny. 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló CJ Ny. 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítónöségre képesített 

tanít '»nőkről K. B. 1 ív bolt iára 14 f. netto ára 10 f. 
Kimutatás a tanító(nő)-képzö 1. osztályába (elvételre 

jelentkezett folyamodókról K. B. 1 ív bolti ára 
8 f, netto ára 6 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról. K. B. bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nöségre képesített tanítónőkről. K. B. bolti ára 
14 f, netto ára 10 f. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 3 f. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 8 f. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 8 f. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. b. a. f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára l f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára 4 f. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskola! bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 10 t'. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- ós polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének-és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ár;. 1 f . 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 Ii 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 Iv 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiség- és természet tudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kéziniunka-
tanfolyam-bízonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XII I , Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyitvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. ( 1 «96. jul . 
13-án 20.69U. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve : b. á. 50 f, n. á. 4ü f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.ï Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: nolti ara N<nto ir» 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyitvány 1U „ S „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
6.Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.beiív 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 „ 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részére 8 6 -
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XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a 2. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Értesítő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. I példány netto ára 4 f. 
Kői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 f. 

X V I . Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolalátogatási napló. IV. min'.». 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. I iv netto ára 2 f. 
Ifatáridő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásról. 1 iv n. á.3f. 

XVI I . Gardasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m.. netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ívre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. ( 
Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 
bolti ára 13 K, netto ára 11 K 70 f. — 
Az egyes szállítmány tartalmái lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. Természe tra jz i é s g a z d á s z a t i s z íneze t t 
táb lák . 

Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 2 K. 
3. Rasch- fé l e t e r m é s z e t r a j z i táblák . (16 drb 

színezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirj-a felhúzva és 4'A ívre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 K 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, 
rutén, szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 Iv 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 K, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás nem kapható. 
* Az 1-80, II-ik és TTI-ik szállítmány nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s i t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7'/jiv, tűzve.b.ára í K 50 f, n. á. 1 K 20f. 

6. G ö n c z y P . Épüle t tervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 K 40 f, n. ára 2 K. 

7. Metzner Al fons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 K. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (14 1 cm. h). N. á. 12 K. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 K. — A tartálmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

B) Kath. elemi népiskolák szamára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/» iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Német nyelven. 8°, 5'/i iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5>/J iv, kötve, b. ára 32 f, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8'/> iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, 10'/» iv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f, 
Tót nyelven. 8°, 9'/> iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/J iv. kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16V« iv, kötve, b.ára 96 f, n. ára 80 f. 
Olvasókönyv a IV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 K 26 f, n. ára 1 K 4 f. 
Német nyelven. 8°, 19'/. iv, kötve, bolti ára 1 K 28 f, 

net to ára 1 K 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/, iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15'/« iv, kötve, b .ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 21/« iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

net to ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 15'/« iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8". 12'/j iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv. kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6 'A iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tót nyelven. 8°, 6'/ . iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Német. Fejszámolási módszertan I. és II. osztály 

számára. — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12 VJ iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyelven. 8", 9'/« iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
• Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 K 78 f. 

Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 K 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. =s 12 lap, ára 2 K 30 f. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5 ' / j iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 91/» iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

IH. és IV. oszt. számára. 8°, 17'/» iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Német nyelven. 8°, 17'/i iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 
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Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák zámára 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iy, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és Y. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, 5V. iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8", 10V. iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovbót, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 31 2 iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 47a iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/J iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, 1V. iv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'/i iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által ivandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése melle't 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvküldemények portó alá esnek : a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg : ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi október hó 1. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

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

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTBOM-l'TCA 17. SZÁM. MAGY. K1B. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

K é i c i r a t o l i a t n e m ai i n 11 l i v i s s z a . 

Ferenc József Tanítók Háza. 
A magyarországi tanítóság folyó évi 

október hó 4.-én örömünnepet ül t : a 
közoktatásügyi kormány főtisztviselői-
nek, a tanítóegyesületek képviselőinek 
és érdeklődő nagy közönségnek jelen-
létében fölavatta az immár teljesen 
kiépült Ferenc József Tanítók Házát. 
A fölavató ünnepről lapunk más helyén 
szólunk, it t mindenekelőtt jóleső ér-
zéssel konstatáljuk, hogy a tanítóság 
budapesti házához hasonló fényes intéz-
ménynek hasztalan keresnők párját 
Európa-szerte. 

Valóban nagy hálával tartozunk mi, 
magyarországi tanítók, a magyar király-
nak, kormányuuknak és parlamentünk-
nek, hogy évtizedes vágyunkat, álmunkat 
még álomnál is fényesebben megvalósí-
tották. Főiskolai internátusunk, mely 120 
ifjúnak ad meleg otthont, immár lehetővé 
teszi azt, hogy tanítóknak jelesen tanuló 
fiai anyagi eszközök elégtelensége miatt 
ne legyenek kénytelenek jeles érettségi 
bizonyítvánnyal alárendeltebb pályákon 
meghúzódni, hanem Istenadta tehet-
ségök teljes kifejtésével elérhetik a tudo-
mányos pályák legmagasabb fokait is. 

Amidőn (az eszmét a mi nagy Péterfy 
Sándorunk vetette föl) a Tanítók Háza 
megvalósulása felé közeledett, bonto-
gatni kezdette szárnyait a kishitűség és 
a partikularizmils. „ Előbb középiskolai 

internátusokra van szükségünk — mon-
dogatták — mert hiszen mi, tanítók, 
arra nem is gondolhatunk, hogy fiaink 
az egyetemre följuthassanak. " Pedig 
hát épp az volt a cél, hogy a közép-
iskolájokat jelesen végzett, kiváló ifjak-
nak adassék meg a mód, hogy — amit 
a legtöbb tanító dotációja valóban nem 
bír meg — főiskolai tanulmányokat is 
végezhessenek s ne legyen kénytelen 
az, akiből p. hivatásos mérnök válnék, 
valamely adóhivatalban parlagon hever-
tetni, illetőleg a kenyérkereset apró-
pénzére váltani föl kitűnő tehetségét. 
Mivel a tanítók fiai általában — kevés 
kivétellel — jó anyag : kormányunk 
kellő mértékben méltányolta az Eötvös-
alap vezetőségének a főiskolai internátus 
létesítésére irányzott törekvéseit s a 
törvényhozásnak erre a célra tudva-
levőleg egy millió korona megszavazását 
javasolta. 

A kishitűség eloszlott, a partikularizmus 
csak itt-ott maradt meg. A magyarországi 
tanítóság — dicséretére legyen mondva— 
megértette, hogy e nagy intézmény 
támogatására tömörülnie kell s hogy 
ami erő ebből a tömörülésből szár-
mazik, azt java részében erre az egy 
célra kell fordítani. 

Az Eötvös-alap vállalkozott arra, hogy 
a tanítók internátusát, illetőleg inter-
nátusait fönntartja s alapunk a magára 
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vállalt kötelességnek eddig meg is felelt. 
Csakhogy ami mögöttünk van, az a 
könnyebb része a föladatnak. I t t az a 
latin közmondás, hogy omne princípium 
est durum (minden kezdet nehéz), meg-
fordítva áll : i t t a kezdet volt könnyebb 
s a folytatás lesz nehezebb. 

Főiskolai internátusunk ebben az 
évben nemcsak, hogy teljesen kiépült, 
de most először népesült be teljesen : 120 
főiskolai tanuló teljes ellátást élvez a 
házban. Ez a körülmény az Eötvös-alap 
hozzájárulását tttemesen megnövelte, 
pedig másrészt a vezetőség fájdalommal 
érzi, hogy bavi 40—50 koronás befi-
zetéseket legtöbb kartársunk csak nagy 
önmegtagadással és más irányban hősileg 
gyakorolt nélkülözéssel teljesíthet fia 
ellátásáért. De többre az Eötvös-alap ez 
idő szerint még nem képes. Az utóbbi év 
az Eötvös-alap kitűnő évei közé tar-
tozik ugyan, mindamellett az alap meg-
ingatása nélkül nagyobb áldozatokat 
az Eötvös-alap ez idő szerint nem telje-
síthet. Pedig hát a cél, amely felé az 
Eötvös-alapnak törekednie kell, mégis 
csak az, hogy a köztartás díjait leszállítsa. 

Másrészt meg már te tő alá került a 
kolozsvári Tanítók Háza is, amely a 
jövő év szeptemberére szintén bené-
pesülésre vár s amelynek föntartása 
szintén az Eötvös-alapra nehezedik. 

Nem tehetünk róla, de az okt. 4.-i 
fölavató ünnep öröm- és hála-hangjai 
ellenére is, vagy még inkább ezek 
hallatára, fölmerül bennünk az aggo-
dalom, liogy vájjon az Eötvös-alap eléggé 
erős lesz-e kettős, illetőleg — az ösztön-
díjakat és segélyezéseket is tekintve — 
hármas föladata teljesítésére? 

Tekintetünk ismét csak a magyar 
tanítóság felé fordul. Ha a 30 ezer 
nép- és polgáriskolai tanító közül csak 
a féle belépne — 3 korona évi befi-
zetéssel — az Eötvös-alap keretébe s 
ott állandóan meg is maradna: a most 
föl avatott Ferenc József Tanítók Háza 
és az 1904-ben fölavatandó kolozsvári 

Magyar Tanítók Hunyadi Háza szilárd 
alapra: a magyar tanítóság élő tőkéjére 
volna fektetve. 

Lesz-e vájjon a magyar tanítóságban 
annyi szolidaritási érzet, hogy legalább 
minden második tanító meghozza erre 
a nagy célra csekély áldozatát? Az két-
ségtelen, hogy az Eötvös-alap eddigi 
alaptőkéje, mely egyébiránt már meg-
haladja a 415 ezer koronát, valamint 
jelenlegi bevételei elégtelenek a fönnebb 
említett hármas föladat ellátására. 

Az örömünnep órájában kérdezzük : 
lesz-e a magyar tanítóságban szoli-
daritás ? 

Hisszük, reméljük, hogy lesz. 
Teljesen kiépülve áll már a fényes 

ház: a tanítók fiainak szülei házat helyet-
tesítő otthona. 

Saxa loquuntur: a kövek beszélnek! 

Szent fogadás. 
Jóleső örömmel olvassuk a lapokban, hogy 

a magyarosítás gyors léptekkel halad előre, az 
iskolákban magyar nyelven tanítanak, csakis a 
hittant tanulják az idegen ajkú gyermekek 
anyanyelvükön; halljuk az ifjúsági egyesületek, 
olvasókörök sikereit, a népkönyvtárak és 
iskolai ifjúsági könyvtárak üdvös voltát. 

Az érdem a mai képzett, hazafias és fárad-
hatatlan buzgalmú tanítói karé. Nem is marad 
el a jutalmazás, hisz maga az állam jár elől 
jó példával, amennyiben a magyarosítás terén 
magukat kitüntetett tanítók közül minden me-
gyéből kettőt évenként 100—100 korona juta-
lomban részesít, továbbá megjutalmazza az 
ifjúsági egyesület alakításában buzgó tanítókat 
is. E dicséretreméltó tettet követik a vár-
megyék, egyesületek és nemesszívű, áldozatkész 
tanügy barátok is. Tolnában például évenként 
15 — 20 tanító és óvónő kap a magyarosításért 
150 —150 koronát, ami azt hiszem több me-
gyében is megvan. 

De meg is érdemlik ezt a tanítók, mert ők 
fáradnak, küzdenek s föláldozzák minden 
percüket a haza szent ügyéért. így is kell ezt 
tennie minden hazafias, magyar tanítónak. 
Mutassa meg először külsőleg is, hogy magyar, 
azzal, hogy idegen hangzású nevét meg-
magyarosítja. Ez az első kellék. Nemcsak tettel 
kell jelét adnia hazafiságának, hanem nevével 
is hirdetnie, másoknak jó példával előljárni. 

Azután legyen mindenütt magyar, de leg-
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először az iskolában. Tanítson mindjárt az első 
osztályban tisztán magyarul, akkor lesz ered-
mény. A faluban mindenkivel magyarul beszéljen, 
győzze meg a népet annak szükségességéről s 
lassan belátják hasznát s terjedni fog a 
magyarság. 

Mert a magyar nyelv és a hazai közérzület 
tekintetében visszaesés van : a magyarság fogy, 
a tótság és az oláhság pedig ijesztően szapo-
rodik. Sajnos, de így van. 

A Felvidéken 2 millió tót van egy tömegben, 
le egészen a Danáig. A szepesi városok az 
eltótosodás útján vannak. Régi magyar föliratú 
községi pecsétnyomóik s a lakók magyar — 
Kerekes, Budai, Molnár — neve oda van, tót 
most mind. Sáros az Árpádok alatt magyar 
volt, ma tót, egyetlen magyar községe sincsen. 

Erdélyben 3 millió oláh lakik. 
Igaz, hogy szép nyelvünk nehezen sajátít-

ható el, de ki foglalkozott oláh- és tótjainkkal, 
ki törődött hódításaikkal? 

A tanítóság mégsem tehet mindent, a kir. 
tanfelügyelőség hazafias működése is kevés, itt 
minden emberre szükség van. Lássuk miért ? 

Tót vidékeken a bevándorlottak nemcsak 
egymásközt, de a magyar gazdával, munka-
adójukkal, szóval mindenkivel tótul beszélnek, 
minek következtében a magyar nyelv tanulá-
sának szükségét nem látják, mert a magyar 
ember a tóttal habár törve is, de tótul beszél. 

A magyar ember ahelyett, hogy azt mon-
daná cselédjének : megfogadtalak, kenyeret én 
adok, meg kell tanulnod magyarul, ő maga 
beszél és tanul meg a kedvéért tótul. A hiva-
talokban németül, tótul, oláhul beszélnek a 
felekkel. Ez szerény véleményem szerint hely-
telen és ily eljárás mellett fogyunk, nemhogy 
szaporodnánk. Magyar ember kell hivatal-
noknak s ha nem tud a fél magyarul, tanuljon 
meg magyarul vagy hozzon vele tolmácsot, de 
kényszeríteni kell minden embert édes magyar 
hazánk szép nyelvének megtanulására. Nem 
kell itt kedvezni. Állami tanítóvá csakis ma-
gyar hangzású és hazafias magyar érzelmű 
tanítókat kellene kinevezni, a Felvidékre és 
Erdélybe tiszta magyar tanítókat tenni, a 
tiszta magyar nyelven való tanítást kötelezővé 
tenni, akkor haladnánk előre, de így csak 
csiga módjára ballagunk. 

Beházasodás esetén a család anyanyelve tót 
marad. A német és tót tótul beszél. A szász 
városokban a föliratok, címtáblák németek és 
oláhok. A nemzetiségi fanatizmus, a magyarság 
elleni gyűlölet nagyobb, mint azelőtt volt. Az 
erdélyieket Romániából pénzzel segítik. Tennünk 
kell tehát. A társadalomnak kell akcióba lépnie 
és megfogadnia szentül, hogy senkivel sem 
beszél Magyarországban más nyelven, mint 

magyarul. Ha tót mondja, nem tudok magyarul, 
feleljük r á : nem tudok tótul. Hasonlóan 
tegyük ezt az oláhokkal és németekkel is. 
Tettel szolgáljuk a hazát. Ha cselédeket, 
munkásokat fogadunk, kötelezzük a magyar 
nyelv megtanulására. Mit tett gróf Teleky 
József ? Rendelkezett, hogy uradalmában ezután 
csak magyarul beszélő munkásokat vesz föl. 
Bíróitól, tiszttartóitól megköveteli a magyar 
szót. így kell mindnyájunknak tenni. Ne mond-
hassák el rólunk, hogy léhaságunk és bűneink 
miatt pusztult el hazánk. Szóljon mindenütt 
édes csengésű magyar szavunk, hadd legyen 
hazánk nyelvben és érzelemben magyar! 

Ezt terjesszék tanítóink és hassanak oda 
községükben, hogy ezen jóakaratú soraimnak 
legyen foganatja, akkor a jutalom nem marad el. 

(Szekszárd.) 2fa<jy Béla. 

Az alkotmánytan. 
„Isten, király, haza!" Ez a három fogalom 

az, mely leggyakrabban érzelemre gyújtja a 
magyar ember szívét. — Szóljunk most a 
hazáról, melynek minden röge drága vértől 
van megszentelve. Ezért szereti hazáját a 
magyar annyira. A magyar ember honszerelme 
legszebb nyilvánulása az átöröklésnek s vétkes 
merénylet, amellett meddő kísérlet lenne azt 
elfojtani. 

A magyar nemzet évezredes küzdelmének 
gyümölcse a magyar alkotmány. Az alkotmány-
tan az a katekizmus, melyet minden magyar 
embernek ismernie kell, mint a jámbor vallásos 
léleknek hitfelekezete dogmáit. 

Ismernie kell, mert így tanulja meg, hogy 
a platonikus érzelem még nem hazaszeretet, 
hogy az a katekizmus nemcsak jogokat bizto-
sít, hanem kötelességeket is szab. 

Hol kezdjük az alkotmánytan megismerte-
tését? Mindenesetre abban a zsenge korban, 
mikor a gyermeki lélek fogékony a szép és 
jó iránt, tehát az elemi iskola felsőbb osztá-
lyaiban. 

Akinek azonban csak abból áll a tanítása, 
hogy a tételes törvényeket kivonatosan elő-
adja, az eltévesztette a tanítás alaptónusát, 
az nem fog a gyermekben érzelmeket kelteni, 
melyek felnőtt korában kellemesen csengené-
nek vissza. 

Ma csaknem minden népiskolai alkotmány-
tan mindmegannyi kis „Corpus Juris", mely-
ben nyomatékosan vannak hangsúlyozva a 
megtorló intézkedések. 

Itt a tévedés. Ezt kell megszüntetni. 
A gyermek a mai tanítás mellett alig látja 

azt, hogy minden vívmányunk évezredes küz-
delmünk édes gyümölcse. Ritkán kísérlik meg 

40* 
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a kézikönyvek, hogy a gyermeket bele is 
helyezzék az intézményekbe. Ritkán tanítják 
meg arra, hogy az alkotmány összes intéz-
ményei arra valók, hogy a magyar embernek, 
nemzetnek, hazának jólétet, boldogságot biztosít-
sanak. Ritkán kísérlik meg megértetni, hogy 
miként a vallást, úgy a polgári törvényeket 
is a szeretet hatja át. 

Minden tanító tudja, hogyha nem sugárzik 
ki komoly szavaiból a szeretet, nem ragadja 
magával a tanítványokat. Hát vájjon a keresz-
ténység elterjedt volna, tett volna akkora 
hatást az emberi szívekben, ha nem a szeretet 
melegítené át minden dogmáját? így vagyunk 
a hasa törvényeivél is : csak azokért lelkesülünk, 
amelyekből világosan kiérzik az irántunk való 
szeretet. 

Elismerem, hogy igen nehéz a szeretetet 
kimagyarázni minden törvényből, igen nehéz 
manapság, amidőn a reálizmus felekezetekre, 
pártokra, egyedekre forgácsolta a társadalmat, 
a nemzetet. Az iskolának azonban sohasem 
szabad leszállania az ideálizmus magaslatáról; 
innen kell az érzelmet, ihletet meríteni az 
alkotmánytan tanításához is ; hadd szeresse 
meg hazánk törvényeit már a zsenge gyermek ; 
hadd nevelkedjék a gyermek abban a tudat-
ban, hogy amint a vallás tanai örök üdvös-
séget, úgy a hazai alkotmány nemzeti boldog-
ságot biztosít számára. 

Ha a vallásos érzelmeket nem tartjuk foly-
tonosan ébren, akkor a boldogság napjaiban 
él az ember egy napról más napra, nem 
törődve hittel, Istennel, de ha lesújt a csapás, 
ha nehéz a küzdelem, eszébe jut az Isten a 
vallástalannak is s ha késik a vigasztalás, a 
segítség : a hitetlenség béklyóba veri a vallásos 
érzelmeket, fölbomlik a lélekben az erkölcsi 
összhang, kételkedés és csüggedés emészt. Mi 
ennek a vége ? Számtalan szomorú példa 
mutatja. 

így vagyunk az alkotmány dogmáival is. 
Amíg jól foly minden dolgunk, megnyugszunk 
a haza törvényeiben. Amint azonban szemben 
találjuk magunkat valamelyik intézkedéssel, 
mely útját állja — sokszor önző — céljaink-
nak, kész az ellenkezés, a törvény hibáztatása 
s igen könnyen előáll a társadalmi és politikai 
anarchia, mely sokkal végzetesebb következ-
ményű, mintha vallásos hitünk rendül meg, 
mert a vallásos érzelem fejlesztésében többé-
kevésbbé közreműködik a család is, ellenben 
az alkotmány tiszteletére, szeretetére csakis 
az iskola nevel, a család legföljebb a törvény-
től rettegni tanít. 

Hát ugyan ki szereti, ki tiszteli azt, amitől 
rettegnie kell ?! S én legkevésbbé sem csodál-
kozom, hogy olyan gyönge az alkotmányos 

érzelem, a törvények szeretete. Hiszen az 
emberek legnagyobb része csak akkor foglal-
kozik törvénnyel, alkotmánnyal, mikor aman-
nak valamely megtorló intézkedését kell tűrnie, 
vagy emezt politikai hullámok csapkodják. A 
megtorlás legkevésbbé sem alkalmas a ragasz-
kodás ébresztésére ; a politikai hullámokat 
pedig nem mindig a „legnagyobb magyarok" 
verik föl. 

Több időt, több gondot kell hát fordítanunk 
konstitucióink megismertetésére, megszerette-
tésére. Az új tanterv talán már az ötödik 
osztályban önállóan kivánja az alkotmánytant, 
de szakítani kell a száraz jogászkodással. 

Minden jogunk, minden kötelességünk vagy 
a történelemből szűrődött le, vagy a minden-
napi életet szabályozza. Első esetben van 
benne bő érzelmi rész, mely megragadja a 
gyermek lelkét; második esetben van benne 
gyakorlati alkalmazás, példára lehet hivatkozni, 
mely megeleveníti a száraz jogtudományt. 

Ilyen tanítás mellett vélem, hogy az alkot-
mánytan tanításának kiválóan hasznos ered-
ménye lesz. Ilyen tanítás mellett nevelhetünk 
józan hazafiakat, kik nem csupán érzelegnek, 
nem szájukon, hanem szívökben hordozzák a 
haza szeretetét. Ilyen tanítás mellett a haza-
szeretet nem fajul túlzott sovinizmussá. Ilyen 
tanítás mellett enyhítendjük talán a nemzeti-
ségi ellenszenvet is. 

(KrasznaJ Zoványi Lajos. 

Szkioptikon az iskola szolgá-
latában. 

A szaklapok minden száma igazolja, hogy 
a tanítás módszerének tökéletesítése igazi 
ügyszeretettel fölkarolt tárgya a tanítóknak. 
S ha egybevetjük e téren a haladást, csak a 
25 év előttivel is, az eredmény több, mint 
szembetűnő a mai állapotok javára. Sajnos, 
ugyanezt a neveiéiben elért eredményről el nem 
mondhatjuk. Az általános erkölcsi élet nem 
hogy javult volna, de rosszabbodott. Ennek 
okát még tanférfiak is abban találják, hogy 
az iskola általánosságban nem nevel, csak 
tanít. A nagyközönség pedig egyenesen az 
iskolát vádolja, ha egy nebuló neveletlen vagy 
ha az iskola növendékei nem igazolják a jól-
nevelt gyermekeket. Noha az így odavetett vád 
igazságtalan, mégsem lehet ránk nézve kö-
zömbös, mert tudvalevő, hogy a köztudatban 
még nagyobb képtelenségek is helyet találnak s 
ezt nemcsak egyes személyek, de intézmények 
is megsínylik. De mert a valóság beszél, 
mégis: hiba van valahol. Igaz ugyan, hogy a 
változott életviszonyok már magukban hordják 
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t z erkölcsi hanyatlás csiráit, de éppen a 
tanítók mai készültsége mellett ez nem lehet 
alkalmas ok mentségre. De nincs is erre 
szükség. Mert azok előtt, kik ismerik az iskola 
föladatát s helyzetét, kétségtelen, hogy nem a 
tanítók készültségi, ügybuzgósági hiányán, nem 
az életviszonyok rontó hatásán múlik a nevelés 
eredménye, hanem azon a körülményen, hogy 
míg a tanítás eredménye rendes viszonyok 
között a tanító arravalóságától függő, addig a 
a nevelés munkáját, még akkor sem oldhatja 
meg egyedül, ha még oly jól érti is mester-
ségét. Kapcsolatos ugyan a tanítás és nevelés, 
mint föladat, de míg a tanításból éppen semmi, 
vagy nagyon csekély, a nevelésből sokkal 
nagyobb rész a szülőiházra, a környezetre 
esik. Tehát az erkölcsi hanyatlásért egyedül a 
tanítót tenni felelőssé, képtelenség. De, bár így 
van is, a baj okának, helyének fölismerése után 
az orvosságot megtalálni csak a tanítóság föl-
adata marad. 

Megkönnyítjük a munkát, ha kiinduló pontot 
keresünk. A szülei ház és a tanító együtt 
nevel. Tehát már a józan ész szempontjából 
sem járhatnak ezek külön utakon, nem vall-
hatnak ellentétes nevelési elveket. Hogy az 
élet a józan észt úgy fejtetőre állíthatta s eme 
nagyhorderejű dologban a szülei házat az 
iskolával a legtöbb esetben szembe állítlatta, 
mutatja legjobban a két tényező különállását. 
Ebben van a baj főoka. Ez pedig, csakis a 
szülők és tanító gyakori érintkezésével és 
ennek alapján ott, hol a szülék értelmi foka 
megkívánja, azoknak a helyes nevelésre való 
kioktatásával szüntethető meg. Azonban, amily 
észszerű és természetes a szülék és tanító közti 
egyetértés követelménye, épp oly nehéz annak 
megvalósítása, bizonyítja a nevelés mai álla-
pota. Az eddigi érintkezési alkalmak nemcsak 
nehézkesek, de célravezetők sem voltak, Álta-
lában hiányzott belőlök az a biztosság, melyet 
a fontos érdek méltán elvárhat. Mert a szü-
lékkel való érintkezés az egyetlen út arra, 
hogy a nevelés a tanítóval együtt megegyezően 
teljesíttessék, szükséges, hogy e téren keressünk 
jobb módokat. 

Másfél évi tapasztalat után, mondhatom, 
hogy a keresett jobb módot, szkioptikon segé-
lyével, felnőttek részére tartott előadásokkal 
megtaláltam. 

Az „Uránia" által közzétett fölhívás, mely-
ben szkioptikont és szövegkönyvet ajánlt a 
jelentkező tanítóknak, figyelmessé tett a vetített 
képekkel való előadásra. S mert ismét minden 
igyekezetem dacára sem tudtam fölvilágosítást 
nyerni, dr. Moody fővárosi skót ref. lelkész 
úrhoz fordultam, ki a hold-utcai iskolában, 
úgy látszik, rendszeresen alkalmazza a szkiop-

tikont előadásaihoz. Rendkívül hálásan vett 
szíves fölvilágosítására és biztatására magam 
is kísérletet tettem s a hiányok dacára, melyek 
részint tájékozatlanságomból, részint anyagi 
eszközeim hiányából származtak, várakozáson 
fölüli sikerrel. Ez időtől végleg állandósí-
tottam a felnőttek részére az előadásokat. Az 
elért eredmény indított arra, hogy a szkiop-
tikon hasznát és sokoldalúságát az iskola 
szolgálatában ismertessem. Egy kis lélektani és 
a vidék társadalmi életének tanulmányozása, 
hiszem, igazolni fogja mások előtt is azt a 
fontosságot, melyet csekélységem tapasztala-
tokon nyngvó erős meggyőződéssel a szkiop-
tikon használatában fölismert. 

Az élet küzdelmei, keservei és a fokozott 
életigények miatt, megfeszített fáradságos 
munka lassan letörlik az ember lelkéről a 
hímport, mit kedélynek nevezünk. Fölüdítő 
szórakozás nélkül a keseredett lélek mindig 
mogorvább lesz ; előbb elégedetlenkedik, aztán 
zúgolódik, végül a nyers erőre támaszkodva 
kitör. Nincs oly bolond gondolat, kivihetősé-
gének csak látszatával vagy anélkül is, mely 
az elégedetlent magával nem ragadná. Azok a 
munkás forrongások, melyeknek hazánk az 
újabb időkben oly sokszor színhelye, bizo-
nyítják, hogy a magára hagyott nép, keserűsé-
gében mennyire hajlik a túlzás felé s mily 
biztos zsákmánya a mételyhintő népbolondító 
élősdieknek. Hazánk nagyobb városait kivéve 
a falvak, a kisebb városok népeinek élete jó-
részben ilyen egyhangúság, magárahagyatottság 
szürke ködében vész el. Szórakozása a kocsma ; 
a csepűrágók és jobb társaságoktól elvert, 
züllött lég- és nem légtornászók lábficamító 
mutatváayai, vagy néha egy-egy 2 — 3 tagból 
álló, szerződés nélkül maradt szinészcsapatnak 
mélyen a színvonal alatt tartott „előadása", 
ízlésről, gondolatnemesítő és üdítő szóra-
kozásról tehát szó sem lehet. A társadalmi 
élete még ennél is szomorúbb. A „falusi elő-
kelőség" rendesen marakodik egymás között s 
épp avval kíván kitűnni, hogy a föld egyszerű 
népét lenézi, megtagadja, ahelyett, hogy ok-
tatná, vezetné. A társaskörei, egyesületei leg-
többször csak arra jók, hogy egyesek elnöki, 
titkári stb. vágyait kielégítsék. Ezért aztán 
rendesen panganak. Körültekintő vezetés hiánya 
miatt az egyszerű iparos, földmíves, napszámos 
a színvonalon álló újságok, könyvek tartalmát 
meg nem értve, élvezni sem tudja s csak-
hamar visszafanyalodik a ponyva-irodalom, 
krajcáros újság árnyába és a malom alatti 
szórakozás „élveire". Csekély eltéréssel ehhez 
hasonlóan él az ország legnagyobb részének a 
népe ; nélkülözve az igen szükséges lelket 
üdítő, nemesítő szórakozást. Pedig már a régi 
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Róma népe is „cirkuszt" kért a „kenyér" mellé! 
Mert a jól megválasztott szórakozásra épp oly 
szüksége van a léleknek, mint a testnek a 
kenyérre, ennek hiányában aztán, ha mérges 
gombákat terem a magárahagyatottság küzde-
lemmel és keserűséggel öntözött földje, nem 
szabad csodálkoznunk. 

íme, ha más okért nem is, már ez egyért 
érdemes és hazafias mnnkát végez a tanító, 
midőn népét a mindennapi keservek és fárad-
ságok után maga köré gyűjtve, feledteti velük, 
hacsak pár órára is a gondot. Eltekintve a 
szórakoztatástól, rendkívüli szolgálatot tesz a 
szkioptikon sok más téren is. így pl. a bemu-
tatott tárgyak megélénkítik, helyesbítik azokat 
a fogalmakat, melyeknek csak nevei voltak. 
Segélyével száz és száz új fogalmat adunk 
közre és tárgyat a gondolkozásra, nemesedésre. 
A természet remekműveit, szépségeit, az em-
berek keze és esze munkájának gyümölcsét 
mind módunkban van egy időben ismertetni 
és szemléltetni. Néprajzi dolgok, mnnkás-
viszonyok, éghajlati különbségek, természeti 
ritkaságok, történelmi alakok, események mind-
megannyi tárgyak az ismeretszerzésre, szív-
nemesítésre, hazafias élet fölkeltésére, ápolá-
sára és együttvéve a kellemes szórakozásra. 
Végig az egész világon bemutathatunk mindent, 
mi érdeklődésre érdemes. Ha a főváros sokkal 
intelligensebb népe, a színházak, képtárak, 
múzeumok, állatkert stb. mellett nemcsak 
élvezni tudja, de szívesen is élvezi a vetített 
képekkel élénkített előadásokat, akkor bizo-
nyos, hogy a vidék sokkal szerényebb igényű 
népe, mindazok híján, kétszeresen meg fogja 
becsülni, nemcsak azt, amit kap, de azt is, 
aki adja. Es amikor ilyen igazán nagy szolgá-
latot tesz a tanító, tulajdonképpen a maga 
malmára hajtja a vizet. Előbb a természetes 
kíváncsiság, később a valódi élvezet az egész 
falut mozgósítja, összegyűjti. Azon idő alatt, 
míg a vetített képek szépségei a szemeket 
bilincselik le, addig az átérzett jótétemény és 
az önzetlen fáradozás által hangolt szívek a 
bizalomnak, szeretetnek és hálának nyitnak 
önkényt ajtót. A tanító ezek által saját cél-
jaira két igen fontos dolgot ért el : egyszerre 
sokkal és helyében fölkeresve, beszélhet; más-
részt oly érzelmi állapotot teremtett, milyenre 
apostoli munkájánál igen nagy szüksége van; 
mert tudvalevő, hogy a tömegre nem annyira 
az értelem, mint inkább az érzelem, útján 
lehet leginkább hatni. Hát kell-e ennél jobb, 
kedvezőbb alkalom, hogy a szülékkel nevelési 
elveinket megismertessük, elfogadtassuk, arra 
őket kioktassuk, hibáikat ostorozzuk, az együtt-
nevelés hasznosságát, szükségét bebizonyítsuk; 
magunkat, törekvéseinket közelebbről meg-

ismertessük és betekintést engedjünk a mű-
helybe, hol a szülék legdrágább kincsének 
jövője készíttetik elő ? Hogy ezeken kívül még 
a társadalmi, szövetkezeti, gazdasági és ipari 
kérdések megvitatására is kedvező teret nyújt, 
szinte természetes. Különösen pedig, ha áll az, 
hogy csak a megismert és munkája után meg-
becsült tanító nyerhet jogot arra, hogy a 
szüléket irányítsa, beleavatkozhassék a család, 
a társadalom dolgába és hogy egyénileg is 
érvényesülhessen, úgy jobb alkalom erre, mint 
a vetített képekkel való előadás szülte alka-
lom — biztosan merem mondani — nincs. 

Aki kedvet és erőt érez magában, tegyen 
kísérletet, biztosítom : sokkal többet fog elérni, 
mint amennyiről szólhattam; magának pedig 
oly jutalmazó, benső megelégedést nyújtó 
érzelmi állapotot szerez, mely nagyon könnyen 
elviselhetővé teszi a vele való fáradozást. 

(Csóka.) Perr Gyula. 

A magyar nyelv terjesztéséről. 
Napirenden van tanügyi és társadalmi lap-

jainkban, hogy melyek az általános magyaro-
sodás akadályai s ennek dacára, újra meg 
újra ingerlőleg hatnak az emberre a nemzet-
egység által követett eme nagy kérdés miként 
leendő sikeres megoldásáról folytatott elmél-
kedések. 

Mindenki tudja, hogy létünk legerősebb oszlopa 
az egynyelvűség, a közös érzelem, de sajnos, 
a tanítóságot ily irányú munkájában kevesen 
támogatják. 

Nemzetiségi vidéken tanítóskodom, oly 
helyen hol sokkalta nagyobb számban laknak 
nem magyar ajkú polgárai édes hazánknak. 
Érzem, tudom, közelről látom az akadályokat, 
amelyek magyarosító törekvéseinknek gátat 
vetnek s velük szemben fárasztó, de lelkese-
désből fakadt munkánk alig valamit érő. 

Vájjon miért? E kérdésre sokan feleltek 
már. Legtöbben a módszert okolják (pedig 
sok út vezet Rómába), de kevesen mutattak 

j rá a tanterv túlköve'élésére. 
Miről jó a nyelvtan tanítása a népiskolában ? 

Háramlik-e ebből csak valamicske haszon is 
arra a leendő polgárra, aki igen érzékenyen 
tudja megkülönböztetni azt a sokféle határozót ? 
Alig merem hinni, hogy a tanult emberek 
10"/o-a (nagy számot mondtam) tisztában volna 
a nyelvtan szövevényeivel s számot vetne írás-
közben a mondattan szabályaira. Hát akkor 
mire való ezt a tárgyat követelni az éretlen 
gyermektől, azoktól a leendő polgároktól, 
akikből milliók vannak, mint értelmesek, s a 
nyelvtan szabályait nem tudják s ha tudnák 
is hasznát nem vennék. 
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Tapasztalásból tudom, bogy egyik IV. osztályt 
vezető kartársamnál a kir. tanfelügyelő jó egy 
pár évvel ezelőtt nem elégedett meg e fele-
lettel „ez számnév", hanem még arra is 
kíváncsi volt, hogy rend-, tő-, sor- stb. 
számnév- e. 

Sokszor halljuk : az életnek tanítsunk. Már 
pedig az életnek nincs egyetlenegy oly köve-
telése, mely szükségessé tenné a nyelvtannak 
oly irányú ismerését, mint amily irányban a 
most érvényben levő tanterv kívánja. 

Az én szerény nézetem több fontos okból 
és célból az lenne : tétessék a tanítás központ-
jává az olvasókönyv. Olvastassunk naponta 
2 — 3 órán át, tárgyaljuk az olvasmányokat s 
ha jól válogattuk össze azokat, többféle célt 
érünk el. Elérjük azt, hogy a gyermek meg-
tanul helyesen olvasni, az olvasottakat meg-
érteni, felőle gondolkozni, okoskodni, ismere-
teket szerez, szívében érzelmeket keltünk 
hazafias s vallás-erkölcsi irányban s főleg a 
folytonos gyakorlás által megtanítjuk magyarul 
beszélni, beletörjük a nyelvét a magyar szóba 
s végül helyes nyelvérzékre tesz szert, mely 
pótolja és eléggé kárpótolja őt a tudományos 
nyelvtanítás kiküszöböléséért. Semmi célja 
sincs annak, hogy a gyermeket kínozzuk heti 
4—5 órán át nyelvtannal, hogy az eredmény 
pusztán csak az legyen, hogy tud valamit az 
igeragozásból, tudja a mondatot bővíteni, 
szűkíteni, elemezni stb. — persze csak a 
tanult minta-mondatokat. Ha az olvasás tétetik 
az oktatás központjává, mint említém nyelv-
érzékre tesz szert a gyermek, mely finomul, 
élesedik, állandósul és biztosabb vezetője lesz 
az élet követelte tudás útjain, mintha birtoká-
ban lenne a nyelvtan összes szabályainak. 

Kedves lapunk ez idei 33. számában Káth 
kartárs úr cikkének 7. bekezdésében elmondot-
takhoz a legőszintébben csatlakozom. Már 
2 évvel ezelőtt közgyűlésünk alkalmával szóvá-
tettem a mesének fokozottabb arányban leendő 
fölhasználását a nem magyar ajkú népiskolák 
alsóbb osztályaiban. Tudom a beszéd- és 
értelemgyakorlatok célját, de tagadom, hogy 
az oly fontos képző erővel bír a fiatal elmére, 
mint a mese. A mese egyedül az, mely egy-
aránt kedves minden gyermek előtt, egyedül 
ez ragadja meg oly erővel zsenge elméjét, 
hogy hatásától, tanulságától agg korában sem 
tud teljesen szabadulni. A mesét kellene tehát 
fölhasználnunk különösen a magyar beszédre 
való szoktatásnál. Egyedül ez képes kedvessé, 
vonzóvá tenni a magyar szó tanítását. 

Az elmúlt tanévben tapasztaltam a mese 
hatását a legszembetűnőbben. A Gramma-
László-féle képes ABC-és könyvet használom 
a magyar olvasás, írás és beszéd tanítására. 

Van benne vagy 500 kép magyar magyarázó 
szöveggel, de nem ez az érdekes, hanem a 
könyvnek azon része, melyben az olvasmányok 
vannak illusztrálva. Például : A nyalánk fiú. 
Péter és a vándor. Etel és a koldus. A hála-
datos fiú. A két kecske. Minden tanulóm örült 
ha ezekre került a sor. Alig volt egy pár, 
aki nem tudta volna elmondani a jelzett 
történetkéket. A macska, A ló, A kutya stb. 
olvasmányok már túlhaladták az ő érdek-
körüket. I t t már tanulni kellett, a másik az 
csak mese volt, nem is tanulás, — mint ahogy 
mondták. Ez érdekli őket. Játszótársnak kép-
zeli magát, sőt személyesíti is a szereplőt. 
Megtanul beszélni helyesen a mese útján is, 
értelmét is fejlesztjük sokkal jobban és természet-
szerűbben, mint a mostani beszéd- és értelem-
gyakorlatokkal. 

Két cé.t érünk el a mesével : a beszéd- és 
értelem fejlesztését, csak a harmadikat hanya-
goljuk el, azt ami t. i. a beszéd- és értelem-
gyakorlatok egyik céljául van kitűzve, hogy 
lépcsőül, bevezetőül szolgáljanak a természet 
3 országának megismeréséhez. De mindannyian 
nagyon jól tudjuk mit ér ez az átmenet. 
Merem hinni, hogy egy véleményen van ebben 
a tanítóság. 

Ha valaki írna egy jeleztem irányú mese-
gyűjteményt s hozzá adna illusztrációt, mint 
amilyenek például a Hock-féle bibliai törté-
netek képekben, öröm volna a magyar szó 
tanítása. 

Dr. Göőz József fölismerte s fölkarolta a 
képnek és mesének, ész és figyelmet meg-
ragadó sajátságát, nagy sikerrel használja is 
s buzdít használására az írás és olvasás taní-
tásánál. Nagybecskereki előadása bátorít föl 
arra, hogy fölöslegesnek mondjam a beszéd-
és értelem-gyakorlatoknak rendes tárgyul való 
szereplését a népiskola teendői között. Hiába 
állítjuk a gyermek elé a kutyát, macskát 
iskolabútorokat stb. sohasem lesz az neki 
oly vonzó tárgya a gondolkozás és beszéd 
fölébresztésére, mint a mesét szemléltető kép. 
Ennek szemlélésénél gondolkozik, beszél, 
cselekszik, következtet, alkot a gyermek, aman-
nál ssak szemlélő és unszolva, kényszerítve 
szavaink szolgai majmólója, legtöbbször ész 
és értelem nélkül. 

Rövid a tanidő faluhelyen, alig 26—28 hét 
s mégis ha az I. osztályban hetenként csak 
1 mesét, a II. osztályban pedig csak 2 mesét 
tárgyalnánk szemléltetve : élvezetesen, játszva 
s ami fő, maradandóan beleneveinők növen-
dékeinkbe a hazafiság, az erkölcs, a jellem, 
az akaraterősség stb. erényeit s tennők soha 
el nem enyészővé magyar nyelvi tudását. 

A II. s a többi osztályokban már olvas-
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hatná is a meséket, ez keltene benne vágyat 
arra, hogy az ifjúsági könyvtárakat használja 
s a könyv majdan szükségletévé váljék. Egye- . 
dül ez az út vezetne oda, hogy magyar nyelvi 
tudását ne dobja sutba az iskolából kikerült 
gyermek. Mesélne otthon habár anyanyelvén 
is, de ez a körülmény emelné őt, serkentené, 
buzdítaná, hogy olvasás által minél több mesét 
tudjon s így a tétlenség napjaiban az egész 
család hasznos, képző és jellemben átalakító 
szórakozáshoz jutna. 

Még röviden szólok azon akadályokról," 
amelyek az iskola körén kívül esnek. Ilyen a 
többek közt a tolmácsi intézmény. Forduljon 
bárhová is nem magyar ajkú polgártársunk, 
kényelmére létesített az állam sok pénzbe 
kerülő tolmácsi kart. Fizettessék meg e szolgá-
latot az azt igénybevevővel jó drágán, gyer-
mekét majd nem vonja el az iskola magyaro-
sító törekvései elől mindenféle csellel. A posta 
ne továbbítson Magyarország területén nem-
magyar címzéssel föladott s ide szóló semmi-
féle küldeményt. A marhalevél miért 5 nyelvű, 
kedvezésül-e vagy kényeimül? Sok, sok ilyen 
kerékkötő van, melyet tán csak az általános 
államosítás fog elenyészteni. E lap hasábjain 
e tárgyról tovább nem irhatok, így is bizo-
nyára sikerül gondolatokat ébreszteni, amelye-
ket hivatottabbak ne sajnáljanak a nagy 
nyilvánosság előtt szóvátenni. Nem a népben, 
az iskolában és a gonosz hajlamú izgatókban 
van a nagy hiba, hanem intézmények gyenge-
ségében. Nincs a világon nemzet, mely 1000 
évi határidőt adott volna tagjainak az állam-
nyelv elsajátítására. Hazánkban azonban úgy-
hiszem egy újabb 1000 évre prolongáltak is. 
Ha nem lehet tagja az iskolaszéknek a magyarul 
nem beszélő (bár ez is irott malaszt marad), 
miért lehet az olyan még tisztviselő is ? Éljen 
a magyar értelmiségi cenzus! Szükséglet lesz 
a magyar nyelv s az iskola munkája nem lesz 
meddő. 

(Ó-Besenyő.) Drágán Tamás. 

Külföldi tanulmányút tanulságai. 
Budapest székesfővárosa az idei nyár folya-

mán több fővárosi tanítónak tette lehetővé 
külföldi országok tanügyi és ethnografiai viszo-
nyainak tanulmányozását. Illő, hogy egyenként 
és egymásután beszámoljunk tanulmányaink 
eredményéről, hogy értékesítsük tapasztala-
tainkat nemcsak az iskolában, hanem tanító-
társaink közt is, kik így, a mi ismereteink 
közléséből, tájékozódást szerezhet a külföldi, 
bennünket mindenesetre érdeklő viszonyokról. 

Nagyjelentőségű dolog a tanítóra nézve, ha 
idegen országokat láthat, azok kultúráját köz-

vetlen szemlélés útján tanulmányozhatja. Mert 
teljesen tiszta fogalmakat könyvből nem merít-
hetünk, mivelhogy a képzet, a fogalom a 
különféle könyvekben, útleírásokban mindig az 
illető író impressziói folytán jutnak kifejezésre. 

Másrészt, a saját tapasztalatból szerzett 
ismereteket élénkebben adhatja át a tanító 
tanítványainak. Nem állhat meg az a fölfogás, 
amivel engem is pertraktált egy színmagyar 
kartársam elutazásom előtt: hogy t. i. a kül-
földet látott tanító hazajövetelekor mindent 
kicsinyel, ami magyar, míg a külföldön látott, 
hallott dolgok előtte mind szépek, érdekesek, 
melyek előtt minden magyarnak térdre kell 
borulnia. 

Mások meg úgy vélekednek, hogy nem 
érdemes a tanítónak külföldre menni tanulni, 
mert újat, különöset ott sem láthat. Ellenke-
zőleg! Ha még azt kellene is tapasztalnunk, 
hogy édes hazánk mindennel bír, amivel a 
külföld rendelkezik, még akkor is gazdagabbak 
leszünk egy tapasztalattal : a hazaszeretet érze-
tének lángoló hevével. Szüksége van a tanítónak, 
hogy lásson, hogy helyes Ítélőképességgel, 
ellenszenv vagy rokonszenvtől menten állíthassa 
a valót tanítványai elé. 

Imént említett sovén kartársam mondása 
mintegy intelemül, emlékemben maradt egész 
utamon. Jó volt a figyelmeztetés, okultam 
belőle, szinte vigyáztam, hogy óvatos lehessek 
ítélkezésemben. És beutazva Osztrák-, Cseh-
és Németország jókora részét, megállapodva 
Bécs, Brünn, Prága, Drezda, Lipcse, Berlin, 
Jena, Nürnberg és Münchenben, meglátogatva 
ott elemi iskolákat, képtárakat, ethnografiai és 
egyéb múzeumokat, megfigyelve útközben földet, 
hegyeket, vizeket, én is csakugyan megtanultam, 
hogy mindenünk van itthon szebb, jobb, érde-
kesebb, csakhogy mi magyarok kevésbé 
vagyunk élelmes nemzet, kincseinkből tőkét 
kovácsolni nem bírunk. 

Iskoláink ? . . ' . . A budapesti és Magyar-
ország nagyobb városainak elemi iskolái pl. 
fölszerelés dolgában legalább is olyanok, mint, 
az említett külföldi városok népiskolái. A kül-
földi iskolaépületek szépség, nagyság, berendez-
kedés dolgában nem különbek a mieinknél. 
De még a tanítás módszere sem áll a kül-
földön a miénknél magasabb fokon, sőt egyes 
dolgokban pl. a rajzoktatás terén — az elemi 
iskolai rajzoktatást értve — mi már előrébb 
vagyunk, valamint az ABO tanítás terén is 
hasznosabb újításaink vannak. A sokszor 
leócsárolt tankönyveink is, noha legtöbb tan-
könyvünkben bizonyos meghatározott irányzat, 
módszer nem is látszik, vannak oly jók, mint 
pl. a bécsi, prágai, drezdai, lipcsei, stb. elemi 
iskolák tankönyvei! 
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A drezdai tanügyi kiállítás azonban engem 
is úgy meglepett, mint nagyrabecsült Lederer 
Ábrahám jeles pedagógusunkat. Mind szép, 
mind érdekes, ami ott ki volt állítva, iskola-
házak kicsinyített alakban, térképek különféle 
fölfogás szerint készítve, rajzok (melyek azon-
ban nem a nép-, hanem az ipariskolák kiállí-
tásai) stb., stb., ezek, valamint az inasok által 
készített igazán remek kivitelű tárgyak és a 
női kézimunkák valóban megérdemlik a dicsé-
retet. Rám különösen nagy hatást gyakorolt 
az apró népség: a gyermek-kéz alkotta száz-
féle érdekesebbnél érdekesebb babráló-muakák. 

Ezekből gyűjteményt bírni : ez volna ránk 
nézve a legértékesebb, mert a foglalkoztató 
munkák e tömege, sokassága és sokfélesége a 
népiskolai kézügyességi oktatásnak nálunk is 
is új irányzatot adhatna, amivel együtt járna 
természetszerűleg az ízlés és értelem fejlődése. 
Ez átalakítaná egész oktatásunkat. Valóságos 
ihlet szállt meg a gyermek-foglalkoztató-kiál-
lítás szemlélésekor s mohón jegyezgettem föl 
a különféle dolgokat. — Erről majd máskor. 

Az is igaz, a Drezdába érkező vonatok egész 
nap csak úgy ontották a kiállításra érkezőket 
és ekkor tapasztaltam a német nép kiváló 
érdeklődését a szép, az ízléses és hasznos iránt ; 
ebből a jelenségből és sok más alkalommal 
tapasztaltam a német népműveltséget. 

A műveltséget, a finomabb ízlést, az udvarias-
ságot, ezeket tanulhatjuk meg mi a németektől. 
A műveltségre, a józanságra, a takarékosságra 
neveld hazám tanítósága a magyar népet ! 

Nem pózból mondom ezt ! Ilyen a német 
nép, az teszi naggyá, tiszteltté . . . És neveld 
bele magyar tanító a magyar 'nép fiaiba azt 
az erős nemzeti érzést, mellyel, tapasztalhatod, 
ha külföldön jársz, bír a külföldi nép. Azt 
tapasztaltam külföldi utamban, hogy az osztrák, 
a morva, a cseh, a német első sorban az olyan, 
amilyen nemzet fia, hazafi testestől, lelkestől 
s hazafiságát kimutatja minden tettével, minden 
lépten-nyomon. 

Egy esetit említek föl. Mikor vonatunk az 
osztrák határon áthaladva a cseh földre ért, egy-
szerre végig zúgott a vonaton a cseh „éljen". 
És mintha kicserélték volna az utasokat, a 
nemzeti érzés teljesen megváltoztatta az előbb 
szótlan közönséget. 

Magában Prágában a cseh nemzeti érzelem oly 
nagymérvű megnyilatkozását tapasztaltam (pedig 
nyugodt viszonyok voltak) milyen nálunk csak 
rendkívüli eseményekkor szokott föllobogni. 

Németország minden rendű és rangú pol-
gára — férfi és nő, polgár vagy katona — 
első sorban német, olyannyira tüntetnek német-
ségükkel, hogy a nemzeti érzés kifejezése sok-

szor a büszkeség látszatát kelti. Es jól áll 
nekik az idegenben is szinte fölkelti a kedvet 
itthon ilyennek lenni ! 

Lanyhább a szász ; ezeknél azonban a szép, 
az ízléses iránt való érzelem oly nagy mér-
tékben kifejlődött, hogy az idegent bámulatba 
ejti. Két emporiumuk : Drezda és Lipcse 
valóban gyönyörű városok, különösen az előbbi 
az ő virágos házaival : geometriailag kimért O 7 o O 
utcái pedig ragyognak a tisztaságtól s valóban 
az egész várost egy óriási szalonhoz lehet 
hasonlítani. 

Etnográfiailag legérdekesebb Thüringia, erdős, 
hegyes, folyókban gazdag remek vidékeivel, 
szerény, értelmes és dolgos népével. Itt tűnik 
ki a nép élelmessége. Ahol a föld mostoha, 
gabonát nem terem, ott a város iparával, vagy 
iskolájával jeleskedik és tesz szert szinte világ-
hírnévre. 

Művészeti szempontból München és Nürnberg 
a legkiválóbbak. Bajorországnak két legérde-
kesebb városa. Amaz festészetével, ez díszmű 
iparával ejti bámulatba az idegent, sőt a német 
népet is, mely szabad idejében ezrével zarán-
dokol e két város szépségeinek megtekintésére. 
Általában talán valamennyi német, neveze-
tesebb város vonzza a német népet, mert látni 
és gyönyörködni szeret még az alsóbbrendű 
néposztály is. A folytonos utazás, érintkezés a 
különféle nemzetiségekkel, idegenekkel : ez 
teszi műveltté, finomabbá a nemeteket. Az 
idegen kellemesen érzi magát köztük s nekünk 
magyaroknak kétszeresen okunk is lehet, hogy 
közülünk sokan megforduljanak Németország-
ban, mert míg egyrészt mi is tanulunk tőlük, 
másrészt bennünket, magyarokat is jobban 
megismernek. 

Magyarságom érzete sokkal erősebb, sem-
hogy azt föladnám idegen nép szeretetéért. 
Mégis kedvesen gondolok vissza a német népre, 
mint akiket tanulmányozni egyik föladatomul 
tűztem ki. Komoly, szorgalmas elégedett nép, 
élelmes és eszes, rajong a tudományért, művé-
szetért, kedvelője a természet szépségeinek, 
emellett egész lelkesedéssel csüng hazáján, 
még akkor is híven megőrzi német érzelmeit, 
ha a mostoha sors tán kivándorlásra készteti. 

S a mi kivándorló magyarjaink ? . . Ilyennel 
ií összehozott a sors utamban. Törődött, idős 
honfitársam vált útnak Amerika felé, egyedül, 
kevés pénzzel, itt hagyva családját. Kérésemre, 
hogy forduljon vissza, ne menjen a bizony-
talan sorsnak vakon, már ott, hazája határán 
megtagadta magyarságát, mert el volt kese-
redve a hazai hatóság részéről rajta esett 
sérelmen. Szegény emberem, magyarom, vájjon 
nem bántad-e már meg, hogy kérő szavamra 
nem hallgattál ! .. 

/'iW 'i-V* 
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Kibontakozik gondolatom a kaleidokoszpszerü 
zűrzavarból ; mindaz, ami agyamban megrög-
ződött, elmúlik. Ki me'g idegen iöldefc nem 
láttam eddig : hazám, édes szép magyar 
hazám átölellek téged szeretetemmel, mert te 
vagy a drága nékem s itthon vagyok ismét — 
öledben. 

(Budapest.) Csáky Elek. 

= A „Gyűjtési módok" című cikkhez, 
mely lapunk folyó évi 38. számában jelent 
meg, hozzászólást küldött be Dohai László 
kartársunk Magyar-Goroszlóról, melyben ezeket 
írja: „Leginkább célravezetőnek tartom azt, 
hogy a közoktatásügyi kormány kötelezné az 
állami tanítókat az 50 koronás részesjegy vál-
tására, mert azt úgyszólván megsem éreznők, 
lia az adóhivatal havi részletekben vonná le a 
fizetésünkből. A jóakarat ugyanis megvan 
bennünk, mert nem annyira az Eötvös-alip, 
illetőleg magunk iránt tanúsított indolencia az, 
hogy 30 ezer tanító közül még most is csak 
7 ezer tagja van az Eötvös-alapnak, hanem az, 
hogy nincs oly befizetési módozat, mely meg-
könnyítené a befizetéseket. (? Szerk.) Csak az én 
esetemet hozom föl. 1896-ban egy köri gyűlés 
alkalmával többen beléptünk az Eötvös alapba, 
én fizettem is két évig a tagsági díjat, de 
egy családos tanító a legjobb akarat mellett 
is gyermekei taníttatása s családja föntartása 
mellett nem tudja ebbeli kötelességét telje-
síteni, s így jártam én is : tovább nem tudtam 
fizetni s így megszűntem tag lenni. A mult 
évben az elnökség lelkes fölhívó szózatának 
hatása alatt ismét beléptem. I)e tekintve azt, 
hogyha segélyt kérnék is, csak abban az eset-
ben nyerném meg, ha visszamenőleg szolgálati 
éveim után befizetném a tagsági díjakat : ez 
olyan akadály, melyet nem volnék képes el-
hárítani s azfc hiszem, ez is egyik oka, hogy 
még csak 7 ezer tagja van ennek a nemes 
célú intézménynek." — Erre megjegyezzük, 
hogy a február 2.-i közgyűlés elé kerülő alap-
szabály-tervezet 21. §-a szerint a részes jegyet, 
illetőleg a megelőző évek tagsági díjait a meg-
szavazott kedvezményből is lehet törleszteni. 
Ennél nagyobb liberalizmus már csakugyan 
nem lehetséges. Másrészt meg csak évi 3 (három) 
korona tagsági díjat kér az Eötvös-alap, erre 

pedig a legszegényebb rendezett háztartásban 
is lehet födözetet találni. A baj az, hogy a 
magyar ember nem becsiili a fülért s nem 
ismeri a filléres takarékoskodást. Ami pedig 
„a befizetéseket megkönnyítő módozatot" illeti, 
az is megvan adva azzal, hogy a kir. tanfel-
ügyelő urak szívességéből a tagok minden év 
elején befizetési lapokat kapnak, melynek 
segítségével költség nélkül küldhetik be tagsági 
díjukat. Szerk. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Z. Az állami iskolai épületekre vonatkozó 

fölírást és címkérdést a gondnoksági utasítás 
rendezi. — M. Á. M F. D. S. Az áll. iskolai 
gondnokságnak az illető egyházfelekezetek 
lelkészei hivatalból tagjai. •— 70. SZ. Tegyen 
ellene kifogást a gondnokságnál, ha az orvos 
egészségügyi észrevételek helyett az óvóiskola 
cselédjének távollétéről ír be észrevételeket a 
hivatalos látogatási könyvbe. — F. Mól*. Csak 
rendszeresített hitoktatói álláson működőt lehet 
esetleg véglegesíteni ebben a minőségben. 
Helytelen dolog s a tanítói állásra nézve is 
megalázó, ha valaki a minimumon alul szer-
ződik hitközségével, hogy ő kapja meg azt az 
állást. Aztán meg azt várja, hogy a politikai 
hatóság kényszerítse a hitközséget a fizetés 
kiegészítésére. Ha a kir. tanfelügyelőnek tudo-
mására juttatják a dolgot, ő bizonyára sürgetni 
fogja a törvényes jövedelem biztosítását. — 
M. Géza. Nagyon rosszul teszi, hogy tanító 
létére a szülőktől közvetlenül önmaga szsdi a 
gyermekek után járó tanításdíjat. A zsinati 
törvény szerint is — mint önmaga vallja — 
a gondnok tartozik a tandíjfizetést beszedni. 
Ha jelentékenyebb összeg válnék behajthatat-
lanná, kérjen ezért megfelelő kárpótlást az 
igazgató-tanítótól fizetéscsonkulás címen. — 
B. József. Törvényszerű rendelkezésen alap-
szik az, hogy a kántori és tanítói szét nem 
választott jövedelmeket felerészben számítják 
nyugdíjigény alapjául. Ez ellen tenni semmit 
sem lehet, míg az a törvényes intézkedés 
fönnáll. — Sí 0. Albert. Magánintézeteknél 
töltött évek után nem kötelesek korpótlékot 
adni. — W. Márton. A hitoktatók nyugdíj-
intézetbe való lépéséről a „Tanítók Tanács-
adója" 247. lapján szólottunk. — B. J. Nagy-
Kosztolány, F. J. Bia és többeknek. Dr. Göőz 
József munkáit (Hangutánzó Abc stb.) nem 
nálunk, hanem Lampel R. (Wodiáner F. és 
fiai) könyvkereskedésében lehet megrendelni. 
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Avatásra. 
(Ferenc József Tanítók Háza, 1903 okt. 4.) 

Im áll a ház! Szép reményünk, 
Égő vágyunk teljesült. 
Hogyha volt is még kétségünk: 
Az örökre mincl elült. 
Tova szállt a mult időknek 
Hozzánk tapadt zord köde, 
Fénye támadt szebb jövőnknek, 
Mit szivünk, lelkünk szőve. 

Szerény házról álmodánk csak 
S ím mi itt áll: palota. 
Ilyenről nem álmodának 
Tanítók talán soha. 
S ki álmodott: felébredve 
Kikacagta álmait 
S pelyhecskékké széttépdeste 
Büszke álma szárnyait. 

Pompában áll a palota! 
Ormán ékes név ragyog. 
Tanító nézz, nézz csak oda, 
Nézzetek, mind, magyarok! 
Királyi név! Dicső és nagy! 
Jó király a Te neved. 
E nemzetnek fényt, áldást adj, 
Áldja meg szived, kezed! 

Meghasonlás sose bántsa 
A király s nép életét. 
Szived, lelked fénye lássa, 
Oszlassa mi zord, setét! 
Hű fiaid: szívben, nyelvben 
Mi magyarok: ott leszünk 
Vészviharban, küzdelemben . . . 
Soha el nem csüggedünk! 

így áldozunk, így fizetünk. 
Hit, tudomány, ész, erő 
És hősi szív ott lesz vélünk, — 
Bármily ellent leverő. 
Most még csak sudárba szökve, 
Majdan, midőn fák leszünk: 
Dicsőre és nagyra törve 
Mily gyümölcsöt érlelünk!? 

Szivünk, lelkünk lángolása 
Szerte fénylik e hazán, 
Életünk lesz a példája, 
Mint kell élni igazán. 

És, hogyha majd örömtelten 
Beánk néznék a szemek, 
Az ajkakról e szó lebben: 
lm tanító- gyermekek. 

S az apákról, kik kiizdének 
Amíg hordák a követ: 
Bóluk zeng hő hála-ének, 
Példát példa így követ, 
így leng itt majd fénysugárban 
Dicső telték szelleme 
És velünk lesz szent tusákban 
A magyarok Istene. 

Megbecsülve hát a multat: 
Készítsünk szebb, jobb jövőt! 
A verejték gyöngye hullhat: 
Megáldják a gyöngyözőt, 
Megáldják s e palotának 
Fénye, híre így leszen, 
Üdve támad e hazának 
S neked, édes nemzetem! 

Minké Béla. 

Ferenc József Tanítók Háza. 
(Fölavatő ünnep, 1903 október 4.-én.) 

A Tanítók Háza október 4.-i fölavató 
ünnepén nagy és díszes közönség vett részt, 
teljesen megtöltve a III. emeleti nagy termet, 
melybe már legközelebb az orsz. tanszer-
múzeum költözik be. Az akadályozva volt 
vallás- és közoktatásügyi minisztert Molnár 
Viktor min. tanácsos, államtitkár-helyettes 
képviselte ; kívüle a minisztérium főtisztviselői 
közül ott láttuk még Halász Ferenc, dr. Makay 
Béla, dr. Neményi Imre, dr. Gopcsa László 
min. osztálytanácsosokat. Az egyetemet dr. 
Hegedűs István és dr. Marczali Henrik egye-
temi tanárok, a műegyetemet dr. Ilosvay Lajos 
prorektor, az Orsz. Közokt. Tanácsot Sebestyén 
Gyula titkár, a fővárost gróf Festetich Géza 
képviselték. Megjelent az ünnepen dr. Walter 
Gyula apát-kanonok, főegyházmegyei főtanfel-
ügyelő és Szuppán Vilmos keresk. akadémiai 
igazgató is, továbbá számos vidéki tanító-
egyesület és a fővárosi tanügyi világ legkivá-
lóbb képviselői és sok tanítónő. Eljött pozsonyi 
magányából Péterfy Sándor is, akit tüntető 
éljenzéssel fogadlak s aki mellett a tüntetés 
az ünnep folyamában többször megújult. A 
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„tanítók atyja" szemében munlcája nemes 
gyümölcsének láttára örömkönnyek ragyogtak; 
nem szólt az egész ünnep alatt egy szót sem, 
ele arcáról láttuk, hogy boldog. 

A fölavató ünnep pontban 11 órakor a 
Tanítók Háza ifjúsága dalkörének énekével 
(„Hymnus") kezdődött. Következett ezután 
Ujváry Béla elnök megnyitó beszéde, .mely-
nek bevezető része a következő : 

„Az első szó, mely a Ferenc József Tanítók 
Háza fölavató ünnepén elhangzik, a köszönet, 
az örök hála és az alattvalói hódolat szava, 
nem csupán kötelességszerüleg, de szívünk 
szerint is, illesse fölséges Urunkat, a koronás 
királyt. Legyen áldott minden lépése, fordul-
jon jóra minden cselekedete, hű magyar nem-
zetét tegye boldoggá, trónját szilárddá, hatal-
massá — éljen a király ! 

30 ezer magyar tanítónak telik meg ma 
örömmel a szíve, mert íme megvalósult, álom-
nál is szebben, az, amiről a tanítóság évtize-
deken át legfölebb ha álmodozni mert. Öröm-
től áradozó szivünket azonban eltölti egy más 
érzés is : a hála érzete a magyar nemzet 
iráut, melynek képviselete tanítók, tanárok 
és tanügyi tisztviselők fiai két otthonára 
egy millió koronát szavazott meg, elismerve 
ezzel fontosságát annak a munkának, amelyet 
az oktatásügy munkásai teljesítenek. 

A hála érzete kel föl szívünkben ama férfiú 
iránt is, aki az utóbbi évtized művelődése tör-
ténetének lapjaira fényes alkotásokkal véste 
be a nevét s akinek a tanítóság iránt érzett 
meleg szeretetéről íme tanúságot tesz a tanítók 
fiainak e meleg otthona is. Hála és köszönet 
érte dr. Wlassics Gyula vallás és közoktatás-
ügyi miniszter úr ő nagyméltóságának, akinek 
képviseletében mai örömünnepünkön Molnár 
Viktor miniszteri tanácsos, államtitkár-helyettes 
úr ő méltósága jelent meg, akit a magyar 
tanítóság nevében tiszteletteljesen és magyaros 
szívvel köszöntök. A magyarországi tanítóság 
nevében kérem ő méltóságát, tolmácsolja a 
kegyelmes úr előtt a mi örök hálánkat, a mi 
nagy köszönetünket. ígérjük, ebben a szent 
órában Ígérjük, hogy az ő atyai gondoskodá-
sára, a törvényhozás jóvoltára igyekezni fogunk 
mindenha méltók maradni. ígérjük, mi magyar 
tanítók, hogy a magyar nemzet áldozatkész-

ségének viszonzásául nemzetünk fiainak mii-
lióit, nekünk is édes vérinket, mély vallásos-
ságra, erős hazaszeretetre, nemzeterősítő mun-
kára, nemzetfönntartó erkölcsökre fogjuk nevelni, 
hogy ez a szép ország, őseink öröke, ne csak 
fönnmaradjon, de viruljon is az idők végtelen-
ségéig. 

Nincs e pillanatban magyar tanító e hazá-
ban, aki lelki szemeivel el ne merengene az 
utóbbi három évtized küzdelmein, reményein, 
aggodalmain, sőt csalódásain ; nincs, aki vissza 
ne térne gondolatban Eötvös-alapunk keletke-
zésének első évére, amikor a ma már édes 
pihenőt nyújtó terebélyes fa még csak kisded 
mag volt és aki ne gondolna hálatelt szívvel O O 
a magvetőre, a tanítóság atyjára, a mi pátri-
árkánkra : Péterfy Sándorra. Az ő szívében 
—• mert ő a szívével gondolkodik — az ő nagy 
szívében fogamzott meg ennek a Háznak gon-
dolata. Legyen érte áldva a magyar tanítók 
ezreitől, emléke szálljon nemzedékről nemze-
dékre és eszméit valósítsák meg egytől-egyig 
újabb lelkes utódok. Aki b. Eötvös József 
szellemében munkált egy emberöltőn át, Péterfy 
Sándor iránt a magyar tanítóság úgy fejezi ki 
legméltóbban elismerését, köszönetét és háláját, 
ha mindazt, amit ő hirdetett, tettekre váltja." 

Köszönetet mondott ezek után az elnök ama 
törvényhatóságoknak, tanítóegyesületeknek és 
egyeseknek, amelyek és akik alapítványaikkal 
a mi házunk fönntartásához hozzájárultak. 
Köszönetet mondott Herczegh Zsigmond és 
Baumgarten Sándor műépítészeknek, és Kern-
stoclt festőművésznek, aki a király és Wlassics 
miniszter arcképét a gyülésterem számára meg-
festette. (A képek már láthatók voltak, bár 
a festőművész még csak ezután fogja azokat 
befejezni. Szerk.) Majd hosszabban emlékezett 
meg a magyar tanítók ezreiről, akik 28 év óta 
fillért fillérre rakva gyűjtötték az Eötvös-alapot ; 
megemlékezett alapunk örvendetes föllendülé-
séről, de hangsúlyozta, hogy az Eötvös-alap 
még nem eléggé erős ama nagy föladatok tel-
jesítésére, amelyek reá várnak s így továbbra 
is kéri a kormány, a társadalom és a tanítóság 
támogatását. Beszédét a király éltetésével végezte. 

A megnyitó beszéd után Fábián Vilmos II. 
éves bölcsészethallgató elszavalta Minké Béla 
főv. igazgató-tanító szép alkalmi költeményét, 
melyet e rovat élén közlünk. Következett egy 
vonós négyes, melyet Hetyei Gábor, Scher er 
Sándor, Hollós Zoltán és Folkmann Ervin, a 
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Tanítók Háza lakói, nagy szabatossággal adtak 
elő. Józ sa Mihály a Tanítók Háza történetéről 
olvasott föl. (Ez a fölolvasás egész terjedel-
mében a Magyar Tanítók Naptárában fog 
megjelenni. Szerk.) Az ifjúság köszönetét 
Forberger Béla IV. éves joghallgató tolmácsolta 
nagyon talpraesetten, általános tetszést keltve. 
Rövid elnöki zárszó és a Szózat eléneklése után 
véget ért az ünnep s következett a márvány-
táblákkal megjelölt alapítványi szobák föl-
avatása, majd az épület helyiségeinek meg-
tekintése. 

Az alapítványi szobák a következők : 
I. emelet. 14. A szabolcsmegyei tanítóegye-

sület szobája. 15. Nógrád vármegye közönségé-
nek I. szobája. 16. Nógrád vármegye közönsé-
gének II. szobája. 17. A sárosmegyei ált. taní-
tóegyesület Berzeviczy Albert szobája. 19. Báró 
Eötvös Lóránd szobája. 20.Dr. Wlassics Gyula 
szobája. 21. Özv. báró Eötvös Józsefné szobája. 
23. A csongrádvármegyei tanítóegyesület Szath-
máry György szobája. 24. A hunyadvármegyei 
általános tanítóegyesület szobája. 25. A vasvár-
megyei általános tanítóegyesület szobája. 26. 
Az aradvidéki tanítóegyesület szobája. 

II. emelet. 27. Baranyavármegyei általános 
tanítóegyesület szobája. 28. A fehérmegyei taní-
tóegyesület Gőbel János György szobája. 29. 
A békésvármegyei ált. tanítóegyesület szobája. 
30. Kálnay Nándor szobája. 32. A brassóvár-
megyei tanítói segélyegyesület K. Molnár Viktor 
szobája. 33. Péterfy Sándor szobája. 34. Halász 
Ferenc szobája. 36. A szepesi tanítóegyesület 
Dobó Adolf szobája. 37. Az abauj-tornamegyei 
ált. tanítóegyesület szobája. 38. Zólyom vár-
megye közönségének szobája. 39. Moson vár-
megye közönségének szobája. 

III. emelet. 40. A szombathelyi egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület szobája. 41. A bács-
bodroghvármegyei tankerületi közs. tanítóegye-
sület szobája. 43. A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület Kozma Ferenc szobája. 45. Lakits 
Vendel szobája. 46. Molnár Aladár szobája. 
47. Királyi Pál szobája. 49. A nyitramegyei 
tanítóegyesület Libertiny Gusztáv szobája. 51. 
A zalamegyei ált. tanítóegyesület Krób Pál 
szobája. 

D. u. 1 órakor a Royal-szálló külön termé-
ben társas ebéd volt étlap szerint, melyen a 
vidéki küldöttek majdnem teljes számban vettek 
részt s a fővárosi tanügyi férfiak közül is 
sokan. Ebéd közben, természetesen, sok föl-
köszöntőt is mondtak. 

Megemlítjük még, hogy több vidéki egye-
sület levélben és táviratilag üdvözölte az 
Eötvös-alap elnökségét. 

A fölavató ünnep (melynek egyes részleteire 
lapunk jövő számában még visszatérünk) lélek-

emelő, mély benyomást tett s a legszélesebb 
rétegekben fölkeltette Eötvös-alapunk iránt az 
érdeklődést. 

IRODALOM. 
Magyar Tanügy cím alatt dr. Lázár Béla 

tanár a közoktatás minden ágát felölelő heti 
folyóiratot indított meg, melynek első száma 
változatos tartalommal a m. hó végén (szept. 
26.-án) jelent meg. A beköszöntő cikket a 
a szerkesztő írta s abban a következő Ígéretet 
teszi: „A haladást fogjuk szolgálni, az igazság 
lesz vezető fáklyánk és a magyar kultúra 
fejlesztése ideálunk." — Hazai hírek cím alatt 
érdekes értesüléseket olvasunk, majd követ-
keznek a következő rovatok : Külföldi 
hírek (rovatvezető Matskássy József reálisk. 
igazgató), Művészi nevelés. Zenei nevelés 
(rovatv. Sztojanovifs Jenő), Iskolaegészségügy 
(rovatv. dr. Juha Adolf), Közgazdasági nevelés, 
Irodalom, Folyóiratok szemléje. A Magyar 
Tanügy előfizetési ára: egy évre 8 K, félévre 
4 K, negyedévre 2 K ; az előfizetések VIII., 
Nagydiófa-utca 19. sz. a. küldendők. Melegen 
ajánljuk ezt a kitűnőnek Ígérkező folyóiratot 
úgy egyeseknek, mint iskoláknak megrendelésre. 

Lampel Róbert (Wodiáner F. és Fiai) cs. és 
kir. udvari könyvkereskedés kiadásában meg-
jelent: dr. Gönz József : „Hangutánzó Olvasás-
és írástanítás" című könyve^ Egyesítő ú j 
tanításmód. Számos képpel. Ára 3 korona. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ezt 
az olvasás és írás játékos, gyors és könnyű 
tanítására való könyvet vezérkönyvül enge-
délyezte; ajánlotta állami képzőiatézeteknek 
könyvtári beszerzésre; s a dr. Göőz-féle olvasás-
írástanítási módnak az összes áll. képezdékben 
a „Módszertan" tanítása kapcsán való ismer-
telését elrendelte. Az olvasás-írástanítás meg-
könnyítésére vonatkozó érdekes képek mellett 
igen leleményes három táblázat van ebben a 
műben fekete alapon, fehér figurával, a nyom-
tatott betüalakoknak Írottakká szinte észrevétlen 
átalakulásáról. Alig lehet első pillanatban meg-
különböztetni : hol végződik a betű nyomtatott, 
s hol már irott jellege ? A hangok szctagokká 
való összefoglalására is eredeti, megkapó hang-
és betüjátékok vannak benne illusztrációkkal. 
Dr. Gööz József Hangutánzó Képes ÁBÉCÉ-jét, 
melynek ára 60 fillér, mint a beküldött pél-
dányból látjuk : az eddiginél könnyebb formá-
ban bocsátotta közre a kiadó. 

Székely Árpád nagybányai községi tanító 
gyakorlati, aktuális nevelés- és tanítástani kér-
déseket tárgyaló: Tanulmányok a nevelés és 

I 
k 
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taní'ás köréből című 8 nagy nyolcadrétű nyom-
tatott ívre terjedő munkájára hirdet előfizetést 
Nánásy István könyvnyomdász Nagybányán. 
A megrendelés portómentes szétküldéssel 1 kor. 
40 fillér lesz. Gyűjtőknek 10 példány után egy 
tisztelet példány. Szíves megrendeléseket a 
kiadó mielőbb kér nevére megtenni. 

Most jelentek meg : Szilágy vármegye mono-
gráfiájának negyedik kötete. Ezzel a nagy 
vaskos, négy kötetből álló mű, melyet dr. Petri 
Mór kir. tanfelügyelő írt meg Szilágy vármegye 
törvényhatósági bizottságának megbízásából, 
befejeztetett. A négy kötet Szilágy vármegye 
általános történetét (I. kötet) ; a várak, birto-
kosaik és Zilah történetét (II. kötet); Szilágy 
vármegye községeinek történetét (III—IV. 
kötet) tartalmazza írásban és képekben. — 
A Franklin-Társulat kiadásában : Deák Ferenc 
élet- és jellemrajza, írta: Gaál Mózes, 42 
képpel, ára 80 f. Deák Ferenc élete. Emlék-
könyv, szerkesztette Áldor Imre; ára 1 K 
20 f. — Réztolli (Nóvák) Mihály kedvelt 
munkatársunk Tanügyi tárcái, szép kiállí-
tásban ; ára 2 K. Melegen ajánljuk tisztelt 
olvasóinknak megrendelésre, mivel a tanítóság ez 
általánosan kedvelt tárcaírójának a könyvére 
még eddig annyi megrendelés sem érkezett be, 
amennyi a nyomtatási költségeket födözné. Aki 
csak teheti, rendelje meg. Réztolli Zalaeger-
szegen lakik. 

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

Kinevezte : Lengyel József ev. ref. tanítót 
a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába Szabolcs vár-
megye kir. tanfelügyelőségéhez tollnokká ; 
Szentyanin Zsivojin oki. tanítót a kátyi közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kiss József okleveles 
tanítót a klopodiai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Fejér András oki. tanítót a berzevicei áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Buda Mihály oki. 
tanítót a miavabárányvölgyi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Scoisa Dezső hevesmegyei kir. 
tanfelügyelőt, ezen minőségében Csongrád vár-
megyébe ; dr. Tergina Gyula csongrádvár-
megyei kir. tanfelügyelőt jelenlegi minőségé-
ben Heves vármegyébe ; Krajcsovics Flóris 
klopodiai áll. el. isk. tanítót a szakolcai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében ; líeleméri Béla 
szerb nagy-szent-miklósi áll. polg. isk. segéd-
tanítót jelenlegi minőségében az új-szent-annai 
áll. polg. isk.-hoz ; Bodor Kálmán gyantai áll. 
el. isk. tanítót a lőriccrévei áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Terebessy István lőrincrévei 

áll. el. isk. tanítót az alsó-domonyi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Ladányi László 
alsó-domonyi áll. el. isk. tanítót a máramaros-
szigeti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Thierry Géza kis-kun-dorosmai áll. el. iskolai 
tanítót a hódmező-vásárhelyi tanyai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Ondrásék János 
timorházi és Sughó Lujza beckói áll. el. isk. 
tanítót, illetve tanítónőt kölcsönösen ; Wiek 
Gyula komaróci áll. el. isk. tanítót a tótraszla-
vicai állami el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Ruttkafi Gyula kapuvári áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében az újpesti áll. 
polg. fiúisk.-hoz; Koppe Sándor iskai áll. el. 
isk. tanítót a kis kun-dorozsmai áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Kubányi 
Imréné, szül. Schreiner Erzsébet munkaképtelen 
predméri óvónőnek évi 380 koronát; Ferencsik 
János kiszelfalui r. kath. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 680 koronát ; Kámpits Mihály pinkafői 
r. kath. el. isk. tanítónak évi 1020 koronát; 
Popovics Miklós tatárfalvai munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 520 koronát; György Mihály 
petendi r. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 
620 koronát; Drláxler József tölgyesi r. kath. 
el. isk. tanítónak evi 520 koronát; Mihalovics 
Lajos szepezdi r. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 440 koronát; Galbincea Búkor 
nagy vajdafal vi munkaképtelen g. kel. tanítónak 
évi 360 koronát; Br assay József gyergyó-
szárhegyi munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 660 koronát ; Szabó Lajos galamboki róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1180 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Ruszin István széleslonkai gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Blegye Paulina és Mária 
nevű kiskorú árvája részére együtt 430 korona 
50 fillért; néhai Nagy István köttsei r. kath. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Keller Alojzia 
részére évi 300 koronát; néhai Gvidó Béláné, 
szül. Hadházy Julia dicső-szent-mártoni áll. el. 
isk. tanítónő Béla, Julia és Károly nevű kis-
korú árvái részére 424 korona 98 fillért ; 
néhai Gráff'y Károly zámolyi r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Ehmann Máriának 300 ko-
ronát ; néhai Pazuchanics György volt új-
szemerei gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Győry Teréznek 335 koronát, Etelka, Valéria 
és György nevű kiskorú árváinak együtt 167 
korona 49 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
• A Borsod megyei Általános Tanító-

egyesület évi rendes közgyűlését Miskolcon 
tartotta meg a városháza nagytermében, 
Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő elnöklete alatt, 
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aki remek megnyitó beszédével mindenkit el-
ragadott. Az évi jelentést Kerényi Márton 
egyesületi főjegyző olvasta föl, majd dr. Halász 
Henrik kórházi orvos tartott igen érdekes 
gyógypedagógiai előadást az „Orrdugulásokról" 
kimutatva annak okait s káros hatását a 
gyermek testi és szellemi életére. A tárgy-
sorozat 4-ik pontjaként, mivel elnök, alelnök 
és a főjegyző már a mult évben bejelentett 
és megokolt lemondásukat fönntartják, rész-
leges tisztújítás következett. Az egyesület 
nagyrabecsült és szeretett volt elnöke: Hidvégi 
Benő kir. tanfelügyelő iránti ragaszkodásának 
azzal adott kifejezést, hogy egyhangúlag, nagy 
lelkesedéssel örökös díszelnökévé választotta. 
Elnök lett: Csiky Béla. Alelnökök: Fogarassy 
Jenő és Schimmer József. Főjegyző: Schlesinger 
Ármin. Jegyzők: Kovács Sámuel és Mózes 
Imre. A választmányba pedig a volt alelnököt: 
Gálfy Ignáe állami keresk. iskolai igazgatót 
választották be egyhangúlag. Iíetényi Elemér 
„Nemzeti népnevelésünk tükre" című fölol-
vasása után Nagy Sándor sajó-kazai ev. ref. 
tanító értekezett „A tanítóegyesületi élet fej-
lesztéséről." Pályatételül a jövő évre kitüzetett: 
„Az olvasás és írás tanítása módszerének tör-
téneti fejlődése napjainkig." Jutalma I. díj 60, 
II-dik 40 korona. Beküldési határidő 1904 
június 30. Majd a számvizsgáló bizottság, az 
Eötvös-alap helyi bizottság, az Orsz. Bizott-
ságba küldött képviselők jelentése következett. 
Az Országos Bizottságba kiküldött képviselőink 
jelentése kapcsán egyesületünk kimondotta, 
hogy a VI-dik egyetemes gyűlés megtartását, 
tekintettel a nyugdíjtörvény égető revíziójára, 
a jövő évben szükségesnek tartja. 

jg A „Hevesnagykúnsági ev. ref. Tanító-
egylet" Nagykánmadarason tartotta XX-ik 
közgyűlését Farkas Imre mezőtúri igazgató, 
egyl. eli ök vezetése alatt. A szép számmal össze-
gyűlt tagtársak reggeli istentisztelet végezté-
vel — számos tanügy barát kíséretében —, 
jelentek meg a községi óvodában, s nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel fogadták és hall-
gatták Farkas Imre elnök magvas megnyitó 
beszédjét. Tanulságos és érdekes volt dr. Göőz 
József szabad előadása, melyben kész rátermett-
séggel, valódi lelkesedéssel ismertette az írás-
olvasás gyors és játékos új tanmódját; rámutatott 
arra, hogy szeretettel kell nevelnünk, szeretettel, 
játékosan kell bevezetnünk az írás-olvasás művé-
szetébe az I-ső osztályos kis gyermekeket, 
hogy szinte észrevétlen tanulják meg az olva-
sást s az írást; úgy, miként a magyar anya 
belopja gyermeke szívébe azt, amit vele csele-
kedtetni akar, mintegy szuggerálja. Számos 
gyakorlati példán mutatta, hogyan lehet és 
kell egy pár perc alatt játszva megtanítani a 

betű hangját, alakját. Az élvezetes, gyakorlati 
előadást zúgó éljennel köszönte meg a köz-
gyűlés. Másik kimagasló pontja volt a köz-
gyűlésnek Kocsis Gábor mezőtúri főgimn. 
tanár szintén szabad előadása, melyben valódi 
szakértelemmel ismertette a hangírógépek tör-
ténetét s természetben is bemutatta a fonográf 
szerkezetét szakszerű magyarázat kíséretében; 
majd több darabot előadott a fonográffal. 
Ezek után az egyl. folyó ügyeit intézte el a 
gyűlés; többek között a M. T. 0. B. azon 
kérdésére, hogy megtartassék-e jövő évben a 
VI. egyet, tanítói gyűlés: igennel válaszol s 
annak tárgyául kitűzni javasolja a népoktatás-
ügyi törvény, különösen pedig a szakfelügyelet 
és nyugdíjtörvény revizióját; képviselőkké 
Farkas Imre elnök és Józsa Pál választattak. 

SÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Eötvös-alap e lnöke szeptember hó 

29.-én és 30.-án Kolozsvártt időzött, hogy 
az oltani Tanítók Háza ügyében a szükséges 
intézkedéseket megtegye. A kolozsvári Tanítók 
Háza, mely a Kolozsvártt született Mátyás 
királyról Hunyadi-nevet fog viselni, az ottani 
Hunyadi-téren épült kétemeletes, tágas épület, 
mely már tető alatt van s folyó év november 
hó 1.-én át is fog adatni. Hogy a belső baren-
dezés szakszerű ellenőrzés mellett menjen 
végbe, fölmerült annak a szüksége, hogy egy 
ad hoc felügyelő bizottság választassák, melyre 
nézve az indítványt Ujváry Béla elnök a folyó 
hó 10,-i választmányi (gyűjtő- és kezelő-bizott-
sági) ülésen terjeszti elő. A kolozsvári Ház 
gondnokát a február 2.-i közgyűlés fogja meg-
választani. Az elnök az egyetemi körökkel is 
kereste az érintkezést s az egyetemi rektor 
részéről meleg érdeklődést tapasztalt a mi 
főiskolai internátusunk iránt. Kilátás van ai-ra, 
hogy kolozsvári Házunkat is teljesen benépe-
síthetjük 120 egyetemi hallgatóval. A Magyar 
Tanítók Hunyadi Házának a fölavatása az 
Eötvös-alapnak Kolozsvártt augusztus 17.-én 
tartandó közgyűlésével lesz egybekötve. Kolozs-
vártt erősen számítanak arra, hogy ugyanakkor 
az egyetemes tanítógyűlést is Kolozsvártt fogják 
megtartani, több tanítóegyesület határozott 
kívánságára. Az egyetemes tanítógyüléssel kap-
csolatosan kirándulásokat is rendeznének a 
Székelyföldre. (Az Orsz. Biz. igazgató-tanácsa 
f. hó 3.-i ülésében — melyről lapunk jövő 
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számában írunk — elhatározta, hogy az egye-
temes gyűlést Budapesten tartja meg. Szerk.) 

— T a n í t ó k névmagyaros í tása . Folyó év 
szept. hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket: 1. Grill János tanító, felsővisói lakos, 
Gimes-re; 2. Haas Mihály tanító, bácskulai 
lakos, Halász-ra; 3. Stockbauer József tanító, 
bácskulai lakos, Szegedi-re; 4. Stampfer József 
tanító, bácskulai lakos, Szegő-ve; 5. Kohn 
Róza tanítónő, nagyváradi lakos, Kálmár-ra; 
6. Matics Ignác tanító, fekésházai lakos, 
Merényi-re; 7. Lvjdl József tanító, teplicskai 
lakos, László-ra; 8. Lipták János tanító, suvetei 
lakos, Liptai-ra; 9. Frisch Ida tanítónő, buda-
pesti lakos, Ferenczi-re; 10. Frisch Emma 
tanítónő, budapesti lakos, Ferenczi-re; 11. Zveier 
József tanító, gumilicai lakos, Zalai-ra-, 
12. Seracu Sebők nyug. tanító, daróci lakos, 
József-re; 13. Seracu Jeromos tanító, daróci 
lakos, József-re; 14. Krajesovics Floris állami 
tanító, klopódiai lakos, Kardos-ra. (T. S.) 

— Az Eötvös-alap (orsz. tanítói segély-
egyesület) szombiton, folyó hó 10.-én, d. u. 6 
órakor a Ferenc József Tanítók Házában 
(I. emeleti gyűlés-terem) választmányi (gyüjtő-
és kezelő-bizottsági) ülést tart, melynek tárgyát 
elnöki bejelentések és a kolozsvári Tanítók 
Háza ad lioc fölügyelő bizottságának megválasz-
tása képezik. Gyűlés után társas vacsora lesz. 
Az elnökség kéri a tagokat teljes számban való 
megjelenésre és arra, hogy akik meghívót nem 
kapnak, forduljanak Kapy Rezső titkárhoz 
(VII., Rottenbiller-utca 66. sz.). 

— A T a n í t ó k Lapja szerkesztőjének: Dobó 
Sándornak házában, mint őszinte részvéttel 
értesülünk, sajnálatos baleset fordult elő. Egy 
Il-ik osztályú gimnazista tanuló, ki Dobó 
Sándor hajdúböszörményi tanítónál volt ellá-
táson, szept. 24.-én reggel D. S. vadászfegy-
verét székre és asztalra állva, a tartóról levette, 
egy nyolc nappal előbb elcsent töltéssel (2 ős 
sréttel) megtöltötte, miközben az ugyanazon 
szobában horgoló D. Annuskát jobb válla alatt 
közvetlen közelből véletlenül keresztül lőtte. 
Ukölnyi nyilás támadt a kis ártatlanon, a lövés 
a kulcscsontot, a lapocka felső részét és a 
húscafatokat a falra és könyvekre hordta. A 
gyermek nem esett össze, égő ruhájával a 
másik szobában levő és már a lövéstől holtra 
ijedt anyjához futott. Az első orvosi segély 
után a debreceni közkórházba vitték. Ott az 
egy óráig tartó tisztogatást, metszést stb. 
elaltatás nélkül ájulás, vagy szédülés nélkül 
kibírta. Dr. Kovacsics S. alorvos, ki tanító 
gyermeke s Eötvös alapunk neveltje, ember-
fölötti odaadással gondozza a kis Annuskát, 
aki mindig öntudatánál van és beszélget, 

azonban még mindig a legnagyobb mértékben 
van élete veszélyeztetve. 

— Rövid hirek. Pályatétel. Az Abauj-Torna-
megyei Altalános Tantestület Szikszói Járásköre 
részére Papp István jószágigazgató úr az általa 
adományozott 2 drb. 10 koronás arany pálya-
díjra a következő tételt tűzte ki : „á. mai 
tanterv szerint van-e túlterhelés az osztatlan 
népiskolában; ha van, hol és mennyiben észlel-
hető az s esetleg minő annak káros következ-
ménye a növendékek tes i fejlődését illetőleg ? 
A pályázó saját iskolája tantervéhez alkalmaz-
kodhatik s müvét a szokásos módon 1903. 
évi dec. 31-ig alantírt elnökséghez kell kül-
denie. Kelt Abaujdevecser, p. Forró-Encs, 
Láng Lajos. — A baromfi-tenyésztés jövedel-
mezősége. A baromfi-tenyésztés a legjövedel-
mezőbb mezőgazdasági ágak közé tartozik, de 
csakis akkor, ha kellő szakszerűséggel űzzük. 
A baromfi tenyésztéshez szükségeltető összes 
ismeretek legszakszerűbben Parthay Géza lap-
jában a „Szárnyasaink"-ban vannak tárgyalva, 
így ez a lap úgyszólván nélkülözhetlen segéd-
eszköze minden tenyésztőnek. Aki nem ismeri 
még a szárnyasainkat, az kérjen mutatvány-
számot a kiadóhivatalból Budapest, Rottenbiller-
utca 30. sz. Szívesen küldenek. — Jubileum. 
Az ipolysági államilag segélyezett közs. polg. 
leányiskola tantestülete Fleischhakker Laura, 
polgári iskolai igazgatónő tiszteletére — igaz-
gatói működésének 25. évfordulója alkalmá-
ból — folyó évi október hó 10.-én délelőtt 11 
órakor saját helyiségében ünnepélyt rendez. — 
Gyűlések. A háromszékvármegyei tanítótestület 
1903. évi október 12. és 13. napjain Uzonban, 
a községház nagytermében rendes közgyűlést 
tart. A sárosvármegyei általános népnevelő-
egyesület Eperjesen f. évi október hó 15.-én 
d. e. 10 órakor a vármegyeháza nagytermében 
évi rendes közgyűlést tart. 

— Halá lozások. Laász János mezőberényi 
ág. hitv. evang. tanító, életének 55-ik, tanítói 
pályán eltöltött 35 évi szolgálata után jcbb-
létre szenderült. — Utö Sándor segesvári áll. 
tanítót nagy csapás érte 772 éves Sinyika 
nevű fia halálával. Áldás emlékökre! 

Tartalom : Ferenc József Tanítók Háza. — Szent 
fogadás. Nai,y Béla. — Az alkotmánytan. Zoványi 
Lajos. — Szkioptikon az iskola szolgálatában. Perr 
Gyula. — A magyar nyelv terjesztéséről. Drágán 
Tamás. — Külföldi tanulmányút tanulságai. Csáky 
Elek. — „Gyűjtési módok". — Tanítók Tanács-
adója. — Szünóra ; Avatásra. (Vers.) Minké Béla. — 
Ferenc József Tanítók Háza. (Fölavató ünnep 1903 
okt. 4.-én.) — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Különfélék. 

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

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

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági "bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva t a lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A pályáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetési díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

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

I-íéziratolcat nem adunk vissza. 

Egy fontos lap a szociál-
pedagógiából. 

A néptanítótól nagyon sokat kíván 
manapság az állam s a társadalom. 
Megkívánja tőle, hogy mint a nép 
hivatott vezére, mindazokkal a tulaj-
donokkal és tulajdonságokkal föl legyen 
vértezve, melyek őt sok magasztos föl-
adat végrehajtására képessé tegyék. 
Megkívánja töle a testi, erkölcsi, ér-
telmi, kedélyi arravalóságot, a szakbeli 
ismereteket, a nevelés- és oktatástan-
ban való teljes jártasságot, az általános 
műveltséghez tartozó ismeretek bírását, 
a társadalmi rutint, a jó modorb. El-
várja töle, hogy megjelenésben, maga-
viseletben, szóban, tettben ott legyen, 
ahol a többi honorácior van. Ezek 
mellett a tanítótól, mint a nép veze-
tőjétől, tanácsadójától megkívánja az 
állam s a társadalom, hogy közgazda-
sági, jogi, közigazgatási, orvosi, állat-
gyógyászati stb., stb. alapismeretek 
birtokában legyen, hogy tanáccsal szol-
gálhasson s a szükségben, bajban segít-
ségére lehessen a népnek. Ma már a 
szociális viszonyok arra a polcra emelték 
a tanítói állást és hivatalt, hogy a 
társadalom a tanítóban nemcsak az 
ábécének tanítóját látja, hanem becsülik 
ós méltányolják benne az államkor-
mányzatnak azt a fontos közegét, aki 

sokoldalú ismereteivel, tág látkörével 
és saját példájával a népet az iskolán 
kívül is vezeti és irányítja a jóra, 
nemesre, szépre s hasznosra. 

Helyesen világította meg a néptanító 
hivatását dr. Wlassics Gyula miniszter 
a mult évben nála tisztelgő tanító-
képző-intézeti tanárok előtt, mondván, 
hogy a képző-intézeti tanárokra a sors 
hatalmas föladatot bízott. Az ő kezök-
ben van a haza sorsa, jövője, a nemzet 
jóléte, haladása, sőt annak fönnmara-
dása is. Mert a képző-intézeti tanárok 
nevelik és képezik azokat, akik a 
nemzet zömét, a népet nevelik, vezetik 
és irányítják. A milyenekké nevelik s 
képezik a képző - intézeti tanárok a 
tanítókat, olyan lesz a nép : vallásos, 
hazafias, erkölcsös, értelmes, szorgalmas, 
jómódú, megelégedett, becsületes; vagy 
ellenkezőleg : vallástalan, hazafiatlan, 
erkölcstelen, korlátolt, rest. elszegé-
nyedett, elégedetlen, megbízhatatlan. 
Sohase feledkezzenek meg tehát a 
képző-intézeti tanárok állásuk és hiva-
tásuk fontosságáról s magasztosságáról. 
Örömmel győződött meg a miniszter, 
hogy a hajdani iskola-mestereket föl-
váltotta a minden tekintetben művelt, 
értelmes tanítók serege, akik joggal 
foglalnak helyet a haza értelmisége 
között, s azok között, akik a kormány-
zatban is fontos szerepet visznek. 
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S ha ily nagyfontosságú a néptanító-
nak a miniszter által is elismert és 
méltányolt föladata, mennyivel nagyob-
bodik a nemzetiségek között működő 
tanítónak a kötelessége e föladatokkal 
szemben! Neki azon kívül, hogy a hiva-
tása magaslatán álló tanítónak minden 
általános tulajdonaival kell bírnia, szük-
séges megismerkednie a nem magyar 
ajkú nép nyelvével, szokásaival, bajaival 
s azokkal a körülményekkel, amelyek 
akadályt gördítenek a hazafiúi érzés 
és a magyar nyelv terjesztése elé; de 
meg kell ismerkednie a nem magyar 
ajkú nép erkölcseivel, jó tulajdonaival 
is, hogy azokat hasznára fordíthassa 
hazafias célú működéseiben. A nemze-
tiségek között működő tanítónak jól 
kell tudnia annak a módját, hogy miként 
nyerje meg őket a honalapító s a haza 
sorsát irányító és intéző magyarság 
államkiépítő eszméjének, s hogy a 
népnek általa nevelt gyermekeit miként 
tanítsa meg a magyar nyelvre s hogyan 
tartsa meg bennök felnőtt korukban, az 
iskola falainak határán túl is, a magyar 
érzést és a magyar nyelv tudását. 

Itt van a tanítónak alkalma az 
ifjúsági egyesületek, népkönyvtárak, 
népies fölolvasások, hazafias ünnepélyek 
rendezése által a magyar nyelv és érzés 
terjesztése ügyében apostoli működését 
betetőzni. S mennyivel jobban fog 
sikerülni a nemzetiségek között mű-
ködő tanítónak hazafias irányú tevé-
kenysége, s mennyivel könnyebben fogja 
a tanító hazafias célját elérni, ha köz-
gazdasági, jogi, egészségügyi stb., stb. 
ismeretei által tanáccsal tud szolgá-
latára lenni a gazdálkodó és bajban 
szenvedő népnek! 

A lelkészt, tanítót s jegyzőt tartják 
a nép vezérének; de bizonyára a három 
közül első sorban leghivatottabb a 
tanító a vezérségre, mert a lelkésznek 
a lelkiekkel, a jegyzőnek a közigazga-
tási teendőkkel való foglalkozása veszi 
igénybe idejét, míg a néptanítót egye-

nesen a foglalkozása utalja arra, hogy 
a népnek tanácsadója, vezetője, irányí-
tója legyen. 

S azért ne múljon el egy nap sem, 
amelyen a tanító ne érintkezzék a 
néppel! Ne menjen le a Nap s ne keljen 
föl, hogy a nép a tanító tanácsát 
igénybe ne vegye! S ahol így van s 
így lesz, azon a nemzetiségi vidéken a 
tanítónak s általa a magyar hazának 
nyert ügye van, melyet semmiféle haza-
ellenes agitáció nem lesz képes meg-
rontani! Mert a nép az ő jóakarójának 
hisz, benne megbízik s az ő igaz 
barátját követi érzésben, nyelvben — 
mindenben . . . 

A tanító nagyon óvakodjék attól, 
hogy a nem magyar ajkú népet le-
nézze, vagy éreztesse vele azt, hogy 
az nem magyar születésű. Az olyan, a 
tótra, horvátra, németre, oláhra, stb.-re 
vonatkozó kissebbítő jelzőkkel ellátott 
kijelentések, mint azt nem egyszer volt 
alkalmam hallani közigazgatási, bírósági 
tisztviselőktől, gazdatisztektől, sőt taní-
tóktól is, nemzetiségi vidéken ne jöjjön 
ki a tanító száján. Az ilyen kissebbíté-
seket tartalmazó kifejezések s általá-
ban a néppel való durva, tapintatlan 
bánásmód nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a nem magyar ajkú nép sok 
helyen nem rokonszenvez a magyar 
intézményekkel, a magyar nyelvvel s 
nem mutat hajlamot a beolvadásra. 
A nem magyar ajkú nép sohse hallja 
azt, hogy ő nem magyar, ellenkezőleg : 
hangoztassa előtte magyar voltát a 
tanító. „Mi magyarok", vagy „nálunk, 
magyaroknál ez így és így van . . . " 
„Mi magyarok ezer év óta bírjuk ezt 
a hazát." „Mi magyarok vagyunk, ha 
nem is beszéljük még egészen jól a 
magyar nyelvet", s más ilyen mon-
dások által annak tudatára ébresztjük, 
hogy a hazának ő is olyan fia, mint 
a magyar születésű. Ez is fölébreszti 
és fönntartja a nem magyar ajkú nép-
ben az együvétartozás érzését. 
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A tanítónak s minden vezérszerepre 
hivatott intelligens magyar embernek 
éreztetnie kell a nemzetiségi néppel a 
testvéri szeretet melegét, ha meg akarja 
nyerni ragaszkodását a magyar hazához, 
vonzódását a magyar intézményekhez 
és szeretetét a magyar nyelv iránt. 
A néppel való jó bánásmód, kérdezős-
ködésükre a szíves felelet, bajaikban az 
igaz részvét és segítség, ügyes-bajos 
dolgaikban jó tanácsadás, magyar állam-
polgári voltuk, hazafiúi öntudatuk és 
önérzetük fölébresztése és ápolása, 
mind, mind hozzájárulnak a tanító 
nagyfontosságú konszolidáló s állam-
kiépítő munkájának sikeréhez. 

íme, egy nagyfontosságú lap a szociál-
pedagógiából ! Ezt a lapot igen melegen 
ajánlom nem magyar ajkú vidéken mű-
ködő t. tanító társaimnak, mint a nép 
vezetőinek, a szíves figyelmébe! 

(Csáktornya.) Margitai József. 

A tanító társadalmi szereplése. 
Minden igazi tanító : két ember ! Egyik az 

iskolában végzi a tennivalókat, másik az 
iskolán kívül. S talán nem is állítok túlságos 
merészet, ha azt mondom, hogy nem kisebb 
fontosságú az, amit a tanító az iskolán kívül 
végez, mint amit az iskolában cselekszik. 
Egyenlő föladat vár reá, melynek ha igazán 
megfelel, csak úgy érdemli ki valóban a nép-
nevelő nevet. 

Fontos szerepköre van a tanítónak külö-
nösen falun, amely ma már nem azt a képet 
mutatja, amilyennek lenni kellene. A megelé-
gedés helyett panaszhangok hallatszanak 
belőle. Szülöttei odahagyják, vándorolnak a 
város felé, ahol újabb nyomorúság várakozik 
rájuk. Egy másik rész megtagadja Istenét, 
hazáját elkeseredésében. Mások fogják a 
vándorbotot és mennek behunyt szemmel : 
idegenbe, új hazát keresni. 

Ilyen helyen mutatkozik meg a tanító 
áldásos munkája, hogyha útját tudja állani 
ezeknek a romboló jelenségeknek, korlátokat 
állít a vésznek s a faluban a megbolygatott 
lelkek nyugalmát helyreállítja. Ezzel egye-

temben visszavarázsolja a békét, jólétet támaszt 
és derűt fakaszt. 

Mert bizony a falu képe sok helyen el-
szomorító. Az idők folyásával nemhogy növe-
kednék erőben, vagyonban, népességben, hanem 
fogy mindenképpen. A jövő képe : a pusztulás ! 
I t t látszik meg, hogy ki az igazi tanító; itt 
nyilvánulhat meg az az erkölcsi erő és lelki 
nagyság, melynek minden tanító lelkében 
helyet kell foglalnia. 

Azok a tanítók, akik a veszedelmet még 
csiráiban fölismerték és a vésznek ellentállottak, 
ma hivatkozhatnak már eredményekre. Bátorí-
tották a csüggedőt, kitartásra buzdították és 
önsegélyre a népet, hogy ne másban, csakis 
önönmagában bízzék. Meg van adva a, mód erre 
a tömörüléssel, melynek segítségével a bajt 
megszüntetni vagy legalább is elhárítani lehet. 
A szövetkezésnél rejlő erőnél fogva a kicsiny 
is nagy lesz, a szegény is hatalmassá válik. 

Ha a tanító tanulmányozza a viszonyokat, 
csakhamar megtalálja: miből eredt a baj és 
milyen eszközökkel lehetne azt gyógyítani. Ha 
tudjuk a betegség okát, találkozik arra orvosság 
is, csak addig kell alkalmazi, amíg nem késő. 
A tanítónak hivatásából kifolyólag kell alkal-
mat találnia, hogy a népet kivezesse helyze-
téből és más útra irányítsa, amelyen boldo-
gulhat. 

Ma már a legtöbb községben van a tanítóság 
buzgólkodása következtében olvasókör, vagy 
hasonló irányú egyesület, ahol az emberek 
állandóan érintkeznek egymással és ahol a 
tanító is megjelenik. Ahol nem volna még, 
ott is könnyűszerrel alakítható ilyen. A 
Magyar Gazdaszövetség, mely a kis emberek 
céljainak, törekvéseinek sikerre juttatása érde-
kében alakult, segítségére van a tanítóságnak 
minden ez irányú cselekedetében. Útbaiga-
zítást ad az alakulásra nézve, ellátja a falusi 
köröket hasznos olvasmányokkal, sőt egész 
könyvtárak megszerzésében is segédkezik. I t t a 
tanító fölolvasásokat tar thatna s érintkezve a 
község lakóival, ilyen összejövetelek alkal-
mával tanácskozhatnának afölött, hogy a falu 
életében mutatkozó rendetlenségeket mielőbb 
megszüntessék. 

Ha nshéz, terhes viszonyok között él a 
42* 
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község lakossága, kívánatos mindenekelőtt egy 
hitelszövetkezetet alakítani, hogy a súlyos 
terhek alatt nyögő falu népe szabaduljon 
ettől és adósságát könnyű föltételek mellett 
letörleszthesse. Nagy szükség van ott külö-
nösen a hitelszövetkezetre, ahol az árú- vagy 
a pénz-uzsorások garázdálkodnak. 

Ha azt látja a tanító, hogy a fogyasztási 
cikkeket árusító szatócs hirtelen gazdagodik 
és emellett észrevehetőleg szegényebb lesz a 
nép, azonnal meg kell alakítani a fogyasztási 
szövetkezetet."' Ezzel a község megszabadul egy 
fölösleges adószedőtől és saját maga szerzi be 
és adja jutányos áron mindazokat, amely cik-
keket fogyaszt a lakosság. Ezután megalakí-
tandó a gabonamagtár-szövetkezet, a hitel- és 
a különféle (háziipar, tej, tojás, méz, zöldség 
stb.) terményeket elárusító szövetkezetek a 
fogyasztási szövetkezet keretében. 

Ezen az úton és eszközökkel a tevékeny 
tanító csakhamar arra a mezőre juttathatja a 
népet, ahol a megelégedés virágai teremnek. 
De szükséges, hogy állandó gondoskodása 
tárgyát képezze a község. Tanítsa a népet 
minden alkalommal hazafias és felebaráti 
kötelességeire és arra, hogyha a közönség 
együtt tart, egyféleképpen érez, a község 
anyagi viszonyai is javulni fognak. így a 
tanító lényegesen hozzájárulhat a falu népe 
erkölcsi, értelmi színvonalának emeléséhez. 
A hazai föld megkedveltetésére meg kell tenni 
minden lehetőt, hogy senkinek se jusson eszébe 
hazát keresni e haza határain kívül. Testvéri 
érzelemmel, szeretettel irányítsuk embertársaink 
ügyét, foglalkozzunk azok sorsával. 

Ott, ahol a falusi élet tesped és ahol az 
emberek komoran járnak a létet összemor-
zsoló terhek alatt, a tanítónak kell apostolos-
kodnia. Megmagyarázni a népnek, hogy voltak 
már veszedelmesebb felhők is a magyar feje 
fölött. Am mindig győzedelmeskedett, ha a 
legnagyobb veszélyben kitartó volt. Ügy lesz 
az most is, csak erős akarat, szilárd hit, 
munkakedv és nagy szeretet kell hozzá. Az 
alvókat, a tétlenkedőket a tanító ébressze föl, 
serkentsen tettre mindenkit, akkor mihamar 
látszik a siker az egész országban. A tanító-o o 
ságnak egyrésze már ott van az ez irányban 

küzdők táborában. Csak folytatnia kell a meg-
kezdett munkát és a gyümölcsöt megtermi 
az idő. 

A falu megerősítésére legalkalmasabb a o o 
szövetkezés. Ha pedig a falu erős, erős a 
nemzet is. Az a község, amelyik a tanító 
buzgólkodásának köszönhette újjáalakulását, 
nem fog-e hálával gondolni a tanítóságra ? . . . 
Bizonyára igen! Meg fogja találni a módot 
arra, hogy elismerésének látható jelét adja. 
De viszont a tanítóságnak sem lehet nagyobb 
és szentebb kötelessége, minthogy azon munkál-
kodjék, hogy arról a községről, amelyben él, 
tőle telhetőleg elhárítsa a vészt és helyébe a 
megelégedést ültesse. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 

A magyar hazáéi t. 
Azonnal mindent és soha semmit ! Kétfelé 

szakadva emészti önmagát a magyar nemzet. 
Lángoló honszeretettől áthatott fiai akadályt 
nem ismerve követelik az igazságot; — félénk 
fiai szívszorongatások közt semmitevéssel vár-
ják a — sült galambot. 

Tennünk kell valamit, halasztást nem tűrő 
egyakarattal. 

Lángra gyújtani a nemzet haragját és rom-
bolni ? . . . Ez nemcsak oktalanság, de való-
sággal égbekiáltó bűn volna. — Meghunyász-
kodni komondor módjára ? . . . Ilyet nemzet 
sohasem tehet ! . . . A hatalom, az erő és 
minden a nemzetben rejlik ; enélkül hatalom, 
és ország fönn nem állhat. Tehát cselekedni 
kell olyat, amivel a nemzet nyugalmát mind-
örökre biztosítjuk. 

A jól működő szervezet a beléje tolakodott 
beteg csirákat magából kiveti, vagy fölemészti. 
Ezért a magyar nemzet nagy testének erő-
teljes, hatékonyan használható szervezetet kell 
adnunk. Ezt pedig csak a nemzet nevelésécél 
érhetjük el. 

Wlassics miniszter hazafiságának és bölcses-
ségének emléket állított az ifjúsági egyesületek 
eszméjének fölkarolásával. Hü tanácsosa, az 
ifj. egyesületek atyja örök hálára kötelezte a 
tanítóságot, hogy megmutatta az útat és módot 
arra nézve : miként tehet igazi nagy szolgá-
latot a tanítóság e hazának. 

Hogy mily mérhetetlen föladat vár az ifjú-
sági egyesületekre hazánkban a magyarországi 
ifjúság edzettségének, harcképességének bizto-
sítása, a magyar nyelv és érzés terjesztése 
körül, ezt magyarázgatni fölösleges. Eddig 
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csupán a lélek művelésére, a szív nemesíté-
sére fektették a fősúlyt e fiatal egyesületek; 
a test edzésére, az ifjúság harci képességének 
biztosítására és fokozására — ami a nemzeti 
önérzetet oly magasra emeli — gond nem 
fordíttatott. Pedig ez mindennél szükségesebb, 
mikor az élet nemzetünk önérzetének fejlesz-
tése, növekedése ellen oly sok csillapító szert 
alkalmaz. 

Van-e valami olyan, ami az önbizalmat, 
önérzetet úgy emelné, mint az a tudat, hogy 
fiatalságunk edzett, harcra képes és arra ki 
is van oktatva ? . . . Bizony, az ifj. egyesületek 
katonai gyakorlatok nélkül csak félmunkát 
végeznek. Azért ahol ezen egyesületek már 
szervezve vannak, ott a katonai gyakorlatokat 
mielőbb vegyük programmunkba ; ahol pedig 
az ilyen egyesület még nincsen szervezve, ott 
egyenesen az ifjúságnak harca való kiképzése 
céljából is szervezni kell azt. 

Hazánk minden községében vannak kiérde-
mült honvéd-őrmesterek, kik a magyar vezény-
szót az ifj. egyesületek működtetésével az 
egész országban általánossá, ismertté tehetik. 
Ez nemzeii haladásunkra nagy hatással lenne 
s követelő szükséggé válnék itt mindenki által 
megismert, begyakorolt magyar vezényszónak 
alkalmazása a közös védelemre és támadásra 
fönntartott hadsereg Magyarországon elhelye-
zett részében is, mely hadseregnek csak 
katonai feladata közös az osztrákéval, de 
tulajdonképpen Magyarországon elhelyezett 
részének éppen olyan magyarnak kell lennie, 
aminő a honvédség a magyar alkotmány értel-
mében, mert másként megszállott tartomány 
volnánk. 

Nekünk kell ifjainkat igazi magyar katonákká 
nevelnünk, hogy az ifjúság ne csak akkor 
érezze magát katonának, amikor német vezény-
szó mellett „abriktolják", hanem az ifj. egye-
sületek működtetése folytán már 18 éves korá-
ban, mihelyt őt az egyesület megfelelő 
szakbizottsága az egyesületi katonák sorába 
fölveszi. Ez lesz az igazi önálló magyar had-
sereg, ez : a hazához ós királyhoz hű magyar 
ifjaság ! 

Dicső őseink fegyverrel szerezték e hazát 
s 1000 éves multunk elég érthetően meg-
magyarázta, hogy hazánkat csak harcias, edzett 
nemzet tarthatja meg jövőben is. Szomszédaink 
nem késnek állandóan figyelmeztetni — külö-
nösen a Balkánon — a tőlük várható kelle-
mes meglepetésekre. Kell tehát, hogv jövőben 
is as legyen a magyar nemzet, aki volt : harcra 
készen álló vitéz, büszke nemzet; másként 
hazánk jövőjét sziklaszilárddá nem tehetjük. 

Ha tétlenül nézzük, hogy éhes farkasok 
mutogatják irtózatos fehér fogaikat széjjel-

marcangolás gondolatával édesanyánkra, a 
hazára ; ha a mindennapi lecke után is csupán 
ökleinket szorongatjuk és nagy hangon beszé-
lünk, akkor a jövő nemzedék nem valami 
nagy hálára lesz lekötelezve irántunk. 

Egyért élünk és — ha kell — halunk: — 
a magyar nemzet előrehaladásáért ! . . És érette 
hatékonyan, előrelátással mégsem tudnánk 

, cselekedni ? . . . Ez nem lehet ! . . . Mi tanítók 
járjunk elöl és be fog bizonyulni, hogy nem-
zetünk minden igaz fia mellénk sorakozik. Ha 
e haza minden községében magyar tanító 
apostolkodása folytán minél gyakrabban vonul 
ki a gyakorlótérre az ifjúság saját egyesüle-
tének alapszabályai értelmében dob pergése és 
trombitaszó mellett s korcsma helyett az Isten 
szép ege alatt kiszolgált honvéd harcosaink 
vezénylete alatt készül el a magyar haza és 
a magyar király védelmére, akkor mondhatjuk 
majd, hegy most már igazán egészséges a 
magyar nemzet szervezete; de azzal egyszer-
smind másodszor és véglegesen mi — magyar 
tanítók — hódítjuk meg e hazát a magyarnak, 
mert ettől az időtől a magyar nemzet törek-
vései elé többé akadályt gördíteni nem l ehe t . . . 

A mi kicsibe vett állásunknál én szebb hiva-
talt, illetőleg hivatást nem ismerek. Ki tehet 
annyit e hazáért, mint a magyar tanítóság ? . . . 
E hatalmas testület kezében van letéve a 
jövő Magyarország . . . Legyünk tehát mind-
nyájan méltók állásunkhoz és nemzetünkhöz, 
hűek hazánkhoz és királyunkhoz, mert ezek 
bajain mi tudunk igazán segíteni. Sservessük 
minden községben kösös erővél as i f j . egyesü-
letet. Ha e haza minden magyar tanítója ezt 
teszi s a magyar ifjúság katonai teljes kikép-
zése s szellemi vezetése céljából a társadalom 
jobbjait is megnyertük, amihez kétség nem is 
fér, akkor e hazában minden úgy lesz, amint 
azt a magyar akarja, mert másként nem lehet. 

Hogy ez mindörökre úgy legyen, teremtsük 
meg ezt mi: magyar tanítók. 

(Szatmár.) Mihály Ferenc. 

Iskolainulasztások. 
Az 1902. évi november hó 25-én 4120. ein. 

szám alatt kiadott vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet nagyon sok üdvös, jó és 
hasznos, munkát apasztó, gyors eljárást és 
ennek kihasználásából gyors eredményt szülő, 
sok kellemetlenséget elkerülő dolgot tartalmaz. 
Van azonban egy kis része, amely sok fej-
törést és kellemetlenséget okoz a fizetést nem 
kapó iskolaszékeknek és gondnokságoknak. 
Erről kivánok röviden megemlékezni. 

Az említett miniszteri rendelet kötelességévé 
teszi a tanítóknak, tanítónőknek, óvónőknek, 
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iskolaszékeknek, gondnokságoknak és felügyelő-
bizottságoknak : „hogy az iskolába, óvodába 
és menedékházakba beiratkozott tanulók pontos 
iskolába járásának ellenőrzése céljából minden 
kisdedóvó és menedékházvezetőnő az Fi, az 
elemi iskola vezetője az F2., az iparostanonc-
iskola vezetője az F3 szám alatt kiadott 
mulasztási kimutatást havonként minden hó 
15-én és utolsó napján a lefolyt időszakban 
igazolatlanul mulasztó tanulókról lezárva állítsa 
ki és azt kézbesítő-könyv mellett a rá követ-
kező napon az iskolaszéknek, gondnokságnak, 
felügyelő-bizottságnak, illetőleg a tanonciskola 
az elsőfokú iparhatóságnak szolgáltassa át. 
Az iskolaszék, gondnokság, felügyelő-bizottság, 
iparhatóság a jegyzéket megvizsgálja, a szü-
lőket vagy gondviselőket megidézi, őket kihall-
gatja és ha a kimaradás mentségéül valamely, 
a törvény szerint elfogadható és kellően beiga-
zolt ok forog fönn, fölmentés adható s a föl-
mentés a mulasztási kimutatás jegyzet rovatába 
vezettessék be, ha pedig beigazolt és elfogad-
ható ok nem forog fönn, akkor ahhoz képest, 
hogy hányad ízben jeleztetik a gyermek iga-
zolatlanul elmaradó gyanánt, a szülőket, vagy 
más gondviselőket fölszólítja az iskolai, óvodai 
törvényből folyó kötelességei teljesítésére, illetve 
a mulasztási kimutatást annak átvétele után 
legföljebb 7 nap alatt, további eljárás végett, 
kézbesítő-könyvvel a községi elöljárósághoz 
teszi át, ki az iskolaszék által föl nem mentet-
tekkel szemben az 1868. évi XXXVIII. törvény-
cikk 4-dik §-a szerint köteles eljárni s a befolyt 
bírságpénzt az iskola pénztárába beszolgáltatni 
s ha a kir. tanfelügyelőség kívánja, a mulasz-
tási kimutatásokat és a nyilvántartó könyveket 
hozzá beküldeni tartozik." 

Ezen rendelet szerint az iskolaszék, gond-
nokság és felügyelő-bizottság tartozik a szü-
lőket meghivatni, ami nagy nehézségbe és 
kellemetlenségbe is ütközik. 

Nehézségbe ütközik azért, mert az iskola-
széknek, gondnokságnak nincs kivel hivatnia 
a szülőket, a templomszolga nem arra való, a 
kisbíróval nem rendelkezik. Másodszor meg 
sok dolgot ad havonként kétszer a szülők 
kihallgatása. Egyszerre nem jönnek, hol egyik, 
hol másik, vagy el sem jönnek. Dolgaikban 
háborgatják az elnököket. A gondnoksági elnök 
esetleg ügyvéd, orvos, vagy oly egyén, kinek 
minden perce drága, biz ilyenekkel nem 
bíbelődik. 

Harmadszor meg kellemetlen dolog. Harag, 
gyűlölség származhatik belőle. Egyiket föl-
menti, másikat nem. Ugyanazért nem vállal-
koznak rá a legtöbb helyen s a mulasztás, 
iskolábajárás inkább hanyatlik, nemhogy 
előbbre menne. 

De nem is helyes az iskolaszék kezébe adni 
szerintem e dolgot, mert az majdnem mindenkit 
fölment. A falusi iskolaszék tagjai paraszt-
emberek, komájukat, sógorukat csak nem 
büntettetik meg. 

Azután meg a tanítók úgyis csak az iga-
zolatlanul mulasztó gyermekeket írják ki, mert 
előbb megkérdeztetik a tanulók által a szülőket, 
hogy miért maradt ez meg ez otthon, s ha 
okot talál, úgysem írja ki. Tehát az iskolaszék 
fölülbírálja a tanítót s utólag igazol. Miért is, 
csakis ezen pont megváltoztatása kívánatos. 
Az kellene, hogy nyujtassék mód a tanítónak 
arra, miszerint győződhessék meg előbb a 
mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltáról és 
hogy utólagos iskolaszéki igazolásnak hely ne 
adassék, mert az iskolaszék tagjai a nép 
kebeléből lévén választva, a mulasztó gyer-
mekek szülőivel rokonsági vagy ismeretségi 
viszonyban állanak, avagy tőlük esetleg félnek 
is, minek folytán utólagosan a mulasztókat 
rendesen fölmentik, miáltal az iskolázásból 
rendetlenség áll be. Mert csak egyszer tapasz-
talja az a szülő azt, hogy mulasztó gyerme-
kével enyhén jártak el, vérszemet kap és 
sohasem járatja rendesen azt iskolába. 

Tehát az volna kívánatos, hogy a tanítóknak 
minden hó 15-ike helyett 25-én és 30-dika 
helyett a következő hó 10-én kellene áttenniök 
az elnökhöz a mulasztókat, az elnök pedig 
megbüntetés végett tegye át azonnal az elöl-
járósághoz. így a tanító ezen idő alatt kipu-
hatolhatná a mulasztások okait s aki nem 
igazolhatja, bűnhődjék, azt büntesse az elöl-
járóság, de az iskolaszék mentessék föl a meg-
hivatástól, a kihallgatástól és a mulasztás 
igazolásától avagy a büntetéspénz kiszabásától. 
Ingyenes hivatalnokoktól ily nagy, fárasztó és 
kellemetlen munkát ne kívánjunk. 

Vagy az első ízben mulasztókkal szemben 
az iskolaszék alkalmazza az írásbeli megintést, 
amelyet a kisbíró tartozzék minden szülőnek 
kézbesíteni. Ezen írásbeli figyelmeztetés így 
szólna: 25/1903. szám. A tolnai róm. kath. 
iskolaszéktől. 

Máté Károly tolnai lakos, (84. házszám) 
János nevű, 5-dik osztályba járó fia iskola-
mulasztás miatt első ízben kiíratván, ez úton 
figyelmeztetem címzettet, hogy a gyermeket 
azonnal és rendesen küldje föl, mert a követ-
kező igazolatlan mulasztás esetén pénzbírságot 
kell fizetnie. Tolna, 1903 október l-én. Fekete 
Ágoston iskolaszéki elnök, p. h. Olvastam 
Máté Károly, szülő." 

A második és következő igazolatlan mulasztá-
soknál a tanító által áttett ívet az elnök 
aláírja és átküldi az elöljárósághoz. 

(Szekszárd.) Nayy Béla. 
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Történelemtanítás az elemi 
népiskolában. 

Tévedni emberi dolog, mondják az emberek 
és így kezdte meg cikkeeskéjét egyik kollegám 
és ezekhez a szavakhoz hozzáfűzöm még e 
néhány szót: javítani emberi kötelesség. így 
hát, ha azt is mondják, hogy a mi nézetünkben 
sok a tévedés, h í nem is fogadják el mindazt, 
amit mi óhajtunk, amitől dobog a szívünk, de 
elismerik, hogy szavainkban igazság is rejlik, 
ha csak valamit javítottunk a régi sablonos 
módszeren, akkor már helyrehoztuk a téve-
désünket, hogy mikor a történelemtanításról 
beszéltünk, a szívünkre hallgattunk csupán. 

Es mit mond a szívünk ? Azt, hogyha a 
gyermek megcsodálja a mesevilág óriásait, ha 
örömmel hallgatja a mesebeli hősök csoda-
tetteit, miért ne csodálkoznék a mi nemzetünk 
óriásain, miért ne hallgatná örömmel a mi 
hőseinknek csodatetteit, ha az úgy van el-
mondva, mint amilyen vonzóan leírták a mesét? 
Igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy a 
történelem sok, sok szép eseményét lehet mese 
alakjában átadni a gyermeknek, de én azt 
mondom, nem az egri vár történeténél, a mohi 
puszta gyászos végű ütközeténél kezdődik a 
történelem és az első hős nem Kemény Simon 
és nem is Hunyadi, az első bámulatra méltó 
nő nem Zrinyi Bona. Oh nem ezek azok ! 
A gyermek világa egy külön világ, országa 
egy kis ház, hőse a dolgozó apa, csodálni való 
nő benne az édes, jó anya. Ez a világ az, 
hol a gyermek otthon érzi magát és ha ezt 
a világot ismeri és szereti, akkor megismeri a 
másikat is, szeretni is fogja, meg is csodálja 
történelmünk nagy alakjait. 

Különösen idegen ajkú gyermekeknél nem 
kezdhetünk olyan hamar a nagy munkába. Őket 
előbb át kell kissé alakítanunk, hogy megértsék, 
mi nékünk ez a föld, mi nékünk nemzeti zász-
lónknak piros, fehér és zöld színe, mit érzünk mi, 
míg kimondjuk: „Hazám, édes magyar hazám !" 
Ezt, ezt kell előbb megértetni és ha ezt értik, 
az már a történelemtanítás kezdete. Először 
az otthon, aztán a haza, melynek története van. 

Az már történeti óra, mikor megismertetjük 
az otthont, a szülei házat és mesélünk hozzá 
úgy, hogy megértse a gyermeki szív, befogadja 
a gyermeki értelem. Mennyire hallgatják a 
gyermekek, milyen volt az a ház, melyet úgy 
hitt egy kis fiú: „A mi házunk." Amely ott 
állott a faluvégen, a pázsitszélen és mosolygó 
volt, talpig hófehér. Ezt megérti az idegen ajkú 
gyermek is, mert szépen lehet szemléltetni. 
Melyik gyermek ne értené meg azt a másik 
gyermeket, aki elmondja, hogy padlásukon 
télbe'-fagyba' piros alma terem és annyi az 

álló szőlője, vigan csörrenő diója, hogy azt 
édesanyjának kék kötője tudná elmondani 
csupán? Melyik gyermek ne gondolná, hogy 
az csakugyan kedves kis ház lehetett és talál 
az övékében is valami szépet, kedveset, ha 
mindjárt édesanyja kék kötőjéből krumplinál, 
karaj kenyérnél egyéb nem is jut neki. 

Az otthonról beszélünk, de mintegy sej-
tetjük, éreztetjük a haza szeretetét és alkalmas 
időben, szívhez szólóan elbeszéljük, megtanít-
tatjuk a hazatérő vándor versét, ki oly epedve, 
vágyakozva nézte azt a kis fehérséget a sík-
ságon, hogy fölkiáltott: 

Messze jártam, másutt is volt jó dolgom ; 
Hej ! de szívem csak azt súgja jobb itthon ! 

A vándor fecskék csicsergését melyik gyer-
mekkel nem tudjuk megértetni ? És azt kér-
dezem, hát Pósa verseit ? Idegen ajkú gyer-
mekek között jó szolgálatot tesznek a „Magyar 
Kisdedóvó" versei is. így, így, mesével, verssel 
készítjük el őket az igazi történelem befo-
gadására és ha ismerik az apát, az anyát, a 
környezetet, szeretni, lelkesedni is megtanít-
hatjuk őket. Szeretni a hazát, lelkesedni a 
hősök tettein, bámulni Munkács várának hős 
asszonyát, kiről nem is tudom elhinni, hogy 
messze tőlünk álom nélkül alussza álmait. Ha 
így kezdjük a munkát, akkor, igen akkor nem 
csupán tanulnak, de érezni fognak a gyer-
mekek. Lelkesedni úgy, ahogy egy gyermek 
lelkesedni tud, mikor elmondjuk a magyar nép 
bevonulását e szép hazába, a vereckei szoroson. 
Akkor, igen akkor megértik a kis Mátyást, 
aki azt mondta édes anyjának : 

Oh mi szépen leng a zászló, 
Oh mi szépen fénylik a kard. 
Eressz, anyám, engem is el 
Szép vitézek seregivel. 

És ha idegen ajkú iskolában vagyunk is, a 
felsőbb osztályokban bizonyára érzik a gyer-
mekek, milyennek kell lennie a magyar katoná-
nak és hogy „kik voltak a honvédek." 

„Lassan járj, tovább érsz" mondja a magyar 
közmondás. Igaz. Azt is mondja: „ki korán 
kel, aranyat lel." Igaz. Kezdjük el a munkát 
korán, haladjunk lassan, de öntudatosan előre, 
segítsen bennünket a mese, a vers, a térkép és 
a saját szívünk, erős akaratunk, akkor elő-
készítjük a történelemtanítás útját, akkor haszna 
lesz történelmünk ismertetésének, melynek célja : 
lelkesedni a múlton, szeretni a hazát, tettel 
szolgálni érte, meghalni érte, ha kell. Ez a 
cél, ezt óhajtjuk elérni mindnyájan és ha 
valamiben tévedtünk is, mikor megírtuk ezeket 
a sorokat, de szavainkban van, lennie kell 
igaznak, hasznosnak is és jutalmunk ebben a 
három szóban rejlik : javítani emberi kötelesség. 

I (Sopron-Uflak.) Oszoly Jolán 
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Pusztán. 
Kocogó szekéren 
Egyszerű koporsó, 
Szegény szolga-fajta 
A benne nyugovó. 

Közéli faluba 
Viszik temetőbe, 
Hosszú hatvan évre 
Ott lesz pihenője 

Kocogó szekéren 
Egyszerű koporsó, 
Vén kocsison kívül 
Nincsen is sirató. 

Annak is tudj' Isten, 
Mi gondja, mi búja : 
Talán ez az egy is 
Maga baját sírja 

(Budapest.) Rákos István. 

A diákok. 
Éppen fönt jártam Budapesten, mikor be-

köszöntött oda a diák-invázió. 
S ott éreztem végig azt a szomorú hangu-

latot, ami elfog minden esztendőben, mikor 
az idő őszre fordul s megkezdődik az iskola, 

Eszembe ju t ilyenkor az én régi diákkorom, 
mikor a vakációs napokból szorongva húzo-
gattam le mindig egyet, egyet és mikor napról-
napra jobban búnak eredtem, amint előre-
vetette árnyékát az iskolába való berukkolás 
szomorú napja. 

Most már nem kell emiatt búsulni. S az a 
szomorú, hogy nem kell ! Ez vet szomorú, 
fekete fátylat a meleg, napsugaras őszi idő 
képe felé. 

Vége van, mindörökre vége, azoknak a 
kedves, édes időknek, mikor egyéb gondunk 
se volt, mint az, hogy be kell rukkolni az 
iskolába. 

* 
Édes istenem, milyen szédítően gyorsan is 

múlik az idő. Az embernek alig nő ki a haja, 
már deres lesz ; alig lesz deres, már kihull. 
Bolondul gyorsan száguld az élet gyorsvonatja! 
Alig egy-két állomáshely és ott a Yég. Kiáltja 
a kalauz: 

— Végállomás ! Mindenki szálljon ki ! 
És ezeknek az állomáshelyeknek, tagad-

hatlanul a legkedvesebbje az (persze csak 
most látjuk annak, most, hogy visszasírjuk a 
multat) mikor a közoktatási kalauz bekiáltja : 

— Iskola ! Kiszállni ! . . . 
Most, hogy szeretnénk mégegyszer vissza-

zónázni ehhez az állomáshelyhez s akkor, hogy 
el voltunk szontyolodva! . . . 

Járok az utcán s elérzékenyedve nézem, ha 
látok egy idősebb urat egy fiatal legénnyel 
menni. Mert az öreg úrban mintha az én édes, 
jó apámat látnám s a gyerekben magamat. 

Eszembe jut a rég elmúlt aranyos idő, 
mikor édesanyám könnyeitől áztatva elindultam 
úgy szeptember táján hazulról. Az apám váltig 
biztatta ugyan az anyámat, hogy legyen erős, 
hanem azért ő is csak olyan gyenge lett, 
mikor régi kúriánk oszlopos tornáca alól ki-
fordult a két deres. 

Hogy elérzékenyedését leplezze, rászólt 
keményen a kocsisra, de mintha remegett volna 
akkor az a kemény szó ! Hogyne, hiszen az 
apám is csak arra gondolt akkor, hogy az a 
kis gézengúz itt hagyja a kis lovát, kocsiját ; 
itt hagyja ákom-bákom Írásait; s itt hagyja 
a jégverem halmát, ahol csatáit szokta vívni 
a falubeli gyerekekkel, a mama régimódi zöld 
selyem ruhájának foszlánya képezvén kezében 
a padisah győzelmi lobogóját. 

Ezekre gondolt, meg arra, hogy látja-e még 
valaha azt a kis legényt. Hiszen már akkor 
olyan beteg volt. S mikor a kis szőke gyerek 
fejét magához ölelte, a puha, selymes hajra 
bizony ráhullott egy meleg könnycsepp is . . . 

Járnak-kelnek a főváros utcáin az apák a 
fiaikkal. Félénken, szorongva a gyermekek, 
büszkén a papák. S nagyban magyaráznak : 

— Látod, ez az Andrássy-út! Az én időm-
ben itt még ószeres-sátrak voltak! Ez meg az 
Oktogon ! Ez volt a Hermina-tér. I t t mena-
zsériák voltak. 

Azután beljebb kerülnek a Belváros felé. 
Ott már az öreg a sok ú j építkezés miatt alig 
tud kiigazodni. 

De azért a „Komló" helyét mégis meg-
találja : 

— I t t búsultunk a haza állapotán akkoriban. 
— It t meg a megyeháza! Idejártam én 

megyegyűlésekre, mikor az alispán jurátussá 
voltam . . . 

Igen, jurátus ! Csupaszképű, fekete hajú 
legény, aminő most a fia . . . 

Ott odébb a bátya viszi az öccsét beiratni 
az egyetemre. Komolyan és büszkén vezeti. 
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Fölemelő tudata az, hogy ő íratja be, a saját 
pénzén. 

Az utea végén meg egy jóságos képű falusi 
mama hoz két legénykét. Az egész úton, míg 
csak az iskolához nem érnek, azt kötögeti a 
lelkükre, hogy jól tanuljanak s őrizkedjenek a 
főváros csábjaitól. Megfogadják mindakettőt. 
Megtartják-e ? Az elsőt talán könnyebben ? 
De a másodikat is. Hogyne, hiszen a fiatal 
üde szív olyan, mint a zsíros vászon : lepereg 
róla minden szennye az életnek — s a rea-
lizmus is idealizmus, míg a tizenhetedik év 
tiszta napja ragyog reá . . . 

Mennek a legények az iskolákba! Félnek, 
drukkolnak az év eseményeitől! S főleg a 
szekundáktól ! 

Nekem pedig, míg szomorú hangalatban 
nézem őket, eszembe jut az a boldog idő, 
mikor még csak azoktól kellett drukkolni s 
nem ettől a sötét, kellemetlen élettől, mely-
nek egy-egy napsugarát nagy csomó fekete 
éjszakával kell megváltani. 

Mikor még csak azoktól s nem a meg-
élhetés gondjaitól, a lélek beteg hangulataitól 
s a szív cselekedeteinek szomorú következmé-
nyeitől kellett tartani. 

így a tanév kezdetén, hogy vissza is vágyik 
az ember abba a boldog időbe, amelyiket akkor 
olyan boldogtalannak látott ! 

Akkor azt hittük, hogy az a legnagyobb 
katasztrófa, ha megbuktatják az embert — 
akkor még az eszünkbe sem jutott az, hogy 
az Elet sokkal szigorúbb bíráló, mint a tanító 
urak. Es sokkal igaztalanabb ! . . . . 

(Nagy-Szében.) Vértesy Gyula. 

1 gyenge liszt. 
Varjas Péteréknél nagy a sürgés-forgás. 

A konyhában már kora reggeltől szorgoskodik 
Varjasné. Varjas gazda is beleszól a konyhai 
dologba ; különösen az almásrétest köti lelkére 
feleségének, hogy foszlós, omlós legyen a 
tésztája, nehogy azután a komaasszony, akit 
várnak családostul, kifogásolja, mert az ugyan-
csak ért az ilyesfélékhez. 

Hej ! de alighogy elmondta Péter gazda 
mondókáját, "Varjasné, aki éppen a ré tes-
tészta kihúzásával bajlódott, ugyancsak meg-
eresztette nyelvének zsilipjét, istennyilával verte 
a molnárt, aki elrontotta a lisztet, mert az 
átkozott tészta nem akart nyúlni, egyre sza-
kadozott. 

No, Péter gazdának sem kellett figyelmez-
tetés, hallgatagon kisomfordált a konyhából és 
meg sem állt a méhesig, ahol letelepedett és 
arról kezdett gondolkozni, hogy talajdonképpen 
ki a hibás: a molnár-e vagy ő maga? 

Hogy a molnárok nem egy vargabetűt kö-
vetnek el, az bizonyos ; de ez egyszer Péter 
gazda a molnárt nem hibáztathatta, mert tudta, 
hogy milyen búzát adott őrlésre, hogy biz az 
nagyon is kifogás alá esett. A dolog ugyanis 
úgy történt, hogy Péter gazda búzatermése 
nem sikerült, sok tarka , szorult szem volt 
közte. 

Mikor búzáját az Icignek kinálta, az csak 
úgy ímmel ámmal turkál t benne és csak annyit 
mondott : „Varjas gazda, nekem acélos búza 
kell, szép piros-szemű, nem pedig ilyen tarka 
jószág." Miután Icig a búzáért igen keveset 
igért, Péter gazda fogta magát és egy részét 
megőrlette, melynek lisztjéből volt az a szeren-
csétlen almásrétes. 

Míg Péter gazda így gondolkodott és szájá-
ból csak úgy omlott a füst, ott termett Józan 
Imre szomszédja, aki nem hiába viselte a 
Józan nevet, igen értelmes, tanulni szerető 
embernek ismerte mindenki a faluban. 

— Min búsul vagy gondolkodik, szomszéd-
uram? — volt első szava a köszöntés után, 
mikor látta, hogy Varjas gazda valamin töri 
az eszét. 

— Neked már sokfélét elmondottam, amit 
mással nem közölnék és nem röstelem be-
vallani, hogy nem egy okos tanácsot adtál 
már nekem azon idő alatt, amióta szomszédok 
és pedig jó szomszédok vagyunk. Elmondom 
hát most is, hogy min tépelődöm. 

Egy furcsa kérdéssel kezdem. Tudod-e , 
hogy mitől szakadozik a rétestészta? Az én 
anyjukom ugyanis ma rétest csinált, mert várjuk 
a komáékat, de miután a tészta folyton szaka-
dozott, pedig te is tudod, hogy anyjukom 
híres szakácsné, olyan patáliát csinált, annyit-
zsörtölődött, hogy a békesség kedveért ide 
menekültem és inkább hallgatom a méhecskék 
zümmögését, mint azt a sok istennyilát, amivel 
a molnárt tisztelte meg. En pedig azt hiszem, 
hogy az a szegény molnár ez egyszer nem 
hibás, hanem én. Most már rajtad a sor, vá-
laszolj kérdésemre. 

— Azonnal, kedves Péter szomszéd, de 
előbb mutasson nekem abból a búzából, mely-
ből az a liszt való, egy marékkal. 

— Éppen annyi van itt a zsebemben, nesze ! 
Józan Imre amint megforgatta a búzát kezé-

ben, így folytatta beszédét: 
— Most már én is azt mondom, hogy nem 

a molnárban, hanem a búzában van a hiba. 
Ez ia;en gyenge búza, kevés benne a sikér, 
azért nem tud vele a szomszédasszonya boldo-
gulni. 

— Sikér ? ! — ismételte csodálkozva né-
hányszor Péter gazda ezt a szót. — Hát 
micsoda csodabogár az a sikér? 
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— A siker — magyarázta mosolyogva 
Józan Imre — a gabonaszemekben, különösen 
a búzában foglalt olyan anyag, melynél fogva 
a sikéres búza lisztjéből finomra, vékonyra ki 
lehet a tésztát nyújtani. A sikéres búzának 
szeme tömött, acélos. 

— No lám ! — jegyezte meg Péter gazda — 
Icig tudja és én nem tudtam. 

— Igen ám! de én azon a tanításon, mely 
a felnőtteknek a búzáról szólt, Iciget láttam, 
Péter bátyámat azonban hiába kereste szemem. 

— Megérdemlem a pirongatást, de ezentúl 
én is megfogadom, amit a példabeszéd tart, 
h°gy a jó pap holtig tanul. Most azonban 
még mást is szeretnék tudni. Hát azt a sok 
fakó, töpött szemet, ami a búzámban van, mi 
okozta? Az is az én hibám? 

— Kelletlenül ugyan, de be kell vallanom, 
hogy igen. Mindjárt meg is mondom, hogy 
miért. 

A fakó szem túlságos érettségre mutat. 
A zsugorodott, apró szemek amellett vallanak, 
hogy a búzának egy része éretlenül került a 
kasza alá. Az ilyen egyenetlenül érő vetés 
adja a tarka búzát. Hogy mi okozta az egye-
netlen érést, arra is megfelelek. 

Péter bátyám aligha válogatta meg a vetésre 
való magot. Bizonyára úgy tett, mint akárhány, 
hogy sajnálta a legszebb búzáját elvetni, hanem 
csak úgy keverten, ahogy az Isten megterem-
tette, el is vetette. Hegyibe még azt is meg-
cselekedte, hogy a vetőszántásnál nem csinált 
szép, egyforma magházakat és nem vetett 
géppel, hanem csak kézzel. Ugy-e ? 

— Szent igaz, amit mondasz ; csak beszélj 
tovább, hadd tanuljak öreg létemre, rám fér, 
amint tapasztalom. 

— Hát folytassuk. A hibás szántás és a 
szórt vetés következtében az egyik szem 
mélyebbre, a másik sekélyebbre került. A se-
kélyebben elvetett szemek hamarább és jobban 
kelnek ki, a mélyebbre vetettek későbben és 
hibásan. A kikelésnél 4—5 napi különbség 
van, ami a búza érésénél sokat határoz. így 
azután a búza egyszerre nem érhetik meg. 
No, hozzátehetem még azt is, hogy a csenevész 
magból, akár a kicsiny tyúktojásból, gyenge 
utód lesz. Ilyenek adják a sok apró szemet, 
vagy ki sem bírnak kelni, különösen ha mé-
lyebbre kerülnek a föld alá. 

— Hát az az átkozott sok gyom, honnan 
vette magát vetésemben? 

— Erre is megfelelhetek, mert láttam mikor 
kihordta a trágyát. Nem volt az ganéj, hanem 
olyan szérüskerti söpredék. 

— Eltaláltad. Nem jó ez a földre? 
— Jó, de csak akkor, ha a söpredékben a 

sok gyommagnak csirázó-képességét elrohasz-

tással vagy leforrázással megöljük. Jó, ha elé-
getjük és a hamut keverjük a trágya közé. 
De úgy félig nyersen kihordani a földre való-
ságos veszedelem, akárcsak gyommagot vet-
nénk el. 

— Átkozott sok üszög is volt búzámban. 
— Pácolta a vetőmagot ? — kérdezte Imre. 
— Ugyan, még avval is vesződjem, pedig 

tudom a módját! 
— Ha tudja, akkor tegye is meg, amit 

most már minden jóravaló gazdaságban meg-
tesznek, mert különben készakarva okoz magá-
nak kárt. Utóbb az egész termése üszögös 
lesz. Senkinek sem fog kelleni, vagy csak úgy 
el kell vesztegetni. 

— Köszönöm, édes Imrém, az oktatást. 
Ezentúl én is rajta leszek, hogy búzám acélos, 
sikéres legyen. 

— Tegye is meg, mert annak lisztje kiadós 
és jól földolgozható ; azért a piacon is különb 
ára van az acélos búzának, mint a tarkának. 

— Igen, igen, kedves öcsém — mondta 
Péter gazda szemhunyorgatva — nemcsak 
éppen a piac, hanem a szent béke kedvéért 
is termesszünk acélos, sikéres búzát, hogy ne 
kelljen máskor is ide menekülnöm a sok 
istennyila elől és hogy azt a szegény molnárt 
se bántsák igazságtalanul, úgyis elég sok 
áldásban, de nem ám a valódiban! részesítik 
a gazdasszonyok. 

(Sárosfa.J Zádor Gyula. 

IRODALOM. 
Úton, útfélen. Költemények, írta Rákos István. 

Hangulatos, csinos versek gyűjteménye. Rákos 
Istvánnak nemcsak kitűnő formaérzéke van, 
de gondolatok nélkül sem szűkölködik. Gondo-
latai, igaz, nem mélységesek, de mindig mag-
vasak. A hangulatos kisebb versek mellett, 
melyek közül a Pusztán címűt lapunk mai 
számának Szünóra rovatában közöljük, hosz-
szabbak : Jairus leánya, A rózsa regéje, A 
kereszt győzelme. Benne van a kötetben az a 
szép költemény is, melyet szerzője folyó évi 
február 2.-án az Eötvös-alap emlékünnepén nagy 
hatást keltve elszavalt s melynek címe : Eötvös 
József emlékének. Melegen ajánljuk ezt az 
elolvasásra méltó verskötetet a költészet bará-
tainak. Megrendelhető a szerzőnél, aki fővárosi 
tanító s címe : Lipót-téri községi elemi iskola. 
A verskötet árát nem tudjuk. 

Megjelentek : a Népnevelők Könyvtárában : 
A gazdasági ismétlő-iskola, a gazdasági ismétlő-
iskolák áttekintésével, a gazdasági ismétlő-
iskolai tanítási terv keresztülvitelének rövid 

1 útmutatásával és a mezőgazdaság vázlatos 
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múltjával, írta Göncei Ferenc; Franke Ágost 
Hermann, írta Péterfy Sándor; ára egy füzet-
nek 1 K (mindkettőre visszatérünk); Fonomi-
mikai élő gyakorlatok as olvasás- és írás tanítá-
sához, írta Tomcsányiné-Czukrász Róza, ára 
2 K 40 f (ifj. Nágel Ottó kiadása); Tanul-
mányok a nevelés és tanítás köréből, írta Székely 
Árpád; ára 1 K 30 f ; Első oktatás Magyar-
ország történetében kérdések és feleletekben a 
szerb ajkú elemi népiskolák V. osztálya szá-
mára rendezte Flajkovits I., ára 20 f ; Föld-
rajz az elemi népiskolák számára, írta Darab 
Lajos, ára 36 f ; A félélem ember-, erkölcs- és 
neveléstani szempontból, írta Léderer Ábrahám ; 
ABC és olvasókönyv a falusi róm. kath. elemi 
népiskolák I. és II. osztálya számára, szerkesz-
tette Csizmadia Aladár, ára 36 f ; Olvasókönyv 
a III. és IV. osztály számára, a reáliák teljes 
anyagával, ára 70 f ; Olvasó- és tankönyv az 
V. és VI. osztály számára a reáliák teljes 
anyagával ára 90 f ; megjelentek továbbá az 
Olcsó könytárban: Deák Ferenc életrajza írta 
Förster Arnold Florence, angolból fordította 
Pulszky Ágost, ára 1 K ; Deák Ferenc miért 
nem ment el az 1843-iki országgyűlésre ?, 
közli Kónyi Manó, ára 40 f ; Deák Ferenc az 
1861-ik évi országgyűléstől elfogadott két föl-
irata, írta Kónyi Manó, ára 40 f ; Deák Ferenc 
emlékezete, írta Csengery Antal, ára 40 f ; 
Deák-Album, emlékkönyv több képpel, mind a 
Franklin-Társulat kiadása. — Legközelebb 
meg fog jelenni dr. Szabó Mihály tanfelügyelő 
kiadásában : Útmutató az iskolák és óvodák 
irodai teendőinek ellátására, ára 5 K. 

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

Köszönetét nyilvánította : Thonet Gyuláné 
Schleier Karolinának, aki a nagyugróci és 
kalacsnai iskolák tanulóinak fölruházására 
1000 koronát fordított; WaUa József úrnak, 
aki az állami óvoda elhelyezésére Törökbálinton 
saját költségén megfelelő épületet emelt s azt 
fölszerelte. 

Kinevezte : Pintér Lajos oki. tanítót a 
mező-záhi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Simon István oki. tanítót a komaróci áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Suba István okleveles 
tanítót az érmindszenti áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Antal Jenő, Dayka Aranka oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a mezőtelki áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Jánky Sarolta oki. kisdedóvónőt a törökbálinti 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Tollinger 
Paula oki. tanítónőt a pozsonyrécsei rendező 
pályaudvari áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Somogyi Imre alsó-lendvai áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
hajdu-szoboszlói áll. polg. isk.-hoz ; Bakodczay 
Pál szenici áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a miskolci áll. polg. fiuisk.-hoz ; 
Oravecz Julia felső-gagyi áll. el. isk. tanítónőt 
a szántói áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Sálgó Mór pásztói áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a somorjai államilag 
segély, közs. polg. isk.-hoz ; Star mann Sándor 
tótraszlavicai áll. el. isk. tanítót a kövesligeti 
áll. el. isk.-hoz ; Starmanné- Hegedűs Vilma 
tótraszlavicai óvónőt ugyancsak Kövesligetre ; 
Puszterné-Véber Mária brassói áll. el. iskolai 
tanítónőt a miskolci vasuttelepi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Bobovnik László kiskun-
dorozsmai áll. el. isk. tanítót a buchbergi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében ; Demeczky Lajos 
berzevicei áll. el. isk. tanítót a tiszasülyi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Nikőlini Géza 
erzsébetfalvi és Jeszenkovits József duna-
bogdányi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Tamás Ferenc 
ó-moravicai elaggott r. kath. tanítónak évi 
1100 koronát; Székely József nyárád-szent-
benedeki munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
620 koronát; Tomschitz Imre medgyesi róm. 
kath. tanítónak évi 440 koronát. 

Gyám-, ill . segélypénzt utalványozott: 
néhai Döbrente János karakó-szörcsöki ág. ev. 
volt tanító Emma nevü kiskorú árvája részére 
évi 100 koronát; néhai Bibó László árapataki 
nyug. közs. tanító özv., szül. Mircse Anna 
részére 380 koronát; néhai Steczik Ferenc 
nagyemőkei közs. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Schimanetz Matild és Erzsébet nevü kiskorú 
árvája részére 490 koronát; néhai Pap Péter 
erdőszakáli nyug. gör. kel. tanító özv., szül. 
Busz Vaszuka részére évi 300 koronát ; néhai 
Bohay János békés csabai róm. kath. el. isk. 
nyug. volt tanító özv., szül. Simkó Ilona részére 
évi 664 koronát ; néhai Jahn János anna-
völgyi nyug. társulati tanító özv., szül. Geidosch 
Mária részére évi 632 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
Kl A M. T. Orsz. Bizottságának igazgató-

tanácsa október 3-án ülést tartott Somlyay 
József elnöklete alatt. Az elnöki előterjesz-
tések sorából kiemelkedik fontosságánál s a 
jövőre való kihatásánál fogva a tisztikar 
munkamegosztása, amely külön ügyköröket 
állapít meg s azok önálló vezetésére egy-egy 
tisztviselőt állít. A közgyűlés határozatainak 
végrehajtására vonatkozó intézkedések között 
legfontosabb az egyetemes gyűlést előkészítő 
határozata az igazgatótanácsnak. Erre nézve O 3 
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kimondták, hogy a YI. egyetemes gyűlés nagy 
rendező-bizottságát azonnal megalakítják, a 
különféle munkaköröket a bizottság keretében 
szervezendő osztályok között fölosztják s a 
munkálkodást az egész vonalon még ebben az 
évben megindítják. Továbbá megállapították 
az egyetemes gyűlés ügyében a tanítósághoz 
intézendő fölhívás szövegét. Azt is elhatározta 
az igazgatótanács, hogy a főv. tanítói intéz-
ményeket fölszólítja október 17-én Deák-
ünnepély, december 8. pedig Rákóci-ünnepély 
tartására. (nN. L.UJ 

£ A muraközi tanítói járáskör szokásos 
őszi közgyűlését f. hó 3.-án tartotta meg 
Csáktornyán. A közgyűlést, mert Rákóczi-ünne-
péllyel is volt összekötve, a Rákóczi lelkiüdveért 
mondott gyászmise előzte meg. A megnyitó 
beszédet Mencsey Károly elnök mondotta. Az 
elnöki, titkári s pénztárosi jelentéseken kívül 
pedagógiai tétele a gyűlésnek Tihanyi vár-
kanizsai tanítónak a fölolvasása volt az erkölcs 
és jellem fejlesztéséről a népiskolában. Az ú j 
tisztviselői kart következőleg állították össze : 
elnök lett Brauner Lajos csáktornyai áll. isk. 
tanító, alelnök Tóth Sándor perlaki áll. isk. 
igazgató, jegyző Grau Géza gyak. isk. tanító, 
pénztáros Hüll Cilii óvónő. Hatásos üdvözlő 
beszédet intézett a közgyűléshez a gyűlés 
elején Ruzsicska Kálmán dr. tanfelügyelő, ki 
a leköszönt tisztikarnak is köszönetet mondott 
a gyűlés végén. A gyűlés folyamán fölolvasták 
az alapítólevelet is, mellyel a járáskör a 
Tanítók Háza egyik alapitványosává lett. 
A Rákóczi ünnepélyt a Himnusszal kezdték 
meg. Az ünnepi beszédet Zrinyi Károly 
képezdei tanár tartotta. Utána kurucdalokat 
énekeltek, majd Grau Géza szavalata követ-
kezett. Az ünnepélyt a Szózattal fejezték be. 
Az énekrészeket a tanítóképző ifjúsága adta 
elő. A közgyűlést és ünnepélyt társasebéd 
követte, melyen Wlassies minisztert a kir. 
tanfelügyelő köszöntötte föl. Mondtak pohár-
köszöntőt többet is. A város a közgyűlés 
tiszteletére föl volt lobogózva. 

O A marostordamegyei általános tanító-
testületnek mezőségi köre őszi gyűlését 
Mezőbándon tartotta meg, melyet Bartha 
Lukács mezőbándi állami iskolai igazgató-
tanító mint köri elnök, a növendékek által 
elénekelt „Himnusz" után szép és lelkes 
beszéddel nyitott meg. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a tanítók a szülőkkel együtt 
fölváltva nagy gondot fordítsanak a gyer-
mekek testi és szellemi fejlődésére s annak 
épségben tartására; mert csak közös munka 
által lesznek a hazának derék és hasznos 
polgárai. A megnyitó beszéd után elnök a 
gyűlés elé terjesztette a központnak egy át-

iratát, melyben kéri a gyűlés minden egyes 
tagját, hogy a fuvar és napi iletményeiket 
engedjék át a Marosvásárhelyen tanítók 
gyermekei számára létesítendő internátus-alap 
javára. Gellért Ferenc „a hazaszeretet fejlesz-
tése az iskolában" és Bartha László „Adám 
Gábor fölszokott az iskolába" című munkákat 
olvasták föl. Ezek után a kör elnöke : Bartha 
Lukács igazgató-tanító 25-éves tanítóskodásá-
nak jubileumát a gyűlés megtartotta, melyen 
ünnepi beszédet mondott Bányai András ev. 
ref. tanító. Az ünnepelt tanítónak volt tanít-
ványai közül többen jelenvoltak, kik közül 
Szabó István aljegyző úgy a maga, mint volt 
osztálytársai nevében hálás köszönetet mond-
dott. Az ünnepi beszédek után a tisztujítások 
ejtettek meg : elnök lett Bányai András, 
jegyző Fridrik Árpád. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Cz. R. Az állami iskolai tanítói állásokra a 

pályázati hirdetések lapunkban és a Hivatalos 
Közlönyben (kiadja Lampel R., ára egy évre 
5 K) jelennek meg. csakhogy mostansag kevés 
helyre hirdetnek pályázatot, mivel az állásokat 
részint a kir. tanfelügyelők javaslata alapján, 
részint régibb pályázatokról benntartott folya-
modványok benyújtóival töltik be. — Li K. 
A Tanítók Tanácsadója III., tetemesen bőví-
tett kiadása közli a községi iskolaszéki utasí-
tást. — Alföldi. A Magyar Tanítók Naptára 
e hó vége felé fog megjelenni. Jól hallotta: 
közölni fogja a Magyar tanító kis kátéját 
(a legszükségesebb tudnivalókat). — H. L. 
G.-Szt.-B. Az ok: alkalmas hely hiánya volt. 
Ujabb kérvénynek nem igen volna foganatja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A király köszönete. Hódolatteljesen 

üdvözölte 0 Felségét születésnapja alkalmá-
ból a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizott-
sága s hálás köszönetét nyilvánította az Ural-
kodónak, hogy 1903. évi közgyűlését a nevéről 
elnevezett Tanítók Házában tarthatta meg. 
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
3727. ein. sz. a. most a következő leiratot 
intézte az Orsz. Bizottsághoz: „Értesítem a 
Bizottságot, hogy 0 Cs. és Apóst. Kir. Fölsége 
a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottsága 
által legmagasabb születésnapja alkalmából 
kifejezett hódolat nyilvánítását legkegyelmeseb-
ben köszönettel elfogadni méltóztatott. Buda-
pest, 1903 szeptember hó 24-én. Wlassies, s. k." 
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— Hídavatás. Az Erzsébet-hídat, a magyar 
főváros két részének legújabb összekötő kapcsát, 
mely a kontinens legnagyobb nyílású hídja, 
folyó hó 10.-én adták a forgalomnak. Az avató 
ünnepen a királyt József kir. herceg képviselte. 
Az új híddal együtt a hatalmas Duna partjait 
immár a hatodik híd köti össze Budapest 
határában; de míg az ujpesti vasúti híd leg-
nagyobb nyílása 93 méter, az alsó összekötő 
vasúti hídé 99 méter, a Margit-hídé 89 méter, 
a Ferenc József-híd középső nyílása már 175 
méter, az öreg, páratlan lánchídé 202 méter, 
az Erzsébet-híd egyetlenegy 290 méter hosszú 
nyílással hidalja át a Dunát. Ha a hidak 
hosszúságát hasonlítjuk össze, a hat híd közül 
a legrövidebb az Erzsébet-híd. A rakodópartok 
fölött levő hét egyenkint 42 méter hosszú 
nyílást is tekintetbe véve, a pesti és budai 
hídfő között levő távolság 374 méter. Ellen-
ben a leghosszabb az ujpesti vasúti híd. 
A kikötő-híd és a főmedert áthidaló nagy 
Duna-híd összes nyílása ugyanis 888 méter. 
Hosszúság tekintetében tehát ez a híd felül-
múlja az összes többi magyarországi Duna-
hidakat. Az Erzsébet-híddal együtt most mái-
tíz Duna-híd van Magyarországon ; Pozsony-
ban, Komáromban, Esztergomban és Újvidéken 
egy-egy és Budapesten hat. Az Erzsébet-híd 
hatalmas méretei leginkább kitűnnek a Lánc-
híddal va'ó összehasonlításban. Az Erzsébet-
híd tervezésekor a négyszögméterenkint való 
terhelést 450 kilogrammra, a Lánchíd terve-
zésekor csak 250 kilogrammra vették föl. Az 
Erzsébet-híd medernyílása közel másfélszerese 
a Lánchíd középső nyílásának. Szélessége jóval 
nagyobb, mint a Lánchídé. Az Erzsébet-hídon 
a kocsiút, melyen a jövendőbeli villamos-vasut 
vágányai is le vannak fektetve, tizenegy méter 
széles, a Lánchídon közel hét és fél méter; 
a negyedfél méter széles gyalogjáró pedig 
mégegyszer olyan széles, mint a Lánchídé. 
Ehhez járul, hogy az Erzsébet-hídon a tartó-
szerkezet a gyalogjárón kívül van, míg a 
Lánchídon elválasztja a kocsiutat a gyalog-
járótól. Hatalmasak az Erzsébet-híd vaspillérjei ; 
csúcsaik körülbelül egyenlő magasságban vannak 
a belvárosi templom tornyának a keresztjével. 
Az útpályától a pillér csúcsáig az Erzsébet-
híd pillérje kétszer oly magas, mint a Lánc-
hídé. A vaspillér impozáns kapuzata alá befér 
úgy a Lánchíd kőpillérje, mint a Ferenc József-
híd vaspillérje. Az Erzsébet-híd vasszerkezeté-
nek súlya 110.000, a Lánchídé 21.500 méter-
mázsa. De amíg a lánctagok métermázsája az 
Erzsébet-hídnál kereken 68 koronába, a Lánc-
hídnál 250 koronába került. Innen van, hogy 
amíg a Lánchíd vasszerkezetének költsége 
mintegy öt millió háromszázer korona, az ötször 

több vasanyaggal bíró Erzsébet-hídé hat millió 
négyszázezer korona ; a Lánchíd építésének 
összes költsége a részvény-társaság befizetett 
tőkéjének kamatjával meghaladja a tizenkét 
millió koronát, a jóval impozánsabb Erzsébet-
Ilidé kereken tizenegy millió koróna. Kevesebb 
volt a Margit-hídnak a költsége, a föjárókkal 
és vámházakkal együtt tíz millió korona, enneK 
mintegy fele a Ferenc József-hídé. Büszkék 
lehetünk arra, hogy az új híd a mapyar mér-
nöki tudomány remeke. 

— Wlassics szobra. Az „ Uránia" tudomá-
nyos egyesület nagy lelkesedéssel határozta el 
Molnár Viktor helyettes-államtitkár elnöklete 
alatt tartott ülésén, hogy dr. Wlassics Gyula 
közoktatásügyi miniszternek, aki az Uránia-
szinház kulturális céljainak fejlesztésére rend-
kívül sokat áldozott, elkészítteti mellszobrát 
és az Uránia előcsarnokában fölállíttatja. 

— Tanulmányi k i rándulás . A csáktornyai 
tanítóképző intézet idei őszi kirándulását szept. 
végén tartotta meg. Az út iránya a Balaton 
melléke volt, ahol Keszthelyen, Szigligeten és 
Sümegen állapodtak meg. A kirán lulókat a 
kultuszminiszteren kívül utazásukban ezúttal a 
földmívelési minisztérium is támogatta, mert 
a kirándulás célja a kesztbelvi Georgiconnak 
a megtekintése is volt. Keszthelyen két napot 
töltött az intézet, ahol a gazdasági intézeten 
kívül a gimnáziumot, az elemi iskolákat, a 
Balaton-múzeumot s Hévizet is meglátogatták. 
Szigligeten megtekintették a vár festői romjait, 
ahol Zrínyi Károly tanár intézett a tanuló-
ifjúsághoz alkalmi beszédet. Sümegen másfél 
napig tartózkodtak a kirándulók, ahol a várat, 
a Darnay-múzeumot, Kisfaludy S. s Szegedy R. 
nyugvóhelyét s az Eitner-féle bőrgyárat keresték 
föl. Ugy Keszthelyen, mint Sümegen nagyon 
tanulságos látnivalók kínálkoztak, melyeket a 
tanulóifjúság szakszerű magyarázatok ki1:ereié-
ben alaposan meg is figyelt. Kiemelkedő 
mozzanatai voltak a kirándulásnak Keszthelyen 
és Sümegen Festetits és Kisfaludy szobrainak a 
megkoszorúzása. Első helyen Barna Balázs gazd. 
szaktanár, utóbbin Tömör Boldksár tanár tette 
le programmszerű ünnepély keretében, hazafias 
beszéd kíséretében az intézet babérkoszorúját, 
mindkéthelyen nagyszámú közönség jelenlétében. 

— Az Eötvös-alap választmánya (gyüjtő-
és kezelő-bizottsága) folyó hó 10.-én a Ferenc 
József Tanítók Házában ülést tartott, amelyen 
Ujváry Béla elnök beszámolt kolozsvári útjáról. 
Jelentette, hogy a kolozsvári Tanítók Háza 
ügyében érintkezést keresett az egyetemi kö-
rökkel s a napokban örömmel értesült afelől, 
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hogy a kolozsvári egyetem érdemes rektora : 
dr. Apáthy István már az egyetemi tanács elé 
vitte a Tanítóit Háza ügyét. Az egyetemi 
tanács a legnagyobb örömmel üdvözölte fő-
iskolai internátusunkat, mint első diák-otthont 
s részére minden támogatást megigért, ki-
mondván, hogy amennyiben a Tanítók Háza 
rendtartási szabályzatával összeegyeztethető, haj-
landó a Mensa Academicát a Tanítók Házával 
szoros összeköttetésbe hozni. A Mensának 
jelenleg 80 tagja van. Mivel a kolozsvári 
Tanítók Háza már födél alatt van s nemsokára 
már a belső berendezésre kerül a sor, szük-
ségesnek mutatkozik az, hogy addig is, míg a 
Tanítók Házai szabályzata értelmében a köz-
gyűlés a fölügyelő bizottságot megválaszthatja, 
egy ad hoc fölügyelő bizottság választassák s 
erre nézve az elnök indítványt tett. A választ-
mány az elnök indítványát elfogadta s az ad 
hoc fölügyelő bizottság tagjaivá megválasztotta 
Kozma Ferenc, kir. tanácsos, tanfelügyelőt; 
Pallós Albert polg. leányiskolái igazgató, tan-
testületi elnököt; Sólyom János, polg. iskolai 
tan.-t, a Család és Iskola szerkesztőjét; Elek 
Gyula, közs. el. isk. igazgató-tanítót és Kiss 
Sándor, felső keresk. iskolai igazgatót. Ennek 
a bizottságnak első teendője az lesz, hogy az 
ösztöndíj-alapítványok felől tájékozódást sze-
rezzen és megvizsgálja, hogy ellenszolgáltatás 
fejében, milyen alapítványokat lehetne az 
Eötvös-alap, illetőleg a Tanítók Háza szolgá-
latára lekötni ? Ez a bizottság fog előterjesztést 
tenni afelől is, hogy miként lehetne a Mensa 
Academicát az Eötvös-alappal összeköttetésbe 
hozni ? Ezek után köszönetet mondott az elnök 
mindazoknak, akik a Ferenc József Tanítók 
Háza fölavató ünnepének fényes sikeréhez 
hozzájárultak, valamint ama tanítói egyesületek-
nek, amelyek magukat az ünnepen képvi-
seltették. Apróbb folyó ügyek elintézése után 
a Ferenc József Tanítók Háza köztartása kér-
dését is tárgyalták s elhatározták, hogy inter-
nátusi bizottságot alakítanak, mely a hasonló 
internátusoktól az adatokat beszerezvén, a 
köztartásra vonatkozólag a gondnokkal egyet-
értve javaslatokat tegyen a választmánynak. 
Az intemátusi bizottság tagjai : Somlyay József, 
Magdics Károly, Porth Béla, Józsa Mihály és 

Kapy Rezső. Következtek a folyó ügyek, 
melyek kapcsán a gondnok jelentette, hogy a 
Tanítók Házában megüresedett 5 helyre a 
közgyűlés által kijelölteket behívta s csak ha 
ezek nem jönnének be, vehetők figyelembe az 
új folyamodók. A számtartó jelentette, hogy 
folyó évi január 1-től folyó évi október 10-ig 
összesen 2198 új tag lépett be az alap köte-
lékébe, akik összesen 12.565 K-t fizettek be 
a pénztárba. (Az ú j tagok közt van 1927 év-
díjas tag, 3 K befizetéssel, 265 ötven koronás 
és 6 húszkoronás részesjegyes tag.) A választ-
mányi ülés kevésbé volt látogatva, mint eddig, 
ami fölött az elnök sajnálkozását fejezte ki. 

— A tanítók munkájának elismerését 
hirdeti az a szép nagy márványtábla, mely a 
Ferenc József Tanítók Háza kapubejáratának 
a baloldali falán látható s melynek f arany-
betűs fölirata a következő: „Épült 0 csász. 
és apostoli királyi felsége I. Ferenc József 
uralkodása, dr. Wlassics Gyula v. b. t. t. 
vallás- és közoktatásügyi minisztersége idejé-
ben, az Eötvös-alap (orsz. tan. segélyegyesület) 
kezdeményezésére, az általa fönntartott főiskolai 
internátus céljaira, a magyar nemzet áldozatkész-
ségéből, a magyarországi tanítói kar közhasznú 
munkássága élismeréseül 1901—1903-ban. 
Herczeg Zsigmond és Baumgarten Sándor 
műépítészek tervei szerint." 

— A haladó Csongrád. Ez a város újabb 
jelét adta annak, hogy haladni akar az idővel. 
Legutóbb Czapáry Dénes, az orosházai kerté-
szeti iskola igazgatója, Blázsilt Mihály áll. isk. 
igazgató-tanítóval megvizsgálta a Holt-Tisza 
melletti területet, Arany-szigetet, Ludvár-szige-
tet és Gátalját és az ott évszázadok óta lerakó-
dott iszapot oly kitűnő talajnak találták a szőlő 
és gyümölcsös részére, amelynél jobbat képzelni 
sem lehet. A baromfitenyésztés és méhészet 
is szinte kin álja magát ezen a területen. Az 
erre összehívott városi bizottság a napokban 
egyhangúlag elhatározta, hogy Blázsik Mihály 
ig.-tanítót kérik föl arra, ' hogy a terület mére-
teit, a gyümölcsfákkal és szőlővel beültetendő 
területeknek nagyságát méresse föl s az oltvá-
nyok és vesszők beszerzése iránt az elöljáróság 
részére Czapáry Dénessel közösen tervet készít-
sen. A községi gyümölcsösből kifejlődik lassan-
ként a baromfitelep, méhészeti telep s a kosár-
fonó gyártelep s már aziránt is lépéseket tesz 
az iskolai gondnokság, hogy létesítsen ott is 
egy kertgazdasági tanszéket, amelynek üdvös 
volta kiteijedne Csongrád megyére is. 

— Téli fölolvasások. A Magyar Gazda-
szövetség által rendezendő téli fölolvasások 
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tartására ezideig a következő tanítók vállal-
koztak : Eötvös László, Kánya ; Simon Sándor, 
Yágsellye; Mányok Ferenc, Szakcs; Szuchony 
László, Grinád ; Knzma György, Gebe ; Szita 
Boldizsár, N.-Kapomak; Lázár Gyula (igazgató), 
Nádudvar ; Pokoly Kálmán, Fugyi-Vásárhely ; 
Sinkovits István, Tápió-Szecső \ Petrás György, 
Zsombolya ; Kelemen József, Obecse ; Fröhlich 
Pál, Nagy becskerek; Esztergályos József, Mocsa; 
Nagy Dénes, Vilonya; ifj. Czavar Gyula, 
Tiszaszentmiklós ; Nagy József, Kirván ; Petheő 
Péter, Liptó-Nagy-Palugva ; Spuller Ferenc, 
Katalinfalva ; Pesthy Lajos (igazgató), Zalarécse ; 
Herz Jakab, Tiszaszentmiklós ; Fischer Pál, 
Nagymajtény; Arató Lajos, Szeghalom; Tóth 
Aladár, Ipoly-Szakállos; Hajós György, Sopron-
mihályi ; Wolfarth István, Csehimindszent ; 
Polácsek András, Gyöngyöspata; Orbán György, 
Szónta; Keller Jenő, Tárkány; Szabó Gyula, 
Bana ; Nagy Béla, Dévaványa ; Maszarovits 
József, Somosujfalu; Lechner Géza, Alsósáp. 
Örömmel látjuk a tanítóságnak e nemes eszme 
iránt való eme fogékonyságát, s hisszük, hogy 
t. kartársaink közül még számosan csatlakoznak 
a jelentkezőkhöz. 

— A Ferenc József Tanítók Háza okt. 
4.-i fölavató ünnepén a következő tanító-
egyesületek voltak képviselve : 1. A Magyar-
országi tanítók Országos Szövetsége ; 2. Az 
Arad vidéki Tanítóegylet; 3. A Szabolcsmegyei 
ált. Tanítóegylet ; 4. A debreceni ev. ref. 
egyházm. tanítóegylet; 5. Az Abaujtorna-
megyei ált. Tan.-egyesület. 6. A Trencsén-
megyei által. Tan.-egylet; 7. A Somogymegyei 
ált. Tan.-egylet; 8. A Vasmegyei Tanító-
egyesület ; 9. A Komárommegyei ált. tan.-
egylet. 10. A Szepesi Tanító-egyesület ; 11. 
A Győrvidéki Tanítóegylet; 12. A Maros-
Tordamegyei ált. Tanítóegyesület ; 13. A Békés-
megyei Tanítóegylet; 14. Az Alsóbaranya 
szlavóniai ev. ref. tanítóegyesület; 15. A Nagy-
károlyvidéki Tanító-egylet; 16. A Kúnszent-
miklósi Tanítóegyesület; 17. A Pozsonymegyei 
tanítótestület; 18. A nagykunsági ev. ref. 
egyh.-megyei Tanítóegylet; 19. A Nógrád-
vármegyei Tanítóegyesület ; 20. A Hunyad-
megyei Tanítótestület: 21. A Sárosmegyei 
Népnevelőegyesület; 22. A Tordaaranyos-
vármegyei ált. tanítótestület; 23. A kisded-
nevelők Országos Egyesülete ; 24. Az Országos 
izraelita Tanítóegyesület; 25. A Tanítóképző-
int. Tanárok országos egyesülete ; 26. A Buda-
pesti Tanítók Segélyző-egyesülete ; 27. A Barsi 
ev. ref. Tanítóegylet. Üdvözlő iratokat és 
táviratokat küldöttek: A kir. m. tud.-egyetem 
rektora; a nagy-kük üllő megyei Alt. Tanító-
egyesület ; az Eötvös-alap Zólyommegyei 
bizottsága; Bertalan Vince Esztergomból; a 

Marostordamegyei tanítótestület; a szarvasi 
helyi tanítóegyesület; Steiler Ignác tanár, a 
volt növendékek nevében ; Sólyom János, a 
kolozsvári Család és Iskola szerkesztője ; Simon 
Károly Hajdúhadházáról. — A jelenvoltak 
névsorából tévedésből maradt ki Cseike Győző, 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumi szám-
vevőségi igazgató neve. Cseike Győző, mint a 
felügyelő bizottság buzgó tagja, állandó érdek-
lődéssel viseltetik Eötvös-alapunk és a Tanítók 
Háza iránt s nem szalaszt el egy alkalmat 
sem, hogy ebbeli érdeklődését tettekben ne 
nyilvánítsa. 

— Üdvözletek. A Ferenc József Tanítók 
Híza okt. 4.-i ünnepies fölavatása alkalmából 
az Eötvös-alap elnökségéhez több üdvözlő 
levél és távirat érkezett. „E ház, erősségünk — 
sürgönyzi a Maros-Tordamegyei Tanítótes-
tület — álljon végtelen időkig, oltalmazza az 
Ur enyészettől, tartsa meg vezetőit, segítse 
lakóit, áldja, védje a királyt." — A „Nagy-
küküllőmegyei általános tanítóegyesület" nevé-
ben Benedek Mihály elnök a „Tanítók Házára 
és vezetőire Isten áldását kéri." — „A szarvasi 
tanítóegyesület minden egyes tagja együtt 
érez az ünneplőkkel, a Tanítók Házára, mint 
a magyar tanítóság egyik magasztos alkotá-
sára, Isten áldását kérve, a vezetőségnek 
önfeláldozó és önzetlen fáradozásáért, példát 
adó buzgalmáért hálás elismerését nyilvánítja." 
Aláírva Molnár János, elnök — A Bács-
Bodrogvárm. Tanítóegyesület ezt sürgönyözte : 
„áthatva a mai ünnepünkhöz fűződő tények, 
megvalósult remények eszméjétől, kultúrális és 
emberbaráti szolgálat ünnepe alkalmából szív-
beli üdvözletünket és szerencsekívánatainkat 
küldjük." — Az Eötvös-alap zólyommegyei 
bizottsága nevében Groó elnök és Podhradzky 
jegyző : „Fogadja elnök úr a Tanítók Háza 
fölavató ünnepe alkalmából legmélyebb üdvözle-
tünket." — Hunyadmegyei Alt. Tanítóegye-
sület: „A magyarok Istene küldje teljes 
áldását a mi Házunkra." — Bertalan Vince 
tanítóképző-intézeti tanár ezt sürgönyözte : 
„A nemzet életereje a tanítók önfeláldozó 
működésében és azok megbecsülésében áll. 
Üdv a Házra!" — Steiler tanár: „a volt 
növendékek nevében hálás köszönet az alapí-
tóknak." — Sólyom János „hőn esd áldást 
Eötvös-alapunk első magvetőjére, a mi jóságos 
Péterfy Sándorunkra, szívből kívánva, hogy 
Házunk álljon sokáig és terjessze áldásait." — 
Simon Károly akadályozva lévén a megjele-
nésben, a távolból kéri „lelke buzgó imájával 
a Gondviselés minden áldását a mi Házunkra 
és azokra a férfiakra, akik ezt a magyar 
tanítói kar iránt táplált igaz szeretetnek 
csodatévő erejével megépítették." 
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— A Tan í t ók Tanácsadója című útmutató 
könyvünkre, melynek mostanában jelent meg 
tetemesen bővített harmadik kiadása s amelyről 
mi már lapunk 40. számában írtunk, ismét 
vissza kell térnünk. Yannak, akik a Tanácsadót 
kiadóhivatalunkban rendelik meg ; kijelentjük 
tehát, hogy az lapunk szerkesztőségében rendel-
hető meg, legcélszerűbben postautalványon. A 
fűzött példány ára 2 K 60 f, a kötötté 3 K, 
postaköltségre 20 f mellékelendő ; mivel azon-
ban a postáért mi nem szavatolhatunk, leg-
célszerűbb a könyvet ajánlott küldéssel (45 f) 
rendelni meg. Hozzánk intézett számos tuda-
kozódásra ismételten megemlítjük, hogy a 
harmadik kiadás (második kiadást már nem 
is küldünk senkinek) tartalmazza, mint füg-
gelékek. a gondnoksági és as iskolaszéki utasítást 
is. Fölvettük abba az új kiadásba a tanítói 
közéletbeu előforduló, legszükségesebb irat-
mintákat (folyamodványokat stb.) is. Ezzel a 
könyv oly vaskossá vált, hogy méltán mond-
hatta róla egy kiváló szakértő, hogy „jelenleg 
a Tanítók Tanácsadója a legolcsóbb magyar 
könyv." Szíves megrendelőinket kérjük, hogy 
„postafordultával" ne várják a könyvet, mivel 
hetenkint csak kétszer expediálhatunk. Hozzánk 
intézett több kérdezősködésre azt is megem-

r> 
lítjük, bogy eddig már tíz tanítóképző-intézet 
használja a Tanítók Tanácsadóját, mint segéd-
könyvet 

— IJj i sko la i dal. Megjelent, hozzánk 
beküldetett és a Pesti könvvnyomda R. T. 
kiadásában (Budapest, V., Hold-utca 7. sz.) 
kapható : Hazafias ima; iskolai ünnepélyekre 
(nov. 19., március 15., április 11., június 8. 
stb.) alkalmas dal 2 gyermekszólamra harmo-
nium-kísérettel (a 2. szólam el is hagyható). 
Szövegét írta : Móra István ; megzenésítette : 
Hoppe Rezső. A vezérkönyv ára 50 fillér. A 
2 szólam együtt 6 fillér. 100 darab szólam 
(egyszerre rendelve) 5 korona. 

— Idegen nyelvek b a r á t j a i bizonyára 
örömmel fogadják azt a hírt, hogy Budapesten 
(II. ker., Battliányi-u. 18. sz. I. em.) oly 
találkozási hely nyílik meg, hol az idegen 
nyelvek ápolói és kedvelői szellemi érintkezés 
végett találkozhatnak egymással. Ez t az alkal-
mat Rónai Ferenc, nyug. székesfővárosi közs. 
elemi iskolai tanító nyújtja, aki magános 
óráiban egyedül szellemi munkában keres 
szórakozást. Rónai évtizedekkel ezelőtt — 
miként erről lapunk m. évi 37., 38., 39. szá-
mában megemlékeztünk — idegen nyelvek 
tanulására ú. n. „hangíró" módszerrel élettani, 
lélektani törvények alapján tett kísérletet s azt 
külföldön (Svájcban és Párisban) is bemutatta. 
Most lakásán francia, angol olvasás s eszme-
cserék végett kiván egybegyűjteni művelt 

embereket. Tanítókat vendégül is szívesen lát 
eszmecserékre. Figyelmébe ajánljuk ezt az 
érdeklődőknek. 

— Rövid h í r e k . Miniszteri elismerés. A 
nagyági áll. el. iskola 25-éves fönnállása al-
kalmából miniszteri elismerésben részesült. 
A miniszteri rendelet főleg Brózsik Pál, a 
kitűnő igazgató és Steinhausz Gyula gondnok-
sági elnök érdemeit illeti elismeréssel. — 
40 évig tanító. Battonya község méltó módon 
ünnepelte Szabados József r. kath. igazgató-
tanítót, aki 40 éve tanítóskodik Battonyán. 
Az ünnepelt legfelsőbb helyről koronás 
érdemkeresztet, a minisztertől pedig díszérmet 
kapott. — Értesítés. A sárosvármegyei ált. 
népnevelőegyesület ez évi rendes közgyűlése 
közbejött akadályok miatt nem október 15-ikén, 
miként a szétküldött meghívókban jelezve van, 
hanem f évi október hó 19-ikén lesz Eperjesen. — 
Értesítés. If j . Fövenyessy Bertalan sárospataki 
ref. orgonista értesíti Daloskönvvének meg-
rendelőit, hogy a Daloskönyv I l l ik kiadása is 
megjelent. Akik a pénzt már beküldték, j e -
lentsék be igényöket, az előjegyzők pedig 
utalványozzák ki a könyv árát, (1 korona 
10 fillért) mely után megkapják a könyvet. — 
Gyűlés. A „szombathely-egyházmegyei r. kath. 
tanítóegyesület" jánosházai köre őszi ülését 
október 29.-én tar t ja Jánosházán. 

— Adakozás . Nálunk befolyt : 1. Eötvös-
alapra: Székely Árpád, Nagybánya (részes-
jegyre) 50 K ; Farkas Kamill, Szebény (részes-
jegyre) 50 K ; Kincs Pál. Gulács (tags, díj) 
3 K ; Nedelyov János, Bolgártelep (t. d.) 3 K ; 
Spiegler Renée (Szempc) 30 f. — 2. Tanítók 
Házára : Léderer Ábrahám (adomány) 4 K ; 
Száz Ferenc (adom.) 1 K 10 f. Átutaltuk az 
Eötvös-alap pénztárába. 

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

Tartalom: Egyfontos lap a szociál-pedagógiából. 
Margitai József. — A tanító társadalmi szereplése. 
Cséplő Ernő. — A magyar hazáért. Mihály Ferenc. — 
Iskolamulasztások. Nagy Béla. — Történelemtanítás 
az elemi népiskolában. Oszoly Jolán. — Szünóra : 
Pusztán. (Vers.) Rákos István. — A diákok. Vértesy 
Gyula. — A gyenge liszt. Zádor Gyula. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Fdelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Seaédszerkesstó : Göőz .Tózftef dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXVI. évfolyam 42. szám. ~ t Budapest, 1903 október 1011. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarország' /népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép^ és polgári 
iskolák és tanítóképző - in téze tek egy példányban ingyen . 
A'1 lap megküldése i ránt i fo lyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir . tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b izonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva t a lba küldendők. 

A h i rde t é sek á r szabása . — A pályáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési díj e lőre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, L KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Nyugdíjjárulékaink pontos 
befizetése. 

Tudvalevő dolog, hogy a mostani 
törvényen kívüli állapotban, amidőn 
nincs sem rendes költségvetése az 
államnak, sem fölhatalmazása (indem-
nitása) a kormánynak, sőt néha még 1 

kormány sincs, az állami közadók be-
hajtása nem mindenütt lehetséges. Sőt 
látjuk, hogy a nemzeti ellenállás több 
helyen arra a térre lépett, hogy az 
önként fizetők adójának elfogadását is 
megtiltja a községi, városi és törvény-
hatósági adópénztárosoknak. 

Az is bizonyos, hogy mi tanítók is 
a nagy többségünkben, az ezerféle szük-
ségtől kényszeríttetve nem igen szoktuk 
nyugdíjjárulékunkat az év két első 
hónapjában befizetni, csak akkor tesszük 
ezt, midőn a végrehajtó — a törvény 
értelmében — letiltja a fizetésünkből. 

Most ezek nekünk is, e tekintetben 
is békét hagytak s ennek következ-
ménye az, hogy a tanítói nyugdíjjárulék 
sem a tanítóktól, sem az iskolafönn-
tartóktól be nem folyik. 

Nézzük meg, vájjon hasznunkra válik-e 
ez? Vájjon nem helyesen tesszük-e mi 
tanítók, ha kikapcsoljuk (ez úgyis olyan 
új szó, melyet a politikusok is gyakran 
kezdenek használni) az ex-lex állapotá-

i ból, az állami vagy államilag kezelt 
adók közül a nyugdíjjárulékot? 

Az ón nézetem az, hogy ez a csele-
kedet, éppen a nyugdíjtörvény revíziójá-
nak küszöbén, amidőn az új számítások 
még mindig kisértenek, szükséges, hasz-
nos és javunkra való. 

Ne feledjük, hogy mindnyájunk sze-
mélyes és családi érdeke is kockán 
forog. Ne feledjük, hogy az országos 
tanítói nyugdíjalap a tanítóság közös 
tulajdona s bár államilag kezeltetik és 
igazgattatik, annak mindennemű gyön-
gítése a mi kárunkra szolgál. 

Ha nem adná át az állam az ex-lex-
ben a hozzájárulási összeget — amit 
alig hiszek —, ha nem adják be az 
iskolafönntartók a 24 koronás járulékot 
a tanítói állások után: igazán zavarólag 
hatna az alapra. Még nagyobb volna a 
baj, ha mi sem fizetnénk. Önmagunk 
rontanók helyzetünket s jövőnket. 

r 

Ugy gondolkozom a tanítói nyugdíj-
alapról, hogy,az a miénk, a mi élet- és 
járadékbiztosítási alapunk, melynek ke-
zelése csak a biztonság ós olcsóbbság 
kedvéért van az államnál, ennélfogva 
az ahhoz való hozzájárulási összeg 
államilag kötelezett ugyan, de állami 
adózás és adó jellegével nem bír; így 
annak fizetése minden kötelezettre nézve 
föltétlenül teljesítendő. 

Talán, mert ex-lex van, egyedül az 
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állam vonhatná ki magát, de sem a 
tagok, sem az egyes iskolafönntartók 
nem halaszthatnák fizetési kötelezett-
ségük teljesítését a törvényes r-end 
helyreálltáig. 

A föntiekben eléggé megokoltnak 
tartom álláspontomat, vagyis azon 
egyéni nézetemet, hogy a tanítóság 
önmaga ellen cselekszik, ha fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti a nyugdíj-
intézetnél és ha a saját iskolafönntar-
tóját is e fizetés eszközlésére, a szép 
szó, a kérelem egyszerű, de hatalmas 
eszközeivel nem buzdítja. 

Megfigyelések. 
Ma sokat foglalkoznak a nemzeti neve-

léssel, fokról-fokra nagyobb az érdeklődés. 
Amidőn nemzetünk és szabadelvüségünk ki-
irtására 1855-ben megjelent az Organisations-
Entwurf, mely oktatásügyünknek európai szín-
vonalra való emelésére egyrészt, másrészt meg 
magyarságunk eltiprására volt hivatva — a 
nemzeti nevelés is féltettebb kincs lett. Tehát 
használt az Entwurf. Ma már messze vagyunk ; 
a gyakorlati pedagógia szép sikereket mutat. 
A magyar ruhába öltözött idegen elméletek 
kora lejáróban van, nemzeti nevelésünk a leg-
szélesebb kört igyekszik átfogni, ahogy idáig 
soha. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy 
a külföld nagy vívmányai semmibe se vétes-
senek. Ez naivság volna. Igaz, hogy sok ember 
sétál, jár és gázol a nevelés mezején, s hogy 
mindenki szabadon követhet elméleteket : csak-
hogy nagyon kevés már azoknak a száma, 
akik az otthon valót kicsinyelnék. Herbait 
maga mondta, hogy a nevelési elvek csak 
akkor felelnek meg az egyes nemzeteknél, 
ha azok a nemzet természetéből vonattak le. 
Tehát mereven utánozni nem jó. Nem akarok 
senkit sértegetni, de fölemlítem, hogy nagy 
hiba az, ha valaki külföldi kirándulása után 
állandó divatot csinál. 

Yan ám a pedagógiában is divat! . . A 
divat külsőség, sokszor nagyon ajánló, de kér-
déses, hogy jó-e ? Vannak azonban a divat-
nak nagyon jóravaló törekvései is, melyek 
hullámzásba hozzák az embereket. Pl.: fono-
mimikai kérdés. Álljunk meg itt egy kevéssé. 
Talán négy éve lesz, hogy nálunk általánosab-
ban foglalkoznak vele, de csak úgy, a hangosan 
való foglalkozást értem, mert csöndben majd-
nem minden tanító, ki nem vazallusképpen 

követett valamely könyvbe leírt methodust : — 
fölhasznált minden alkalmat, — mit minden 
kifejező mozgás, minden mimika kinál arra, 
hogy a hangot s az alakot megkösse a gyer-
mek: elméjében. Nemsokára összhangba jön 
a régi és az újvilág e kérdésen, amikor az 
írás-olvasás terén támadt átalakulás zajában 
a sok fölöslegeset elvetik. Egy nagy készült-
ségű és vasszorgalmú pedagógus, kit e helyen 
alig merek fölemlíteni, mert lalán félremagya-
rázhat valaki — Göőz József, a magyar peda-
gógus szemüvegén nézve a dolgokat, biológiai 
alapon megoldotta a kérdést. Az apró emberek-
nek kedvessé tette valósággal azt, amiben 
eddig gyötrő mehanizmus volt túlsúlyban. 

Sikerünk van tehát az első fokon az írás-
olvasás elsajátításának. Nézzük a másodikon. 
Mikor oly sok hibás, a nyelv törvényei, és 
szelleme ellen vétő írást olvasunk, tudakol-
hatjuk, hogy miért van ez, hiszen az iskolák 
folyvást nyelvtant tanítanak, kimerítve a logikai 
és pszihológiai támogatást. Igaz, nagy munka 
kell hozzá, hogy valaki hibátlanul tudjon írni ; 
sőt mondhatjuk, hogy szép tudása van annak, 
ki a nyelv törvényeinek tiszta birtokában van. 
De tagadom mégis, hogy helyesírásunk elsajátí-
tása nagyon nehéz volna. Ismerjük azt a 
paradoxoat, hogy a betű öl, de a szellem 
megelevenít, csak az utakat kell tudni, hogy 
miként. 

Hány millió ember halt meg, aki sem fél-
kegyelmű, sem hülye nem volt, az írás é.s 
olvasás hiányával! sőt igazi zsenik is voltak 
közöttük. Bizonyítja a történelem. Miért volt 
ez úgy? Rövid rá a felelet: mert tudjuk, 
hogy ennek elsajátítása érthetetlen útvesztő 
kerengés volt. Amidőn például tizenkét hang 
helyett hatvan betűre volt szükség valamely 
szó elsajátításához. 

Mintha ilyenformán volnánk a helyesírás 
elsajátításával ma. Mert bizony sokan vannak, 
kik iskolákat jártak és nem tanultak meg 
helyesen írni. Vájjon okolhatjuk-e őket, tel-
jesen? Nem! A tanításban van a hiba; han-
gosan szóló bizonyíték emellett, hogy a 
hibásan írók többségben vannak. 

A megfigyelők tudják, hogy nyelvünkben a 
szavak 70°/o-a kiejtés szerint irandó, csak a 
többi származtatással. Ebből láthatjuk, hogy 
e tekintetben hatalmas előnyünk van a német, 
angol, francia vagy más nyelvek fölött. Nem 
kicsiny dolog ez, mert nyelvünk helyesírás 
szempontjából fölötte áll a nyugoteurópai 
nyelveknek. A szegény porosz fiának valóság-
gal lefordítania kell előbb Goethét; az olasz 
is majd így van Danteval. Pedig Goethe német, 
Dante meg olasz volt. Míg a mi iskoláinkban 
még a palóc is megérti Toldit. Én nem jár-
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tam ama nemzetek között, de sejtem, hogy 
azon küzdelem mellett, — mely nekik kijut 
az irodalmi nyelv elsajátításában: általában 
hibátlanul írhatnak, mint mi, a fölemlített 
előnyeink mellett. Mindenesetre a pedagógu-
sokra vár a föladat: előbbre vinni az ügyet. 
Nemcsak az elemi iskolát hibáztathatjuk, 
hanem vele valamennyit, hogy a társadalom 
csakúgy hemzseg a hibásan íróktól. 

Nem csodálatos, ha azt mondom, hogy mái-
idegent tanulunk és magyarul még nem tudunk. 
Nyelvérzéke még nem is fejlődött ki sok 
gyermeknek a sajátéban, már nyomorítják több 
idegen nyelvvel. Az iskola is hozzájárul az 
idegen nyelvek követelésével ahhoz, amit a laikus 
polgári esaládok követelnek. Lehet, talán nin-
csen teljesen igazam, de azt merem állítani, 
hogy több hasznot hozna, ha a sok hibásan 
író polgára a hazának, a helyett, hogy nyomor-
gott idegen nyelvek tanulásával az iskolában: 
jobban tudná a magunk nyelvét, amelyben élünk. 

Az iskolára föladat vár e tekintetben, mert, 
hova-tova kialakul a tiszta nemzeti nevelés 
temploma. 

(Budapest.) Havas Mihály. 

= Súlyos hiba az olvastatásban. Az „audi-
atur et altera pars" elve megengedi, a tárgy 
fontossága egyenesen kötelességemmé teszi, 
hogy e kérdésre mégegyszer röviden vissza-
térjek. Nehezteléssel mondja É. kartárs úr, hogy 
oly dolgokat olvasok ki cikkéből, melyek abban 
nincsenek. Mert azt írtam, hogy parasztos és 
uriaskodó beszédet különböztet meg. Holott ő 
maga is elismeri, hogy ez utóbbi kifejezést, 
— lia gúnyképpen is — használta a „nyom-
tatásbeli" kifejezés helyett. Tehát én csak az 
ő kifejezését tartottam meg. Nem ugyan gúny-
képpen, hanem komolyan. Fölhasználtam nem 
a nyomtatásbeli beszéd, hanem „a müveitek 
hagyományos kiejtésének" jelölésére, szemközt 
állítva ezt a nyelvjárások szerint tőle többé-
kevésbbé eltérő népnyelvvel, melyet szintén az 
ő cikkében használt parasztos kifejezéssel je-
löltem. Mert uriaskodó vagy nyomtatásbeli 
beszéd oly értelemben, hogy a kiejtés a nyom-
tatásbeli hangokat teljesen megtartsa, nem is 
létezik. Lehetetlenség ez, mert — amint az írás 
nem követi szolgailag a kiejtést, — bizonyos 
mértékben a kiejtésnek is el kell térnie az 
írástól. De ezen eltérésnek csak egyetlen egy 
törvénye vagyon: Csak ott térhet el a beszéd 
az írástól, ahol a nyomtatás vagy írásbeli 
hangok szerint való kiejtést maguk a beszélő 
szervek akadályozzák, nehezítik vagy éppen 
lehetetlenné teszik. Ahol tehát az eltérés úgy-
szólván szervi szükségképpeniség. Es ha nem 
is helytelen, mert a népnyelvben, a külön-

böző tájszólások valamelyikében indokolást és 
magyarázatot talál, a művelt magyar beszéd 
és az egységes kiejtés szempontjából hiba, 
ahol az írástól való eltérést, a különböző 
mássalhangzóknak hasonítását és egybeolvasz-
tását tisztán figyelmetlenségből, hanyagságból, 
valamely eltérőbb tájszóláshoz való önkéntelen 
ragaszkodásból visszük bele a kiejtésbe. Hiába 
hangsúlyozza t. kartársam, hogy az egységes 
kiejtésre való törekvésnek fontosságát jól 
ismeri, ha ezt a gyakorlatban oly módon 
akarja keresztülvinni, hogy a tanuló úgy 
olvasson, „mint ahogy beszédében megszokta," 
S az előbbi cikkemben fölsorolt példákat annak 
a föltüntetésére hoztam föl, hogy hova vezethet 
az az eljárás, ha a tanulóknak^ nyelvérzékére 
bizzuk az olvasásbeli kiejtést. Es a tanulóknak 
ezen egyoldalúan fejlődött nyelvérzékét mondám 
megbízhatatlan irányadónak a kiejtésben. Még 
a gondolata is távol volt tőlem annak, mintha a 
tanítói intelligenciát és saját kartársaimnak a 
tudatossággal támogatott fejlettebb nyelv-
érzékét akartam volna kicsinyelni. Ezt cikkem-
ből kiolvasni bajosan is lehet. Annak célja az 
volt, hogy óvatosságra figyelmeztessen, mert 
talán jobb valamivel innen maradni a célon, 
mint nagyon megszaladva, még messzebb esni 
tőle. Horváth István. — Ezzel a vitatkozást 
ebben a kérdésben bezárjuk. Szerit. 

Szent fogadás. 
(Hozzászólás.) 

Nap-nap után hallunk és olvasunk a magya-
rosításról és a magyar nyelv terjesztéséről. 
Ehhez mindenki ért, ehhez mindnyájan hozzá-
szólunk. Mindenki ajánl módot, módszert, 
eszközöket, különféle recepteket a magyar 
nyelv terjesztésére, vélvén, hogy ezzel szol-
gálatot tett a magyarosításnak, a magyarság 
megerősödésének. 

Egyik új nyelvtant, másik új olvasókönyvet, 
harmadik ének-, meséskönyvet ajánl — 
tanulóknak ; némelyek egyesületeket, dalár-
dákat — serdülőknek ; mások megint drasztikus 
eszközöket; kényszert, erőszakot és tudja a 
jó ég mi mindenfélét a nemzetiségek felnőtt 
egyénei ellen : jutalmakat, kitüntetéseket a 
magyar nyelv terjesztésében kiváló, kitűnő 
tanítóknak és végül némelyek azt szeretnék, 
hogy a magyar ember széles Magyarország-
ban csak magyarul beszéljen, még azzal is — 
aki nem tud magyarul. 

Tekintettel arra, hogy 11 éve, hogy a 
tanítói pályán működöm, hogy mindig tisztán 
nemzetiségi vidéken működtem, hogy az én 
kezem alól is kerültek ki magyarai beszélő 
(hozzá azonban magyarul is érző) tanulók, 

43* 
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továbbá, hogy mint nem magyar ajkú szülök 
gyermeke én is csak tizedik életévemben 
kezdtem tannlni magyarul, engedtessék meg 
nekem, hogy én is hozzászóljak e tárgyhoz. 

Tárgyilagos, elfogulatlan és őszinte leszek. 
Én megtehetem ezt, mert nem aspirálok 

sem jutalomra, sem egyébre. 
Nagy B. úr Szent fogadás című cikkének 

elején azt mondja: „Jóleső örömmel olvassuk 
a lapokban, hogy a magyarosítás gyors lép-
tekkel halad előre" . . . „Az érdem a tanítói 
karé" . . . „Az állam . . . minden megyéből 
kettőt évenkint 100—100 korona jutalomban 
részesít." Ezenkívül Tolnában a megye külön 
jutalmaz meg 15—20 tanítót a magyarosításért. 
Miután még azt is hozzáteszi, hogy a 
tanítók megérdemlik ezt és ki is fejti, hogy 
miért, oda jut, hogy : . . . a magyar nyelv és 
a hazai közérzület tekintetében visszaesés van; 
a magyarság fogy (hát akkor miért érdemel-
nék meg a tanítók a jutalmakat?), a tótság 
és az oláhság pedig ijesztően szaporodik. (Az 
oláh és tót tanítók megjutalmazása nélkül is ?) 

Melyik állítás most már az igazi ? 
Az, hogy a magyarosítás gyors léptekkel 

halad előre, vagy az, hogy a magyar nyelv 
tekintetében (a tanítók által zsebrevágott 
tiszteletdíjak dacára) visszaesés van ? 

Ez így nem áll. Hanem megfordítva igen. 
Először is tisztázzuk a dolgot. 

Magyar nyelv terjesztése és magyarosítás: 
nem mindegy. Egy nyelv terjesztése és egy 
nemzeti közérzület terjedése között óriási 
különbség van. Előbbinek kútforrása az ész, 
az utóbbié — a szív. 

A magyar nyelv tanulása vagy meg nem 
tanulása én szerintem csak másodrendű kér-
dés. Első rendű a magyar közérzület, a hazai 
közérzület terjesztése, terjedése és megszilár-
dulása.* Ez az, ami a magyarosítás dacára, 
sőt talán épp azért — nem terjed. 

N. B. úr téved. A magyar nyelv terjed, 
szépen terjed, ott van a statisztika, láthatjuk. 
Hanem azt is láthatjuk, hogy amilyen mér-
tékben terjed a magyar nyelv a nemzetiségek 
között, épp oly arányokban emelkednek, tűn-
nek föl azok az úgynevezett nemzetiségi 
agitátorok. 

Egy szaklapnak nem lehet célja politizálni, 
legkevésbbé lehet a célja egy tanügyi lapnak, 
de a magyar nemzetnek a magyarság fönn-
állásáért a nemzetiségekkel vívott önvédelmi 
és hódító harcában menthető a magyar tan-
ügyi lapok ily irányú állásfoglalása. 

* Ez az osztályozás nem helyes. A magyar nyelvnek 
és a magyar közérzületnek egyszerre kellene terjednie 
s azért nem lehet az egyik „első", a másik „másod"-
rendű. Szerk. 

De mint mindenben a világon, úgy itt is 
lehetnek tévedések, ferde nézetek, egyet célzó 
és egészen mást elérő irányzatok, törekvések. 

Mint mindenben, úgy a tanügy terén is és 
a magyar nyelv terjesztése és az ezzel össze-
tévesztett magyarosítás terén is, ha egy új 
irány kapott lábra, szóval, ha egy új iskola 
indul meg, mindnyájan beállunk annak a szol-
gálatába, apostolkodunk, buzgólkodunk az ügy 
érdekében. Haladunk előre, nem nézve se 
jobbra, se balra és nem akarván utolsók lenni 
a harcban, még arra sem szakítunk időt, hogy 
tanulmányozzuk a terepet, hogy mérlegeljük 
az elért sikereket, szóval, hogy megvizsgáljuk 
az aratott szemek minőségéi. E téren meg-
elégszünk a mennyiséggel. 

N. B. úr azt mondja: „Beszéljünk minden-
kivel magyarul, . . . magyar ember kell hiva-
talnoknak s ha nem tud a fél magyarul, 
tanuljon meg magyarul, . . . állami tanítóvá 
csakis magyar hangzású, illetőleg nevű tanítókat 
kellene kinevezni . . . mert így csak csiga 
módjára ballagunk." 

Ha e cikk íróját véletlenségből megbízná 
a miniszter azzal, hogy pl. Hunyad vármegye 
egyik oly községében, ahol az idén állították 
föl állami iskolát, próbálja ki önmagán ezt a 
módszert: mit szólna hozzá, mikor megtudná, 
hogy az egész községben az egy zsidó kocs-
máros kivételével — aki németül is tud — 
senki sem ért más szót, mint románt? 

Hogyan beszélne Albulescu, Nicolescu, 
Todorescu stb.-vel, mikor azt kérdeznék : 
„Tanító úr kérem szépen azt hallottuk, hogy 
e héten megnyílik a magyar iskola, mennyi 
tandíjat kell fizetni, micsoda könyvek kellenek ?" 

Felelhet-e erre egy néptanító így: „Nem 
tudok oláhul; beszélj magyarul, mert itt 
Magyarországban vagyunk." Ugy-e, hogy nem? 

Mert ha igen, egész biztosra veheti, hogy 
oda gyereket nem fog még kötéllel se. Föl-
mennek a havasra, ahonnan csak csendőrrel 
lehetne őket lehozatni. 

N. B. proponálja továbbá, hogy a hiva-
talnokok a felekkel csak magyarul beszéljenek. 
Ha nem tud a fél, hozzon tolmácsot, ha nem 
tud hozni, mert nem tudja fizetni, utasítsa 
el, szóval: menjen haza és tanuljon meg 
magyarul. 

Milyen szerencse, hogy ez utópia, képtelen-
ség, meg a mai korban teljes lehetetlenség ! 
És azt méltóztatnak gondolni, hogy ezáltal a 
nemzetiségek elmagyarosodnak ? 

Nem és ezerszer nem. 
Törvénytiprás és hallatlan jogtalanságok 

korszaka következnék be, meg a minden akció 
után elmaradhatatlan reakció. Es föltéve, 
hogy a nemzetiségek így erőszak és kényszer 
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útján meg is tanulnának magyarul, volna-e 
abban köszönet? 

Köztudomású dolog, hogy a nemzetiségek 
vezetőit a magyar iskola, magyar gimnázium 
és magyar egyetem nevelte ilyenekké. Van 
akárhány, aki soha másféle iskolába nem járt. 
Ezt elmondta sokszor Jancsó Benedek, Moldován 
Gergely és Márki Sándor. 

Mert a magyar iskola kimerítettnek hiszi 
kötelességeit akkor, midőn az észre hat és 
azt fejleszti, nem törődvén a nemzetiségek 
fiainak a szívévél. 

A magyarságnak, a magyar állameszmének 
senki se tesz rosszabb szolgálatot, mint az, 
aki úton-útfélen azt kiabálja : „Magyarosítsunk." 

Mi tanítók pedig ezt tesszük. A tanító olyan 
lármát csap, ha valami kis egyesületeeskét 

.hozott össze, amely már a Szózatot is eltudja 
énekelni, hogy ő ilyen, meg amolyan 
„ honmentő „nemzetalkotó" stb. munkálatot 
végzett és várja- lesi : mikor jön az el-
ismerés 100 korona képében ? 

Nem veszik észre ? Kiabál még jobban, 
összelármázza a szomszéd falvakat, a járást, 
a megyét, amíg megkapja a várva-várt tisztelet-
díjat azért, hogy — kötelességét teljesítette. 

Tiszteletdíj nélkül semmi sincs. Hisz Krisztus 
koporsóját se őrizték ingyen! 

Es ebben előljárunk mi: állami tanítók. 
Az állami tanító — szerintünk — több, 

jobb, különb mint a többi, neki — így okos-
kodunk mi — első sorban kell kijutni a 
honoráriumból. Ha nincs fizetésemelés, legyen 
honorárium ; és ezt elfogadják azok is, akik 
„ütik a minisztert." 

Az állami tanítói kar az, aki derűre-borura 
hajtogatja: „Magyarosítani!" Hogy magyaro-
sít-e az egyes, vagy járul-e hozzá valamivel 
a magyar közérzület, a magyar nemzet és a 
nemzetiségek közti barátság fejlesztéséhez és 
megszilárdításához vagy nem : az mellékes ; a 
fő, ismételni a jelszót. Vannak közöttünk — 
hisz a tanfelügyelők tudhatják és tudják is 
ezt jól — kik személyes előnyök elérése 
reményében a nem állami iskolánál működő, 
nem magyar ajkú kartársaikat fölfelé „bizal-
masan" denunciálják, gyanúsítják, a társa-
dalomban pedig „gyönge tanító" hírét költik. 

Mi, nemzetiségi vidéken működő állami 
tanítók, midőn nagy fáradsággal, emberi erőt 
túlhaladó türelemmel és odaadással elérjük 
azt, hogy tanítványaink meglehetősen beszél-
nek már magyarul, sőt mikor még csak 
gagyogni tudnak, áthatva a közös jelszótól, 
már is eldicsekedünk vele: „az én községem 
óriási lépésekkel halad a magyarosodás terén." 

Ha a jegyző, a főbíró jó emberünk, ez az 
„esemény" belekerül a megyei lapba is és a 

románok, tótok, németek, szerbek szánakozó 
mosollyal olvassák (saját szavaikat citálom) 
Izraelnek új örömét és hozzáteszik, milyen 
szép reklám, ez be fog hozni a tanítónak 
100 koronát. 

Egy községgel, apróval, naggyal, ifjúval, 
öreggel megszerettetni a magyarságot, föl-
világosítani arról, hogy nekünk békében, 
háborúban, jó és balsorsban egymás mellett 
kell élnünk, halnunk, munkálkodnunk és 
harcolnunk ; fölvilágosítani az embereket arról, 
hogy a magyarság nem akarja elvenni a mi 
nyelvünket, nem akarja megváltoztatni szoká-
sainkat, vallásunkat, csupán csak azt kívánja, 
hogy a fiatalság kezdjen már szorgalmasan 
magyarul tanulni, hogy akkor nemcsak magyar-
ral, de némettel, tóttal, szerbbel és szásszal 
is megértethetjük egymást ezen a nyelven : ez 
nagyobb honfiúi és néptanítói érdem, mint a 
Szózat elénekeltetése, és az ilyen tanító nagyobb 
szolgálatot tett a magyarságnak és hazájának, 
mint az, aki a : „magyarosítsunk!" jelszót 
ismételgeti és a legkisebb siker láttára máris 
elijeszti az embereket azzal, hogy ő már 
megmagyarosította őket. 

Nagy B. módozataival legföljebb nyelvet 
lehetne tanítani, magyar érzelemről, vagy a 
magyarral való együttérzésről szó se lehetne. 
Es épp azért észlelhető itt visszaesés, mert 
már nagyon sokan vagyunk, akik ezt az irányt 
követjük. 

Ezelőtt pár évvel itt nálunk, egy áll. tanító, 
aki román képzőt végzett, 8 évi távollét után 
találkozik egy volt osztálytársával, aki román 
iskolánál működik. Ez megszólítja románul, 
ő meg csak azt feleli: „Nem tudok oláhul." 
És nem is beszélt románul. Erre azt felel-
hetik sokan, hogy ez derék ember, ez nagyon 
szép volt tőle. 

Pedig a nép, mikor megtudja ezt, kezdi az 
ilyen embert — nem becsülni, bizalmatlan 
hozzá; azt mondja: „Nevét megváltoztatta, 
édes anyanyelvét megtagadta, saját felekezeté-
nek templomába nem jár, mert ott nem 
magyarul imádkoznak és ő máskép nem akar 
imádkozni! Rossz lelkű ember lehet ez az úr!" 

Az ilyen tanító nem fog soha a magyar 
ügynek barátokat szerezni a nemzetiségek 
között, sőt épp ellenkezőjét fogja elérni annak, 
amit célzott. 

A magyar tanítóságnak és kivált az állami 
tanítói karnak — utóbbiak képviselik a 
nemzetiségek közt a magyarságot — nem 
lehet föladata összeveszíteni a nemzetiségeket 
a magyar nemzettel, hanem inkább az, hogy 
ki-ki otthon előkészítse a talajt, amelyből 
később — a magyar állam teljes önállósága 
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esetére — az egyetértés, összetartás és közös 
hazaszeretet virágai fakadjanak. 

Ezt pedig nem azzal fogjuk elérni, hogy 
azt tűzzük ki célul, hogy a magyar nyelvet 
még erőszakkal is terjesztjük, senkivel sem 
beszélünk többé máskép, mint magyarul, a 
magyar bíróságnál és a magyar hivatalnoknál 
igazságot kereső honpolgárt elutasítjuk azért, 
mert nem tud magyarul és mint N. B. úr 
mondja: amíg megtanul magyarul. 

Ilyen eljárást proponálhat az, aki a Magyar-
országban már békességben élő nemzetisége-
ket fölizgatni akarja a magyarság ellen, de 
nem az, aki kibékíteni akarja őket egymással. 

A magyar-román barátságnak, a magyar 
nemzet iránti tisztelet és szeretet fölébreszté-
sének és ápolásának érdekében sokkal többet 
tett dr. Márki Sándor egyet, tanár és Mocsári/ 
Lajos volt orsz. képviselő, akit a nemzetiségek 
„fehér holló"-nak neveztek el, meg Gál 
főrendiházi tag és dr. Moldován Gergely 
egyetemi tanár, mint a túlzó magyarok. 

így látják a nemzetiségek — jelen esetben 
a románok —, hogy az ő fiaik is emelkedhet-
nek rangban, hivatalban fölfelé, anélkül, hogy 
meg kellene tagadniok szüleiket, vérrokonai-
kat, nyelvöket, nevöket, szóval mindazt amit 
a magyarnál erénynek tudunk be, még akkor 
is, ha egy Romániába kivándorolt székely 
kocsisról van szó, vagy pedig egy sorsvetette-
hányta szegény kubikos családról. 

Jegyezzük meg még azt is, hogy a tanító-
ság által a szaklapokban és a „politikusok" 
által a politikai napilapokban — hangulat 
keltése céljából — írt cikkek még a meg-
valósuláshoz sincsenek közel, csupán csak 
tervezetek, programok. 

Mire való ilyesmikkel fölkorbácsolni a 
szenvedélyeket, izgatni a kedélyeket akkor, 
mikor mindnyájunknak közös összetartásra van 
szükségünk, hogy édes magyar hazánk fönn-
állását biztosítsúk ? 

Hogy lehet követelni a nemzetiségektől, 
ezeknek tanítóitól, hogy szolidárisak legyenek 
azokkal, akik legféltettebb kincsük : a nyelv, 
a név, az ősi tradíciójuk elvételének módoza-
tai fölött tanácskoznak? 

Méltóztassanak az igen t. kartársak N. B. 
úr cikkét mégegyszer elolvasni és azután íté-
letet mondani, hogy az ő elvei-e vagy az 
enyémek szolgálnak inkább a magyarság, a 
magyar nemzet, a magyar haza javára? 

Ezt a dolgot tisztázni kell. Legyen a Népt. 
Lapjáé a helyes irány megjelölésének a dicső-
sége. Tereljen bennünket a helyes ösvényre, 
a legmegfelelőbbre, a legjobbra, a legcél-
szerűbbre. É p p most van Deák Ferenc, a haza 

bölcse születésének 100 éves évfordulója, 
legyen ez a nap a bölcs, körültekintő, előre-
látó új korszak kezdete.* 

(Méhála.) Jglicser Hémusz. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításának reformjához. 

A beszéd- és értelemgyakorlatokat illetőleg 
a közelmúltban gyakran hangzottak el pa-
naszok, amelyek e tárgy tanítását mint olyant 
tüntetik föl, melynél a módszer, a földolgozás 
s az anyag tekintetében egyrészt sok a kivetni 
való, másrészt sok a hiányosság, szóval a 
tanítása még nagyon tökéletlen. S a jelesebb 
pedagógusok, kik e tárgy tanítását külföldön, 
a nyugaton tanulmányozták, oly irányú tapasz-
talatokat tettek, hogy a tárgy természetét ott 
sem ismerték föl a magi teljességében s hogy 
bizony ott is nagy fogyatékosságok vannak 
még tanításában. Ez a tény, valamint az a 
körülmény, hogy maga a tanítóság s a hivatott 
szakemberek is elégedetlenek a szóban levő 
tárgy tanításával, mutatja, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanításánál valóban szükség 
van a reformra. És bár e kérdés időnként 
napirenden van s egyeseket foglalkoztat, ennek 
eredményeként semmi határozott siker sem 
jelzi az előrehaladást. 

A magam véleményét e dologban meg-
alkotván, engedtessék meg nekem azt e lapok 
hasábjain közzé tennem, habár nem ringat-
hatom is magamat abban a reményben, hogy ú j 
csapást jelölhetek ki a haladás számára. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
elismerten fontos tényezője a népiskolai ok-
tatásnak, mert alapvetője, valósággal alapja 
minden további tanításnak és mint ilyen nagy-
fontosságú ; a népiskola növendéke e tárgy 
tanítása által kapja és ismeri meg minden 

* Az audiatur et altera pars elvénél fogva közöltük 
ezt a cikket, bár nem mindenben értünk vele egyet. 
Azt azonban elismerjük, hogy a cikk íróját jóakarat és 
a közügy szeretete irányította cikke megírásában. 
A mi nézetünk szerint az igazság itt is a középen 
van, mert amíg egyrészt a túlzások ártalmára lehet-
nek a hazafias ügynek, másrészt az eddigi magyar 
nem-törődömséggel is szakítanunk kell. Zajtalanul, 
tüntetés nélkül, de annál szívósabban kell arra töre-
kednünk, hogy az állam nyelvét — épp nem-magyar 
ajkú testvéreink jól fölfogott érdekében — mennél inkább 
terjesszük. Ez a munka, természetesen, nagy tapin-
tatot kíván, amire mi, részünkről, mindig föl is hív-
juk a magyar tanítóság figyelmét s ezúttal is köve-
tésre ajánljuk azokat, amiket Margitai József lapunk 
m. számában erre vonatkozólag elmondott. A magyar 
tanítónak magyarnak kell lennie, de tüntetni a magyar-
ságával nem szükséges. Igyekezzünk szeretettel és 
tapintattal hódítani ; a gyűlölködés nem méltó a 
magyar tanítóhoz. Szerk. 
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további tanulmányainak Abc-jét . S bár e 
fontosságot elismerjük, nagyon mostoba elbá-
násban volt része e tárgynak mindeddig és 
kevés gondunk volt arra, Hogy anyag, elren-
dezés, módszer és kivitel tekintetében behatóan 
vegyük vizsgálódásunk alá tanítását, Hogy így 
a hibák kétségtelenül fölismertetvén, a javítás 
útjai kijelölhetők legyenek. Szerintem e körül-
ménnyel áll egyrészt okozati összefüggésben 
az a tény, hogy a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításánál még rendszerhiány tapasz-
talható, amelynek kútfeje azonban nem mindig 
és föltétlenül a tanítóban keresendő. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításánál 
megfigyelésem szerint — talán mások véle-
ménye szerint is — két főhiba van-, t. i. : 
1. tanításunk nem mindig és nem eléggé szem-
léltető ; 2. ugyancsak tanításunk — tehát nem 
a tárgy — a gyermekekre nézve gyakran túl-
terhelő. 

Nem eléggé szemléltető, mert csak nagyjá-
ban szemléltetünk, a részletek szemléltetésére 
gondot nem fordítunk, sokszor az idő rövid-
sége, majd a szemléltető eszközök hiánya 
miatt. Túlterhelő pedig, mert az idő tekintélyes 
részét a beemléztetésre fordítjuk, hogy így a 
gyermekek az elvégzett anyagot kerekded 
mondatokba foglalva el tudják mondani s 
emlékezetükben meg is tartsák, ami sokszor 
nem csekély fáradságunkba kerül. 

Okozója pedig ezen hibáknak az, hogy a 
beszéd- és értelemgyakorlatok a népiskolában 
mint tantárgy szerepel — magam is kénytelen 
vagyok ezen a néven nevezni, — melynek 
határozottan körvonalazott tananyaga van, 
melyet minden tanítónak el kell végeznie, hogy 
a vizsgálaton az eredményről számot adhasson. 
E körülmény készteti a tanítóságot arra, hogy 
megfeledkezvén a tárgy természetéről, csakis 
a vizsgálati eredményt tartja szem előtt és a 
legnagyobb súlyt a beemléztetésre fordítja, 
így válik aztán a tanítás túlterhelővé és ezért 
fordítunk kevés gondot a szemléltetésre. Pedig 
maga a tárgy bizonyára nem ellenszenves a 
gyermekek előtt ; sok körből veszi anyagát, 
változatos tartalmú s így alapjában véve 
alkalmas a gyermeki érdekeltség felköltésére, 
de amidőn a beemléztetésre kerül a dolog, 
akkor bizony kellemetlen percek következnek 
a gyermekekre, s eléggé nem fegyelmezett 
lelkóket gyakran meggyötörjük a beemléztetés 
egyhangú ismételgetéseivel. 

Ha ezen vázolt álláspontra helyezkedünk, 
úgy be kell látnunk, hogy a reform csakugyan 
nem késhetik soká. Be kell látnunk, hogy nem 
jó úton haladtnak, s azon kell lennünk, hogy 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása oly 
módszeres legyen, hogy az általa kitűzött cél 

valóban meg legyen valósítva. Hogy ezt elér-
hessük, vegyük ki a szóban levő tárgyat a 
vizsgálatok programjából, vagyis, a vizsgálatok 
tárgysorozatában a beszéd- és értelemgyakorlat 
ne szerepeljen. Ha ezt megtesszük, úgy a 
tanítót fölszabadítjuk föladatának azon részetői, 
melynek kivitele a gyermekekre nézve unalmas 
és terhelő, nevelési értéke pedig vajmi csekély. 
A tanító ily körülmények között sokkal tel-
jesebb mértékben valósítja meg a tanterv által 
kitűzött célt s elesnek ekkor az általam han-
goztatott egyéb kifogások is. A tárgy anyaga 
nem lesz túlnagy, mert földolgozására elegendő 
idő áll rendelkezésre ; a szemléltetés teljes és 
mindenoldalú lehet s ezáltal valóban mód-
szeres. 

Az eddigi szellemben való tanításnak talán 
legnagyobb eredménye az, hogy a gyermek a 
tanultakat több kevesebb folyékonysággal el 
tudja mondani; azonban e siker sem teljes 
értékű, mert e beszédbeli készség nem az 
önálló gondolkozás jele és eredménye s legjobb 
esetben is csak a könyvből való bevágatással 
vehető egyértékünek. Már pedig ezen tanítás-
beli eredmény egyáltalán nem felel meg annak 
a várakozásnak, amely a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításához fűződik ; ilyen mód-
szerrel a gyermekek értelmét, gondolkozási és 
megfigyelő képességét egyáltalán nem fej-
lesztjük, szóval: távolról sem érhetjük el a 
szóban levő tárgy tanításánál kitűzött célt. Sőt 
az a kérdés is fölmerül előttünk önkénytelenül, 
szükséges-e ily körülmények között az egy-
általán, hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításával kezdődjék a gyermekek oktatása ? 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításánál 
tehát ne a vizsgálati eredmény legyen a ki-
tűzött cél, hanem a tantervben előírt s az 
egyes vezérkönyvekben meglehetős tökéletes-
séggel kidolgozott és előkészített anyag mód-
szeres földolgozása. Ezen cél eléréséhez hasz-
náltassanak föl mindazon segítő eszközök, 
amelyekkel a módszeres földolgozás kivihető. 
S így első sorban a szemléltetés legyen valódi, 
igaz, mindenoldalú szemléltetés; fűződjék lehe-
tőleg eredeti tárgyakhoz és ne képekhez, s ha 
már az utóbbiakhoz vagyunk kénytelenek 
fordulni, úgy azok művészi alkotások legyenek. 
Nyújtson a tárgy tanítása szórakozást a gyer-
meknek s e célból a tanító mindig a gyermek 
es?meköréből és érzésvilágából induljon ki, 
ébresszen a gyermekekben rokonszenvet, hogy 
azok tartózkodásukat leküzdve, közlékenyek 
legyenek. Mondassuk el élményeiket, tapasz-
talataikat, mert az gondolkozással és a beszéd-
beli készség elsajátításával van összekötve s 
ezzel kapcsolatban van alkalma a tanítónak a 
beszédhibák s fogyatékosságok kijavítására 
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leküzdésére, balvélemények eloszlatására, szóval: 
az oktatásra és nevelésre. 

Nagy akadálya volt a szemléltető oktatás-
nak egész a legutóbbi időkig az a körülmény, 
hogy a tanítóság kezében művészi becsű szem-
léltető képek nem voltak s ennek folytán 
sokszor kellett a gyermekek emlékezetére 
hivatkozni, amikor pedig ezt a tárgy termé-
szete távolról sem engedi meg, mert szem-
léltető oktatás valódi szemléltetés nélkül képte-
lenség. Miniszterünk körültekintő figyelmessége 
alkalmas szemléltető képek festésével ezen 
hiányosságot hova-tovább teljesen megszünteti 
s ennek folytán a nélkülözhetetlen eszközök 
már a közeljövőben rendelkezésre állanak, s 
így csak az a kötelesség vár még a tanítóságra, 
hogy ezen taneszközöket iskolai hatósága útján 
beszerezze, s másrészt, hogy a régi szemléltető 
képeket távolítsa el az iskolából, mert azok 
— általában véve — alkalmasak lehetnek sok 
mindenre, csak éppen szemléltetésre nem ; 
ehhez ma már egészen más követelmények 
fűződnek. 

Mindaddig, míg a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításánál a szükséges reformok meg-
valósulnak, a tanítás bizonyára a régi szellem-
ben történik; de ha a mostani keretek között 
akarunk javulást elérni, úgy arra kell töre-
kednünk, hogy tanításunk — anélkül, hogy 
túlságba vinnők — legyen valóban szemléltető 
és természetes, de sohasem mesterkélt, — a 
gyermekeket illetőleg pedig igyekezzünk úgy 
tanítani, hogy lehetőleg szórakoztassunk is, 
és — amennyire már a körülményekhez képest 
lehet: vegyük ki a beszéd- és értelemgyarlatot 
a tantárgyait sorából. 

(Török-Becse.) Lind. Gyula. 

(íyermekniegfigyelés. 
Az új pedagógia nagy követelményeket 

szab apostolai elé. Azelőtt könnyű volt tanító-
nak lenni, mert az iskolának könnyen elérhető 
célja volt és vajmi keveset törődtek vele, 
vájjon csakugyan el van-e az érve; a tanítók 
munkája tisztán gépies veit ; a tanulókat idomí-
tották s ahol az sem segített, úgy is jó volt. 

Egészen máskép áll a dolog ma, mikor 
minden tanító kötelessége tanulóit egy iskolaév 
lefolyásával bizonyos célhoz vezetni; a gépies 
tanítás helyébe a céltudatos, lélektanilag oka-
datolt tanítás és nevelés lépett; a tanítónak 
tanítványai lelki állapotába be kell mélyednie, 
minden egyes tulajdonságaikat tanulmányoznia 
kell és azok testi és szellemi tehetségeinek 
mértékével és erejével számot kell vetnie, 
hogy igényeit s nevelési elveit e szerint 
ossza be. 

De vajmi nehéz gyakran a tanítónak ma-
gának a növendékek egyéniségeiről csak félig-
meddig is helyes képet alkotnia, nehéz azok 
szellemi erejét és kedélyi állapotát megítélni; 
sok a nehézség, mely háramlik a gyermekek 
tulajdonságát tanulmányozó mindenkire, kinek 
nem volt alkalma a gyermekeket hosszabb 
ideig megfigyelni. 

Osztályaink általában még mindig túlné-
pesek, ami az „individuálást", az egyesre való 
tekintetet, majdnem lehetetlenné teszi. 

De hogyan is juthatna a tanító a gyermek 
egyéniségének ismeretéhez ? 

Ehhez szükséges : belső érintkezés, a gyerme-
kekkel való folytonos együttlét és azoknak az 
élet minden viszonyában és körülményeiben 
való megfigyelése, hozzá kell még minden 
lelkiállapotuk alapos ismerete is, hogy őket 
tökéletesen megértsük s hogy sajátságaikat 
fölfogjuk. 

Vájjon van-e a tanítónak alkalma az egye-
sekkel annyit bíbelődni ; vájjon lehetővé válik-e 
neki a tanulókat különböző körülmények és 
befolyások közt megfigyelni ? 

Nincs, mert az iskolában bizonyos fokig 
valami kényszer uralkodik, mely kiegyenlít és 
simít, az egyest a tömegnek alárendeli és ezt 
ebben mintegy eltünteti ; itt különösségek, haj-
lamok és szenvedélyek nem lépnek föl oly 
leplezetlenül, hogy azok mint föltűnő momen-
tumok érvényesülhetnének. Sok tanuló a tanító 
előtt figyelmet, alázatosságot, csendességet 
színlel és így hamis világításban mutatkozik, 
mert élénkségre, szórakozottságra, érdeknélküli-
ségre és uralomvágyásra hajlandó és saját 
körében, ha őrizet nélkül van, mint ilyen 
valóban érvényesül is. 

Vájjon a tanító, tanítványa irányában fog-e 
alkalmazhatni helyes nevelési irányokat ? Nem 
épít-e homokra ? Minden bizonnyal ! És ennek 
oka abban rejlik, hogy sok esetben nem lehet-
séges a tanítvány helyes jellemzésének meg-
állapítása, ha egy fontos, sőt a legfontosabb 
faktor, t. i. a szülői ház nem működik közre. 

Gyakori esetek, hogy a tanítványokat ha-
misan ítélték meg és ezért a bánásmód is 
hamis volt, mert a tanító nem ismerheti meg 
alaposan annyi tanuló jellemét. 

Mily nehéz a helyzete itt különösen az 
elemi iskola tanítójának, a kicsinyek tanító-
jának, kiknél minden a gyermekies „én" helyes 
fölfogásától függ! Éppen a kicsinyek akarják, 
hogy velük gyengéden és szeliden bánjunk, 
mint a gyenge növényekkel. Ezeket minden 
erősebb esőtől és minden nagyobb hőségtől 
meg kell óvnunk, ha azt akarjuk, hogy fejlőd-
jenek. Csak ha erősebbek, szabad őket lassan-
ként durvább levegőnek és erősebb külbe-
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folyásoknak kitenni, csak akkor szabad a 
megszokott talajból kivenni és idegen talajba 
ültetni ; csak akkor szabad gyökereiket és 
galyaikat megnyesni, kinövéseiket eltávolítani, 
csak akkor szabad velők szigorúbban bánni. 

Minél kisebbek a gyermekek, annál lelki-
ismeretesebben, gondosabban és félénkebben 
kell róluk gondoskodni ; szellemöket és kedé-
lyöket is, valamint testalkatukat határozottan 
kell ismerni, hogy közülök sokat hamis pályára 
ne tereljünk. 

Mi történjék tehát, hogy a tanító mindjárt 
kezdettől fogva helyes világításban lássa tanít-
ványait és bánásmódját s tanítását eszerint 
szabályozza? Ki hozhatná más a tanítót abba 
a helyzetbe, hogy esetleg minden hibát elke-
rüljön, mint a szülők; ki ismeri a gyermeket 
alaposabban, mint apja és anyja? Hajlamait, 
szenvedélyeit, minden gyenge oldalát és tehet-
ségeit, szellemi és kedélyállapotát ki ismeri 
jobban, mint ők? Senki más, mint a szülők! 
S ki adhatna a gyermekről a tanítónak tiszta 
képet ? Megint csak a szülők ! Kétségtelenül 
visszautasít natatlan kötelessége a szülőknek 
gyermekeiket egyrészt az igazságtalanságtól, 
másrészt a tanító részéről való túlbecsüléstől 
megóvni. Az anya, ki bizalomteljesen adja át 
gyermekét a tanítónak, mindjárt adhat föl-
világosítást egyes tehetségeiről ; figyelmessé 
tehetné a tanítót fontosabb szellemi élettüne-
ményeire vagy annak testi jólétére és szellemi 
érzékeire stb re is. Vájjon a gyermek szenve-
délyes, hirtelen haragú, zsémbes, szemérmes, 
gyengédebb vagy szigorúbb bánásmódhoz 
szokott-e, van-e barátkozási hajlama, szeret-e 
foglalkozni, elárul-e különös tehetségeket vagy 
szellemileg kevésbé fejlett-e? 

Tudnia kell a tanítónak, vájjon a gyermek 
foglalkozott-e már szellemileg rendszeresen, 
járt-e óvodába, vájjon a szülők előre dolgoz-
tak-e az iskolai tanítás érdekében (ami rend-
szerint káros) vagy sem ; vájjon a gyermek 
elárul-e kedvet a tevékenységre vagy pedig a 
tétlenségre, vájjon otthon élénk-e vagy csendes? 
Egyszóval, minden gyermeknél mutatkoznak 
testi és lelki tulajdonok, hibák, hiányok, melyek 
a szülő előtt ismeretesek és melyeket a taní-
tónak is kell ismernie, hogy aztán sokáig ne 
kelljen a sötétben tapogatódznia. 

Ne szerezze meg azt csak nagynehezen a 
tanító, ami a szülők közlése által gyorsan és 
könnyen elérhető. 

Persze, hogy ily fölvilágosításnál a legnagyobb 
pártonkívüliség és kritikai szigor legyen mérv-
adó és a „kedves angyalkák" minden szépít-
getését és égbeemelését mellőzni kell. Hiszen 
mi oly embereket akarunk nevelni, amilyenekre 
a társadalomnak és államnak szüksége van ; 

hiszen igen nehéz munkán dolgozunk, magas 
cél felé törekszünk. Mindenekelőtt ifjúságunk 
jóléte lebegjen szemünk előtt s akaratunk 
legyen erős, szilárd és őszinte. Legyen az 
igazság vezércsillagunk ! 

A szülők szent kötelessége a gyermek teljes 
lényét világosan és nyíltan leleplezni. Valamint 
az orvosnak ismernie kell a beteg állapotát, 
hogy gyógyszereit helyesen megválogassa és 
célszerűen alkalmazza; valamint ennél valamely 
fontos körülménynek eltitkolása a legrontóbb 
következményű lehet, sőt egy emberi élet 
romlását idézheti elő ; valamint az orvos a 
beteg állapotának ismerete nélkül lehetetlen : 
épp úgy a tanító is. A gyermek összes 
szellemi és kedélvi állapotának nyiltan 
szemei előtt kell állania: a talaj, melybe a 
művelődés, erkölcsiség, a jó és szépnek mag-
vát vesse, legyen ismeretes előtte; a-gyermek 
szíve, melyet minden szépre és nemesi e fogé-
konnyá kell tennie, legyen tárva szellemi szemei 
előtt, hogy célját elérje s hogy áldásosán 
működjék azok javára, kik oltalmára és veze-
tésére vannak bízva. 

Vegyen tehát kiki egy papirlapot, aki 
gyermeket hoz az iskolába, jegyezze föl erre 
a gyermek hű képét, de jegyezze föl élethűen 
és igazságosan, s adja azt a tanítónak, ha leg-
kedvesebb és legdrágább jószágát — gyerme-
két — nevelés és müvelés céljából reá bízza. 

Hasznos munkát végez vele mindenki, amely 
úgy önmagának, valamint gyermekének is 
ezerszeres áldást kamatoz. 

A gyermekek szerencséje és java bizonyára 
megérdemli ezt a kis fáradságot. 

(Torzsa.) Holzmann Ignác. 

Egy német nevelő. 
(Lélektani rejtély.) 

A baireuthi (Bajorország) esküdtszék előtt 
egy a modern korban majdnem páratlanul álló 
esetet kezdtek tárgyalni a mult hétfőn Dippold 
János házitanító és joghallgató ellen, ki gond-
jaira bízott két gyermeket oly embertelenül, 
oly kegyetlenül vert és kínozott, hogy az idő-
sebbik, 15 éves fiú, ezekbe a kínzásokba bele-
halt. 

A vádiratból a következő, megdöbbentően 
iszonyú részletek olvashatók : 

Dippold András, egy züllésnek indult deák 
a kedvező véletlen következtében igen jövedel-
mező állásra tett szert Koch berlini bankigaz-
gató két gyermeke : Henrik és Joachim mellett. 
A mult év november hónapjában titkos bűnnel 
vádolta a gyermekeket. Állítólag egy éjszaka 
rajta kapta volna őket s azért az idősebbik 
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fiút : Henriket az ágyban megkötözte, lábait 
az ágy alsó részéhez erősítvén. Azután 2—2'A 
cm. átmérőjű sétabotját vette s kegyetlenül 
elverte a fiút, amit a kisebbik fiúnak végig 
kellett néznie s azután ezt is oly barbár módon 
ütlegelte, hogy a nádbot forgácsokra törött. 
A kötelet, mellyel a gyermeket megkötözte, 
Henriknek magának kellett volna 10 hideg 
mellett a homokgödörből elhoznia, de nem 
találta s így a nevelő a kertésznél szerzett 
kötelet. 

E büntetésről a szülők értesültek, s erre a 
gyermekek anyja : Kochné maga jött Ziegen-
bergbe (a jószágra, ahol a fiúk nevelőjükkel 
tartózkodtak), s még látható nyomait találta 
az ütlegeknek. Január közepéig az anya maga 
tartotta szemmel a gyermekek nevelését, de 
mikor eltávozott s hazament Berlinbe, a tanító 
még durvább lett. 

Iszonyúan ütlegelte a fiúkat. Annyi botot 
tört el rajtok Dippold, hogy végre maga is 
drágállotta és mogyorópálcákat vágott magá-
nak. A verés borzasztóságát az is bizonyítja, 
hogy a tanuló-szoba függönyei is véresek 
voltak, E durva, embertelen bánásmód okául 
mindig azt hozta föl, hogy a fiúk titkos bűnö-
ket űznek. Mikor ezt tagadták, még jobban 
verte őket. A szegény fiúk lába is elfagyott, 
mert mezitláb kellett nekik a hóban szalad-
gálniok. 

Mikor a szülök a kertész útján értesültek a 
gyermekek folytonos bántalmazásáról, a gyer-
mekek sógora Bogge, szolgálatonkívüli százados 
és dr. Vogt Oszkár, a neurobiológiai labora-
tórium igazgatója jöttek a szülők megbízásából 
Ballenstedtbe. Dippold a gyermekek testi meg-
vizsgálását azzal a kifogással tudta megakadá-o o _ O 
lyozni, hogy ez az ő tekintélyének ártana. 
Dr. Vogt azt ajánlotta Dippoldnak, hogy hagyja 
abba a testi fenyítést és a titkos bűn gyógyí-
tása végett inkább szuggesztív módon iparkodjék 
a gyermekekre hatni. Ezek a küldöttek vissza-
tértök után megnyugtatták az aggódó szülőket 
Berlinben s azt mondták, hogy nagyon cél-
szerű lesz, ha a fiúkat még továbbra is Dippold 
nevelése alatt hagyják. 

Dr. Vogt a legnagyobb mértékben lelkesedett 
s kérdezte a gyermekek anyjától, hogy honnan 
vette azt az ideális embert ? S ez az ideális 
nevelő 500 márka különdíjat kapott. Dippold 
pedig a megsértettet játszotta, állásáról való 
lemondással fenyegetett s azt kivánta, hogy a 
nevelés helyét tegyék át Drozendorfba, ami 
meg is történt. 

Február 17-én utazott Dippold a két gyer-
mekkel Bajorországba. Nürnbergben a »kék 
füsthöz " címzett vendéglőben szálltak meg, 

ahol az éjjelt töltötték s itt a szánalomraméltó 
gyermekek oly verést kaptak, hogv egy utazó 
a szomszédos szobában egész éjjel panaszos 
jajgatást és nyögést hallott. Állítólag azért, 
mert a gyermekek Bambergben ismét vétkeztek. 
Február 20-án érkeztek meg Drozendorfba. 

A nevelőnek, Dippoldnak apja, fiának uta-
sítására egy a helységen kívül fekvő házacskát, 
inkább kunyhót vett 2600 márkáért s ezt 
500 márka évi bérösszeg fizeté e mellett bérbe-
adták a gyermekek atyjának. A kis házat 
berendezték. „Az elzárkózottság e/; idegen 
világában — írja Dippold febr. 22-én Koehné-
nak —- test és lélek egészséges lesz". 

A drozendorfi tartózkodás azonban a szegény 
gyermekekre nézve szakadatlan sora volt a 
legdurvább bántalmazásoknakéslegkegyetlenebb 
kínzásoknak. Február 22-étől március 10-ig 
Dippold úgy nevelte tanítván\ ait. hogy hüvelyk-
ujjnyi vastagságú sétabotokkal, nádpálcákkal, 
a fiatalabb gyermeket kétízben vasrúddal is, 
kegyetlenül megverte, míg ereje el nem hagyta, 
vagy a botok össze nem törtek. Emellett a 
gyermekek csak ingben voltak, gyakran lábu-
kat és kezöket megkötözte s asztalra vagy 
székre fektette őket. A fiúk gyakran eszmélet-
lenül terültek el a földön, s ekkor lábbal 
tapodta őket, fejőket, hátukat, felső combjokat 
verte, vagy pofozta őket. Gyakran oly erősen 
fojtogatta, hogy eszméletöket vesztették. Emellett 
elégtelen táplálékot kaptak s éjjel nem al-
hattak. Kínzójuk ott hagyta őket állani az. 
ágy előtt, vagy annyira megkötözte őket, hogy 
alvásról szó sem lehetett. Ha aludtak, Dippold 
sokszor felköltötte a gyermekeket s vagy meg-
verte őket, vagy veréssel fenyegette, vagy 
pedig a hóban kellett mezitláb futkosniok. 

Koch Henrik (az idősebbik fiú) ez év március 
8-án megint iszonyú verést kapott s tanítója 
úgy odakötötte a földre tett matracra, hogy 
nem mozdulhatott. Március 9-én a tornázásra 
kényszerítette, habár oly gyenge volt, hogy 
alig tudott állani s táplálékot sem akart magá-
hoz venni ; s mivel a tornagyakorlatokat nem 
tudta megcsinálni, fivérének, Joachimnak, kellett 
őt vernie. 

Március 10-én Henrik oly gyenge volt, hogy 
többször a földre rogyott. Dippold többször 
erőszakkal fölráncigálta, munkához kényszerí-
tette s nem átallotta, mialatt a megkínzott 
gyermek a földön hevert, lábbal taposni őt. 
De mivel a fiú mindig újra összeesett, végre 
megengedte neki, hogy ágyba feküdjék és — 
meghaljon. Délben 1 órakor váltotta meg a 
halál a szegény gyermeket kínjaitól. Mikor a 
halálhörgés beállott, Dippold egy pecket dugott 
a gyermek szájába. Most hívták az orvost 
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dr. Szeverint (Hollfeld), aki el is jött, de későn. 
Ugy találta a gyermeket agyonbotozva s meg-
tette jelentését. 

Az orvosi látlelet szerint a fiúnak március 
10-én bekövetkezett halála általános kimerültség 
folytán állott be. A fiatalabb gyermeknél, 
Joachimnál, ez iszonyú bántalmazások a test 
általános földuzzadását és nehézkes, ügyetlen 
járást eredményeztek. 

Eddig a vádlevél. 
A tárgyalás bővelkedett a drámai jelenetek-

ben. A vádirat fölolvasása után első sorban az 
agyonkínzott gyermek atyját hallgatták ki' 
akinek vallomása megfoghatatlanná teszi azt 
a nagy bizalmat, mellyel a szülők a durva és 
perverz hajlamú házitanító iránt viseltettek. 

Az atya vallomása szerint Dippoldra két 
kedves gyermeket bíztak. Az ogyonkínzott 
Henrik Haubindenben volt, ahol csekély elő-
menetelt tett, s azért elhatározták, hogy a 
fiukat a gyönyörű fekvésű Ziegenbergben házi-
tanító kezére bízzák. Az apa 1902 karácsonyán 
látta utoljára fiát. Soványnak találta s ezért 
a szűken kiszabott élelmet okolta. Fájdalom, 
csak későn látta be, mily iszonyúan csalatko-
zott Dippoldban. 

A vádlott a fiúnak egy írott önvallomására 
hivatkozik. Ez önvallomásban a következőket 
mondja a fiú : Vallom : Többször föltörtem 
szüleim pénzeskasszáját s belőle több nagyobb 
összeget loptam el. En többször Wertheimnél 
csokoládét vettem s ez alkalommal különféle 
tárgyakat loptam. Nagyon örültem, hogy ezt 
oly ravasz módon végrehajtottam. ' Továbbá 
lopásokat is követtem el többeknél és külön-
féle vendéglőkben. Tízfilléreseket készítettem 
magamnak pléhből, s ezeket dobtam az auto-
matákba, hogy csokoládéra szert tehessek. 
Vásároltam s fizetés nélkül kisompolyogtam a 
boltokból. Atyám egyik brillians-gyürüjéből 
egy követ törtem ki és azt eladtam. Leányok-
kal érintkeztem a Friedrich-úton, viszonyaim 
voltak pincérnőkkel, ezekkel sétáltam s pénzt 
és aranygyűrűket ajándékoztam nekik. 

Az elnök kérdést intézvén az atyához ez 
önvallomás iránt, ez a leghatározottabban 
kinyilatkoztatja, hogy ez a legnagyobb gonosz-
ság és csalás, mit még valaha látott. Borzasztó 
— úgymond — hogy megölt fiamnak becsületét 
is sárba hurcolják. Ha lehetséges lett volna, 
hogy egész vagyonomat egy helyre összehozzam 
és Henrik fiamat melléje ültettem volna, egy 
fillér sem veszett volna el belőle. Sohasem 
hiányzott pénzem, lehetetlen is, hogy fiam a 
házban lopott voln a az sem igaz, hogy egy 
br llians-gyűrűből egy követ kitört volna. Epp 
így vall az anya is. 

Fölösleges itt a tanuk vallomásait egyenként 
érinteni. Ezek a vallomások teljesen fedik a 
vádirat ama részeit, melyek a szegény gyer-
mekek brutális kínzására, folytonos kegyetlen 
ütlegelésére vonatkoznak. Szinte kéjelgett, 
mikor a gyermekeket véresre verte, s ezek a 
földön fetrengve jajveszékeltek. 

Egy kertész, aki ezt a derék nevelőt már 
előbb tol akarta jelenteni, emiatt állását vesztette 
el. S mikor állásáról lemondott, elment Baden-
stedt polgármesteréhez, hogy ő sürgönyözzön 
a gyermekek szüleinek. 

A bizonyítási eljárást csütörtökön fejezték 
be, mely után az államügyész emelkedett föl 
s a következőket mondta : Alig volt Dippold 
elfogva, számtalan levelet kaptam a közönség 
köréből, melyekben kérdezik, hogy nem fogok-e 
eljárni a megölt gyermek szülei ellen is, hiszen 
ők szintén bűnösek. Sőt a vádlott atyja oly 
vakmerő volt, hogy az agyonkínzott gyermek 
atyjának levelet írt, melyben fölszólítja, hogy 
kövessen el mindent a vádlott elleni eljárás 
megszüntetésére, mert különben a sajtó útján 
oly leleplezéseket fog tenni, melyek nagy nyil-
vános botrányra fognak vezetni. Ennél nagyobb 
becstelenséget még nem láttam. Szemérmetlen 
hazugságokkal nyilvános pellengérre állították 
a szegény Koch-család becsületét, melyre ez 
az ember, ki a vádlottak padján ül, oly nagy 
bánatot és szomorúságot hozott. A pör kezde-
téig a nagyközönség körében is sokan hitték, 
hogy a Koch-családnak is van része a gyermek 
halálában. Ezt a hitet a nyilvános tárgyalás 
alaposan megrontotta. A tárgyalás bebizonyí-
totta, hogy soha ily szemérmetlen hazugságok-
kal nem dolgoztak. A vádlott elég vakmerő 
volt a Koch-családot az orvos előtt a leg-
aljasabb módon gyalázni és rágalmazni, mialatt 
áldozata a ravatalon feküdt. A szülőket a leg-
kevésbbé sem lehet okolni. Hiszen a vádlott 
különösen az aggódó anyát, sőt dr. Vogt 
tanárt a kiváló pszihiátert is tévedésbe tudta 
ejteni, úgy, hogv határtalan bizalommal voltak 
irányában. Az önvallomást a vádlott a szeren-
csétlen gyermeknek bottal a kezében diktálta, 
s azért az enyhítő körülmények figyelembe 
vételét nem érdemli meg. 

Az esküdtszék Dippoldot 8 évi fegyházra és 
10 évi becsületvesztésre ítélte. 

A vádlott az ítélet kihirdetésekor halott-
halvány lett. Hogy a nép dühétől óvják, az 
éjjelt a törvényszéki épületben töltötte, s csak 
másnap vitetett át zárt kocsiban a vizsgálati 
fogházba. 

A vádlott nem fölebbezett. 11. M. 
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Egy kis inasfiú 
Dalolva went minap : 
Az ilyen kis fiú 
Hamar nótába, kap. 
Egy régi dalt dúdolt, — 
Egy kedves áriát: 
Letűnt gyermekkorom 
Rég elfeledt dalát. 

Nagyot dobbant ssívem 
A dalra hirtelen: 
Sajátos érzelem 
Suhant át lelkemen. 
S miként ha visszfénytől 
Ragyog a hegyorom: 
Föltűnt lelkem előtt 
Vidám gyermekkorom. 

Már messze távozott 
A kis inasfiú, 
Engem meg ellepett 
Egy fájó, méla bú. 
A mult emlékei 
Zsongtak lelkem felett . . . 
Egysser csak csendesen 
— A könnyem megeredt . . . 

Varyyas Endre. 

I KOI) AL0Dl. 
Juliay Antal íij vezérkönyvei. Alig mult 

egy éve, hogy Juhay Antal egyik nagy mun-
kájának : A második osztály tanítójának ismer-
tetésével foglalkoztunk e lapok hasábjain. 
Ugyanettől a szerzőtől azóta nagy elterjedtség-
nek örvendő gyakorlati vezérkönyve : A gyermek 
első tanítója immár a negyedik javított és a 
változott viszonyok tekintetbe vételévél bővített 
kiadásban jelent meg a könyvpiacon. A leg-
újabb kiadáson a szerző által eszközölt változ-
tatások, újítások és bővítések a munka értékét 
és használhatóságát fokozták. Az új átdolgo-
zásnál már az új tantervjavaslat követelményei-
nek kielégítéséről gondoskodott a szerző, hogy 
azt az érvényben levő tantervben beállható 
változás esetében is akadálytalanul használhassák 
a tanítók. A beszéd- és értelemgyakorlatokat 
tartalmazó rész modern magyar íróktól eredő 
számos új mesét, gyermekelbeszélést és versikét, 

az írva-olvasással foglalkozó rész pedig temérdek 
nyelvedző mondatokat használ föl az oktatás 
sikerének nagyobb biztosítására. Könyvének 
ebben a kiadásában a gyermekek érdeklődésének 
fölébresztésére alkalmas több tréfás számtani 
föladatot is használt föl a szerző, a régi pénz-
értékek elnevezését pedig az új koronaérték-
nek megfelelő pénznemek elnevezésével váltotta 
föl s ez újításnak megfelelőleg alakította át a 
példákat is. Az énekoktatással foglalkozó gyakor-
lati részből kihagyta a régi kiadásokban alkal-
mazott hangjegy szerint való eljárást és a 
hallás után való énekoktatásra szolgáltat a p 
tanítóknak jól kidolgozott gyakorlati példát, 
amellyel úgy a fönnálló viszonyok, mint az 
ú j tantervjavaslat követelményeinek eleget 
tesz. — Juhay Antal a f. iskolai év elején 
ismét két testes, gyakorlati értékű kötettel 
gazdagította a magyar tanügyi irodalmat. Ez 
a két kötet A harmadik osztály tanítója és 
A negyedik osztály tanítója címek alatt a 
napokban hagyta el a sajtót s közülök az 
előbb nevezett az elemi népiskola hamiadik, 
az utóbb említett pedig a negyedik osztályában 
kötelezett összes tantárgyak tanításában, a 
legtöbb tárgynak a tanév tíz hónapjára föl-
osztott módszeres, gyakorlati földolgozása által 
kalauzolja a tanítót. 

Az érvényben levő miniszteri tantervhez és 
az életbeléptetésre váró új tanterv-javaslathoz 
alkalmazott két terjedelmes vezérkönyv mind-
egyikére teljes mértékben ráillik mindaz a 
dicséret, amelyre Juhay e lapok hasábjain a 
mult évben megjelent és a második osztály 
tanítója c. munkájára vonatkozó ismertetésben 
szolgált reá. A harmadik osztály tanítója is 
mindazt magában foglalja, amit az elemi nép-
iskola harmadik osztálya tanítójának az iskola 
növendékeivel való foglalkozás közben tudnia 
és fölhasználnia kívánatos s bátran állíthatjuk, 
hogy a negyedik osztály tanítójának is alig 
van szüksége más kalauzra, mint a negyedik 
osztály tanítója c. gyakorlati vezérkönyvre. A 
legáltalánosabb tudnivalókat tartalmazó beve-
zető részen kívül mind a két kötetben külön 
foglalkozik a szerző a hit- és erkölcstannal, a 
magyar nyelvvel, a számtannal, a földrajzzal, 
a művészeti tárgyakkal, a kézimunkával és a 
testgyakorlással. A magyarnyelvi rész az olvasás, 
írás meg a szorosabb értelemben vett magyar 
nyelvtan olvastatására vonatkozó utasításokat, 
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vagyis a fogalmazási és helyesírási gyakorla-
tokhoz szükséges nyeltani magyarázatokat tar-
talmazza. A földrajzi részben nem csupán az 
állami és községi, hanem a római és görög 
katholikus iskolák számára kiadott tantervek 
által támasztott igények kielégítéséről is gon-
doskodott a szerző. Külön földrajzi részben 
dolgozza föl Bpest sz.-főváros belterületét és tör-
ténetét úgy, hogy a Juhay könyvének használata 
mellett külön földrajzi vezérkönyvre a székes-
fővárosi tanítóknak sincs semmi szükségök. A 
régi miniszteri tanterv és az életbeléptetésre 
váró új tantervjavaslat igényeit teljesen kielégítő 
módon foglalkozik vezérkönyveiben Juhay a 
számtannal, a művészeti tárgyak keretében az 
énekléssel és rajzolással, ezután pedig a kézi-
munkával és testgyakorlással is. Az utóbbi tárgy 
gyakorlati földolgozásának keretében azonban a 
IV. oszt. vezérkönyvében a gyakorlatok oly soka-
ságával találkozunk, hogy azokból a tanítónak 
kell majd a legszükségesebbeket kiválasztania. 

Lelkes ügyszeretet, hazafias, vallásos érzés 
hatja át ezeket a köteteket is, melyek szintén 
az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvény-
társulat kiadásában jelentek meg és nagy 
terjedelmük dacára (nagy oktáv-alak, sürü 
garmond nyomás, 432 és 560 oldal) egy-egy 
kötet ára csak 5 korona. (— s ) 

A magyar birodalom története. Acsády Ignác 
történeti munkájának eddig megjelent és nagy 
föltűnést keltett füzetei most már díszes 
kötetté egyesítve is kaphatók. Ezek, mint az 
egészen új csapáson haladó munkának első 
kötete, Mátyás király haláláig beszélik el a 
magyarság történetét. De igazán a magyar-
ságét és nem egyes osztályokét. Nincs a nem-
zetnek olyan eleme, melyet Acsády figyelmen 
kívül hagyott volna, úgy, hogy az előtt, aki 
ebből a munkából ismeri meg hazája múltját, 
egészen új távlatok nyílnak meg és meg-
szabadul attól az előítélettől, mintha Magyar-
ország históriája csak a királyok és hadakozó 
osztályok története volna. Nincs magyar 
históriai munka, mely ilyen élesen kidomborí-
taná, hogy ezt a nemzetet a benne kialakult 
néposztályok összessége tartotta fönn, hogy a 
földmívelő jobbágynak, az ipar és kereskedelem 
úttörőinek éppen olyan részük van hazájuk 
dicsőségében, mint a csatatéren harcolóknak, 
mint a hadseregek vezetőinek. Acsády nem-
csak a magyarság külső küzdelmeinek raj-
zolója, hanem belső vívódásainak szószólója is 
és híven feltünteti azokat a változásokat, 
melyeken a magyar néplélek az évszázadok 
folyamán keresztül ment. Tekintetbe véve, 
hogy az előttünk fekvő rendkívül díszes, fél-
bőrkötésű hatalmas első kötetet (792 oldal) 

2 színes térkép, 8 színes, 22 más melléklet 
és 298 szövegkép díszíti, ára, melyet a kiadó 
Athenaeum 18 koronában szabott meg, valóban 
olcsónak mondható. 

A „Magyar Könyvtár" szeptemberi soroza-
tában megjelentek: Krúdy Gyula „Nyíri csend" 
cím alá foglalt elbeszélései; Tóth Ede „Kin-
tornás család "-ja ; Cornelius Tacitus Agricola 
Élete Wirth Gyula fordításában, bevezetéssel 
és jegyzetekkel; Zangwill „A matrác-sír" c. 
rajza és a „Palesztinai zarándok" Gábor 
Andor fordításában, végül Radó Antal „Rákóczi 
sírja és egyéb költemények" című verskötete. 
A szeptemberi füzetekkel egyidejűleg jelent 
meg az eddig kiadott 350 szám teljes jegyzéke. 
Minden füzet ára 30 fillér. Az árjegyzéket 
ingyen küldi meg a vállalat kiadója : Wodianer 
F. és fiai, Andrássy-út 21. 

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

Köszönetét nyilvánította: a Neuschlosz-
féle nasici tanningyár és gózfürész részvény-
társaság homoródi igazgatóságának, amely a 
homoród - kőhalmi állandó gyermekmenhely 
céljaira alkalmas helyiséget bocsátott rendel-
kezésre, annak összes dologi ellátásáról gon-
doskodik, s a menhelynek a szükséges bútor-
zattal való ellátását is eszközölte. 

Kinevezte : Darszon Janka oki. tanítónőt a 
zichyfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Neiszer István oki. tanítót áll. el. isk. tanítóvá 
és szolgálattételre a miskolci közs. el. isk.- hoz 
rendelte ; Drózdik Gyula oki. tanítót a horgosi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Tutsek Lenke 
brassó- bolonyai áll. el. isk. h.-tanítónőt a brassó-
bolonyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szabolics Stefánia oki. tanítónőt a sziget-
ujfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Rékássy Lajos mezővári áll. el. 
isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Kovách Mihály munkácsi áll. el. 
isk. tanítót a szkárosi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Schmidt Hermann áll. el. isk. 
tanítót az iszkai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Duke Ede szkárosi áll. el. iskolai 
tanítót a szilvásapáti áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Ferenczy Géza singléri áll. el. 
isk. tanítót a berzevicei áll. el. isk.-hoe jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Várnai (Wiener) 
Jakab marosvásárhelyi munkaképtelen magán-
iskola tulajdonos tanítónak évi 980 koronát ; 
Pap János székelyuralyi munkaképtelen gör. 
kath. tanítónak évi 380 koronát; Aga Péter 
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budinci g. kel. román el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 600 koronát; Barabás Endréné 
Gesztesy Ilona marosvásárhelyi munkaképtelen 
közs. tanítónőnek évi 620 koronát ; Szentpéteri 
Ilona marosvásárhelyi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónőnek évi 320 koronát; Jovánovics István 
verseci g. kel. szerb munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 1600 koronát; Konczis László 
gombási munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
460 koronát; Konczis Szilárd falkussai munka-
képtelen g. kel. tanítónak évi 320 koronát; 
Simon János szokoli g. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 400 koronát ; Steü.niczer 
Lujza aradi közs. nőiparisk. munkaképtelen 
ig.-tanítónőnek évi 1260 koronát; Márkus Lajos 
belatinci r. kath. el. isk. tanítónak évi 1020 
koronát; Pap Tódor nagyőlyvesi munkaképtelen 
g. kath. tanítónak évi 460 koronát ; Berger 
József németlői róm. kath. el. isk. elaggott 
tanítónak évi 760 koronát/ 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Fehér János horvátkéesai nyug. el. .isk. 
volt tanító özv., szül. Buday Annának évi 612 
korona 40 fillért ; néhai Lázár József makói 
g. kath. tanító özv., szül. Bárson Juliannának 
526 koronát; néhai Nagy Albert kisújszállási 
ev. ref. volt tanító özv., szül. Török Erzsébet-
nek és Géza nevü kiskorú árvájának együtt 
732 korona 66 fillért; néhai Eszes Mihályné, 
szül. Olay Mária zentai közs. el. isk. tanítónő-
nek és 3 kiskorú árvájának 460 koronát; néhai 
Molnár Pál pándi ev. ref. el. isk. tanító özv., 
szül. Fejős Lidiának és 3 kiskorú árvájának 
összesen 916 korona 80 fillért; néhai Dragann 
Szevér volt borgótihai közs. tanító Mára, 
György és Virginia nevü árváinak együtt 340 
koronát; néhai Koleszár Pál volt felső-boca-
bányai ág. hitv. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Filipcsa Karolinnak évi 588 koronát és 4 kis-
korú árvájának együtt évi 392 koronát ; néhai 
Kaszárda György drágabártfalvai g. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Legeza Júliának és 
Ágoston nevü kiskorú árvájának együtt 350 
koronát; néhai Gergely Ignáe nyug. cserne-
falvai tanító özv., szül. Pap Katalinnak évi 
300 koronát : néhai Pőlcser József farkas-
gyepüi róm. kath. tanító 5 kiskorú árvájának 
együtt 564 koronát ; néhai Nagy Péter balmaz-
újvárosi evang. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Komássy Emíliának és 3 kiskorú árvájának 
együtt 1044 korona 60 fillért. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
B. T. Dr. Nem, mert a tanítói nyugdíjinté-
zetbe csak rendes álláson működő tanítót 
vesznek föl. — D. D. A gondnoksági utasítás-
ban van meg. — H. M. D. A felekezeti tanítók 

is megkapják, ha jogos igényük van rá, a 
korpótlék-segélyt. — W. I. Csehimindszent. 
Fordaljon a névmagyarosító-társaság elnökéhez : 
Telkes Simon min. számtanácsoshoz, I., Attila-
utca 85. sz. — K. I. Kerelő. Ha egészsége 
helyreállt: ismét foglalhat el, hatósági enge-
déllyel, tanítói állást. — G. Sz. E. A.-Görzsöny. 
A polg. isk. tanítónő-képző az Erzsébet-nőisko-
lában van az István-űton. — M. M. Nagyösz 
és másoknak. Az „Ifjúsági egyesületek szer-
vezése és vezetése" című füzet szerzője: Bene 
Lajos áll. tanító Magyarbikaion lakik, u. p. 
Bánffyhunyad. — H. József. Közs. elöljáró-
ságnál megtudhatja, miért emelték most adóját 
16 koronával? — K. A „Tanítók Tanácsadója" 
III. kiadásában, a 255. lapon megtalálhatja 
„Nyugdíjügyi okmányok másolatai" cím alatt 
a bélyegkötelezettségre vonatkozó intézkedést. 
Úgyszintén a 169. lapon is. — Komárom. Az 
1893. évi XXVI. t.-cikkben csak tanítók kor-
pótlékáról van szó. — L. Gy. 1. Az iskolai 
kertre nézve az iskolafönntartó, vagy a közs. 
elöljáróság adhatja meg a választ. 2. A fizetés 
kiegészítéséx-e vonatkozó államsegély ügyében 
a „Tanítók Tanácsadója" 146. stb. lapján 
találja meg a szükséges tudnivalókat. — M. J. 
Méltányosságból az iskolafönntartó egy eszten-
deig is viselheti a beteg tanító helyettesítési 
költségeit. De erre kötelező szabály nincsen. 
Némely esetben 2—3 hónapon túl tartó beteg-
ségnél a beteg tanító fizetésének egyrészét a 
helyettes díjazására fordítják. — L. László, a) 
Használatra átadott tanítói lak fönntartása 
az iskolafönntartó gondja. Tehát a meszeltetés 
is. 6) Mint ©sztatlan iskola tanítója, a hiva-
tallal járó írásbeli teendőket külön irodai 
átalány _ nélkül is tartozik teljesíteni. — Seb. 
Ä. lí.-Örs és másoknak. A nem-állami iskolák 
tanítóinak is akadálytalanul kiutalványozzák a 
korpótlék-államsegélyt. — K. I. Százd. Az 
1903/4. iskolai évre is be kell szedni a mindennapi 
iskolába járó tanulóktól a 30 filléres illetéket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Deák Ferenc születésének 100-éves for-

dulóját az ország összes iskoláiban kegyeletes 
ünneppel ülték meg. Az ily iskoiai ünnepek 
alkalmasak arra, hogy az ifjúságban a nemzet 
nagy férfiai iránt kegyeletet és hálát ébressze-
nek, másrészt meg, hogy a haza leendő 
polgárait hazaszeretetre oktassák. Az iskolai 
ünnepek, mint a hozzánk beérkezett tudósítá-
sokból látjuk, mindenütt a nagy alkalomhoz 
méltó módon folytak le. Deák Ferenc emléké-
nek az iskolákon kívül a képviselőház, a 
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törvényhatóságok, társulatok, egyesületek stb. 
is áldoztak országszerte. À legmozgalmasabb o o ra 
a főváros ünnepe volt Deák szobránál, melyre 
a koronás király is küldött koszorút ezzel a 
fölirással : Deák Ferenc emlékének — Hálás 
királya. A magyar tanítóság nevében és kép-
viseletében az Orsz. Biz. és a fővárosban 
székelő orsz. egyesületek rendeztek emlék-
ünnepet, melyen dr. Bárezy István fővárosi 
tanügyi tanácsnok mondotta az elnöki meg-
nyitó beszédet. Az emlékbeszédet, általános 
figyelem közt, Peres Sándor tanítóképző-
intézeti igazgató mondotta. Magvas, eszmék-
ben gazdag beszéde nagy hatást keltett. Havas 
István fővárosi tanító szép ódája elszavalása 
után a záró beszédet dr. Göőz József, az Orsz. 
Biz. alelnöke tartotta. Ez az emlékünnep is 
tanúbizonyság amellett, hogy a magyar tanító-
ság mindig résztvesz a nemzet örömében és 
gyászában egyaránt. 

— A petrozsényi tanügyi kiállításról, 
melyet a Petrozsényben tartott bányász-kon-
gresszus alkalmával ipari és gazdasági kiállítás-
sal összekötve rendeztek, a köv. ismertetést 
kaptuk : A tanügyi pavillonban kiállítottak a 
társulati iskolák, az állami elemi iskola és 
óvoda, az apáca-zárda és a községi algim-
názium. A vulkáni újonnan fölállított társu-
lati iskola nagy tanszerkészletével tünt ki. A 
petrozsényi társulati iskola tanítója: Peidl 
Frigyes saját készítésű tanszereivel méltán 
kötötte le az érdeklődők figyelmét. Az aninoszai 
iskola kiállítása nagyon szép volt. Bakó Lajos 
tanító ízlése, úgy látszik, nemcsak az iskolá-
ban, hanem a dekorációs munkáknál is tud 
érvényesülni. Szemléltető eszközei, melyeket 
maga tervezett és készített, derék munkák. 
Az állami elemi népiskola, értékes Hőlub-
kiállítása s csinos könyvtára meglepetést kel-
tett. Vigh Nándor igazgató értékes munkát 
végzett. Munkakiállításán túlnyomó volt a 
kalotaszegi ; elrendezésük csinos, formás, olyan 
mint maguk a kiállított munkák. Nagyon szép 
volt az apáca-zárda kiállítása. Az óvoda kiállí-
tása öntudatos munka. A Fröbel-féle foglal-
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koztató játékok ügyes összeállítása, a gyerme-
kek munkájának ízléses csoportosítása Tribuszné 
kezeire vallanak. A gimnázium a természettani, 
természetrajzi szerek, könyvtár és gyermekmun-
kák kiállításával bemutatta az életképességét. 
Becsületes munkát végeztek egytől-egyig azok, 
akik ennek a nagyfontosságú kiállításnak az 
összeállításán fáradtak. De az érdem oroszlán-
része a salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársa-

ság petrozsényi igazgatójáé, Andreics bánya-
tanácsosé, aki egyrészről mint tanügybarát, 
másrészről mint iskolaszervező méltán soroz-
ható azok közé, akik a tanügy megerősítését 
ben látják Magyarország jövő boldogságának 
megtestesítőét. rK. L.) 

— Á Magyar Tanítóképző a Tanítók 
Házáról az okt. 4-iki fölavatás alkalmából 
ezeket írja : „ Fényes és dicső ünnepe volt 
október 4-éu a magyar tanítóságnak. Ekkor 
avatták föl azt a szép palotát Budapesten, 
amelyet a magyar nemzet építtetett a magyar 
tanítóságnak örök hálája s elismerése jeléül. 
Kell-e ennél dicsőbb, ragyogóbb ünnep ! Mi 
sem magasztosíthatja ennél jobban a magyar 
tanítóság önérzetét! Kell-e a Tanítók Házánál 
fenségesebb épület, amelynek minden téglája 
a tanítók verejtékes munkájáról s arról az 
áldásról regél, amellyel a nemzet Géniusza a 
munkát megszentelte, sikeressé tette ! Honoljon 
ez épületben örök áldás és békesség. Csak hü 
fiai, munkás polgárai a hazának kerüljenek e 
Házból. Legyen áldás mindazok életén, akik 
a Ház létrehozásán fáradoztak. Sokan vannak : 
a magyar tanítóság javarésze, a magyar társa-
dalom, a magyar képviselőház, a közoktatási 
kormány s ennek vezére, Wlassics Gyula köz-
oktatási miniszter s akit először kellett volna 
említenünk, a magyar tanítók atyja, nemes-
keblű vezére, a magyar tanítók nemes tulaj-
donainak megtestesülése, Péterfy Sándor. Az 
ő mélyen érző szíve, lángoló lelkesedése, vas-
akarata, törhetetlen bizalma a legfőbb részese 
annak, hogy létrejött a Tanítók Háza. Az 5 
szelleme sugárzását érezzük, ha a házba lépünk. 
Legyen is az ő szelleme e háznak örök lakója ! " 
„Megragadjuk ez alkalmat, végzi lelkes cikkét 
a M. T., hogy fölhívjuk kartársainkat, a tanító-
képző tanárokat, hogy az Eötvös-alapba, mint 
a Tanítók Házát gondozó egyesületbe a saját 
érdekükben valamennyien lépjenek be, mert csak 
az Eötvös-alap révén részesülhetnek a Ház 
jótéteményeiben is. Fölkérjük továbbá őket, ne 
mulasszák el, hogy a képzőkből távozó tanítóknak 
melegen szívökre kössék szintén saját érdekük-
ben az Eötvös-alapba való belépést— Bizony-
bizony szükséges ez a figyelmeztetés, mert 
bizony akad sok olyan fiatal tanító, aki semmit 
sem tud az Eötvös-alapról, mert tanárai nem 
ismertették meg vele. Más tekintetben meg az 
alap vezetősége a fölvételek és az ösztöndjak 
odaítélése dolgában szigorúan ragaszkodik a 
szabályokhoz, melyek meghagyják, hogy a 
régibb tagok előnyben részesíttessenek az újabb 
tagok fölött. Azt hinni, hogy, ha valaki egy 
50 koronás részesjegyet vált, azonnal részesülhet 
4—500 koronás kedvezményben — naiv 

i spekuláció. 
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— Téli fölolvasások. A Magyar Gazda-
szövetség által rendezendő téli fölolvasások 
tartására folytatólag jelentkeztek a következő 
tanítók: Wohlfar th István, Csehimindszent ; 
Polácsek András, Gyöngyöspata ; Orbán 
György, Szonta ; Keller Jenő, Tárkány ; Szabó 
Gyula, Bana ; Nagy Béla, Dévaványa ; Masza-
rovits József, Somosújfalu ; Lechner Géza, 
Alsó-Sáp ; Bielek Endre, Hlozsán ; Pálfy Lajos, 
Magyar-Csahely ; Kecskés Gyula, Erkőrös ; 
lleiter Károly, Fibis; Zöldi Bertalan, Körös-
tar ján; Révfy Lajos, Jászdózsa : Szathmáry 
Ferenc, Alsó-Vadász; Schmiedt Ádám, Jakab-
falu ; Hartmann Antal, Arányos ; Kiss Lajos, 
Győrújfalu; Viola Gábor, Gyergyóditró: Erdős 
Endre, Kaksztmárton ; Hosszú Áurél, Horgos ; 
Szabados Pál, Görbed; Lemle Rezső, Franz-
feld; Mihályi Kálmán, Szeghalom; Valencsik 
Sándor (igazgató), Magyarfenes; Morik Sándor, 
Sárköz ; Kiss Gyula, Tarany ; Békefi József, 
Csepely ; Parison Lajos (igazgató),- Seultoum ; 
Lagler Sándor, Tolna-Varasd ; Fogas Ábrahám, 
Menyő. 

— A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 
fölhívást intézett a magyar tanítósághoz ; a 
fölhívást lapunknak nem küldték be, de más 
tanügyi lapok közléséből értesülünk, hogy, a 
jövő — 1904. — évi egyetemes tanítógyiílés 
a következő kérdéseket fogja tárgyalni: 1. A 
népoktatási törvény revíziója, kapcsolatban a 
szolgálati viszony szabályozásával ; 2. a fizetés-
rendezés; 3. a nyugdíj-szabályozás; 4. a nép-
nevelési egyesületek megteremtése és szervezése. 

— Rövid hírek. Egy tanító árvájára, egy 
20-éves, Bécsben szolgálatban álló fiatal leányra 
hívja föl kartársai figyelmét lapunk útján 
Krajcsovics István tanító (lakik Assakürthön, 
u. p. Üzbégh, Nvitra vm.), kérve őket, hogy, 
lia tudnak a megbízható, jó viseletű, főzéshez 
is értő leány számára valamely gyermektelen 
taDÍtó (vagy akár nem-tanító családnál) alkal-
mas helyet, közöljék vele. — Tanügyi tárcáim 
megjelentek. Akik a pénzt beküldték már, 
azoknak kezökben is van a könyv. Az ára 
— 2 K — beküldésével mindenkinek azonnal 
postára teszem a könyvet. Utánvétellel ne 
rendelje senki, mert nagyon drága így a postai 
portó. Szeretettel kérem a kollegiális, szíves és 
minél gyorsabb rendeléseket. Zalaegerszeg, 
1903 október 13. Tisztelettel : Réztolli M. — 
Iskolai könyvtárt létesítettek Felső-Fernezelyen 
s ATbu László tanító kéri mindazokat, akik 
tehetik, hogy a könyvtár gyarapítására egy-
egy hazafias jó könyvet küldjenek a könyvtárnak 
az ő címére. — Fölhívás. Azon kartársaimat 
kik az Erdélyi ev. ref. egyházkerület, előbb 
Kolozsvártt alapított, de jelenleg Nagyenyeden 

levő, tanítóképző-intézetének 1853-tól máig 
növendékei voltak, fölkérem: sziveskedjenek b. 
címűket alólirottal megtartandó 50-éves jubileum 
érdekében közölni. Kolozsvár (Farkas-u. 14. sz.). 
Zsigmond Ferenc, ev. ref. kántortanító. — Egy 
tanítótestület jubileuma. A „marostordamegyei 
általános tanítótestület" alakulásának 25-éves 
fordulója alkalmából f. évi november hó 4-én 
Maros- Vásárhelyt, a vármegyeház díszter-
mében ünnepi közgyűlést tart. — Gyűlések. 
A krassószörényvármegyei tanítóegyesület folyó 
hó 24.-én Német-Bogsánban tartja VIII. nagy-
és közgyűlését, mellyel érdekes kirándulások 
is vannak egybekötve. A zemplénmegyei tanító-
egyesület folyó évi közgyűlését és ezzel kapcso-
latos „Árvay-emlékünnepét" folyó hó 22.-én, 
csütörtökön, Sárospatakon tartja meg. A török-
kanizsai tanítói fiókkör folyó évi őszi gyűlését 
f. hó 29.-én Kübekházán tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-
alapra: Balassa Gusztáv, Felső-Baka (részes-
jegyre) 10 K ; Szentkereszty Tivadar, Csorvás 
(tiszteletdíjából, azzal a megjegyzéssel, hogy 
„az író-tanítók kivétel nélkül adhatnának 
tiszteletdíjukból erre a szent célra 1—1 koronát*) 
1 K. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozások. Ozv. Fürth Samuné, szül. 
Ceizler Leonora nyugalmazott érsekújvári izr. 
tanítónő Budapesten meghalt. — Semmler 
János nyug. ének- és zenetanár Hódmező-
vásárhelyen élte 82-ik évében elhunyt. — 
Kováts Istvánné, szül. Schönberger Mária 
horgosi állami tanítónő folyó hó 9-én, életének 
42-ik évében elhunyt. — Horváth Jánosné, 
szül. Szabó Etelka kecskeméti közs. tanítónő 
folyó hó 13.-án, életének 31-ik évében s a 
tanítónői pályán töltött- 12 évi áldásos mű-
ködése után elhunyt. Áldás emlékökre ! 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
további rendelkezésig nem fogad. — Az Eötvös-alapnak 
szánt pénzek üy címen küldendők : Tanítók Eötvös-
alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : Schmidt 
Béla lakik VII. ker., Hársfa - utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII.,Eottenbiller-u. 66. sz. a. -
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása : Budapest, I. ker.. Városmajor-utca 31. szám ; 
pénztárosa: BaHos István, lakása: I., Gellérthegy-
utca 27. szám. 

T a r t a l o m : Nyugdíjjárulékaink pontos befizetése. 
D. S. — Megfigyelések. Savas Mihály. — Súlyos 
hiba az olvastatásban. Horváth István. — Szent 
fogadás. Aglicser Bémusz. — A beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításának reformjához. Lind Gyula. — 
Gyermekmegfigyelés. Holzmann Ignác. — Egy német 
nevelő. H. M. — S z ü n ó r a : Régi dal. Vargyas 
Endre. — Irodalom. — Hivatalos. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓ^ LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A hi rde tések á r s z a b á s a . — A pályázat i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési dí j előre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a dí jak is 
e lő re a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A magyar fold. 
Ezer éve Magyarország ez az ország, 

de fájdalom, ma is sok még azoknak 
a száma, akik hazafiságban sohasem 
értenek velünk egyet, s elég, hogy a 
magyar politikai élet egére egy gom-
bolygó felhő toluljon, „nemzetiségi édes 
testvéreink" azonnal mutogatják, hogy 
a magyarok érdekeivel nem éreznek 
egyet s ez a föld, melynek minden 
hantját magyar vér tette porhanyóvá, 
nem mindenki előtt magyar. A magyar 
nemzet nemcsak megalkotta ez országot, 
de fönn is tartja s amint nem lehet 
és nincs is ország terület nélkül: úgy 
mi sem természetesebb, mint az, hogy 
ezt a földet — és a hozzá tapadó és 
belőle merített jogokat, — melyeket 
a nemzet magáének vall, egyben félté-
kenyen őrzi is. 

Ez az ország — mely ezer éve 
Magyarország — a miénk magyaroké s 
jogunk van ahhoz, hogy minden irányú 
nemzeti erőinket és sajátságainkat úgy 
fejlesszük, ahogyan nekünk tetszik. Ez 
a föld a mi otthonunk, otthonunkban 
pedig urak vagyunk, amiként a leg-
egyszerűbb polgár ember is rendelkező 
hatalom a maga háza táján. És minél 
szűkebb, kisebb ez a része a föld kerek-
ségének, ahol a nagy világtól elkülö-
nítve úgy élünk, hogy még a porszem-
ben is a magunk verejtéke növeli a 

termő erőt: annál féltőbb szívdobo-
gással ragaszkodunk a földhöz, a joghoz, 
ahhoz a földhöz, amely a mienk, a 
hazához, „amelyen kívül e nagy világon 
nincsen számunkra hely." 

A magyar ember különösen átérzi 
ennek mélységes igazságát. Egykor a 
magyar birodalom fénye olyan volt, 
mint a napé. Elfogyott a nap és hold 
lett belőle, de~ar boldból sem maradt 
más, mint egy csodásan szép csillag. 
Ragyogó- çsiilagi dé .á régi hatalmas 
égi testhez, képest mégis kicsiny. Árpád 
népei ezen V a a i n a p p á nőtt és 
azután megint' csak elfogyott csillagon 
húzódtak meg. Aki magyar, az — a hon-
talanul bolyongókat nem számítva, — 
mind itt van itthon, a nagy világnak 
ezen a kicsiny területén. Máshol sehol 
sincs rokonunk, akire számíthatnánk, 
aki velünk érezne, testvérünk lehetne. 
Az Úristen mindenségében itt vagyunk 
együtt, egy maroknyi nép, ezen a darab 
földön, amelyhez hozzá forrott már 
testünk-lelkünk ; amelyet ezer esztendő 
óta áztatunk könnyei-vérrel. A magunk 
könyével s az ellenség vérével, amely 
közé honfivér is bőségesen vegyült. Ez 
a mi z édes, a tőlünk elvál-
hatatlan !';;".. Mintha egyetlen felséges 
templom völna az egész! Magyar templom. 
Olyan szent nekünk ez az ország. Hűsé-
günkkel "körülvesszük s forró magyar 
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szívekből fonunk köréje piros koszorút: 
az égő szerelem koszorúját. Tele vagyunk 
a magyar dicsőség emlékével; a magyar 
szenvedés fájdalmával: a magyar sze-
retet lelkesedésével, bármely pontjára 
esik tekintetünk ennek az országnak. 

Midőn a magyar földről, édes hazám-
ról írok s gondolkozásomat a mi jogunk, 
a magyarok joga fölötti gondolat tölti 
be, elragad az áradozás, de kiséri azt 
a fájdalom is. Az áradozással azt sze-
retném, ha a buzdulás tüzét átömleszt-
hetném mindazokba, akik magukat 
testvéreinknek mondják; a fájdalmat az 
okozza, hogy kevesen vagyunk és sok 
harcra kell még elkészülve lennünk, 
amíg késő unokáink örökét biztosítva 
látjuk. A jövendő harcai talán nehe-
zebbek, rosszabbak, veszedelmesebbek 
lesznek azoknál, amelyeket őseink éles 
karddal vívtak! 

Édes véreim! magyar tanítók! a mi 
lelkiismeretes és lelkesült munkálko-
dásunk, a mi hazaszeretetre nevelésünk szüli 
ama harcosokat, kik ennek az ország-
nak a területi épségét, e területhez 
tapadó és e területből fakadó jogokat 
megtartani, védelmezni, fejleszteni és 
mindenki által tiszteltetni hivatva lesz-
nek. Neveljünk hazát és jogot becsülő 
nemzedéket a magunk javára, hazánk 
igazságos kívánságára és az egész 
magyar nemzet boldogulására! 

(Kiskirályhegyes.) Beney Antal. 

Nyomorék gyermekek iskolája. 
Jaj a legyőzöttnek. J a j annak, akit meg-

sebzett az élet, mielőtt a létért komoly küz-
delmet folytathatott volna ! Jaj a nyomorék 
gyermeknek ! 

Gyermeksége örömtelen, mert sebei nem 
engedik szabadon mozogni, gyermeki életet 
élni; jövője rettenetes, mert, — hacsak vagyon 
nem néz rája — a legnyomorúságosabb kenyér, 
a koldúskenyér és az éhenhalás közt kell 
választania. 

Mindez nem elég. A nyomorék gyermek 
életét egyéb is keseríti: az emberi szeretetlen-
ség, gyöngédtelenség, mely az ő kartársai 
körében szívtelen csúfolkodásban nyilvánul. 

A nyomorék gyermeket, jelenét nyomasztóvá, 
fájdalmassá, jövendőjét olyan nagyon aggasz-
tóvá tevő környezetéből kiragadni, őt szeretet-
tel ápolni, gyógyítani, csekély erejét tudato-
san fejleszteni, lelkét művelni, szívét nemesí-
teni, akaratát edzeni, munkaerejét kifejteni, őt 
valamely foglalkozásra tanítani, elhelyezni, 
hogy ne koldulással, hanem az embernek 
önérzetét biztosító munkával keresse kenyerét: 
ez olyan föladat, melyért a legjobbaknak érde-
mes fáradni és áldozni. 

Örömmel adunk hír t róla, hogy a magyar 
társadalom legújabban ennek az eddig parlagon 
heverő területnek a megmunkálásába is bele-
fogott. 

Dr. Verédy Károly fővárosi tanfelügyelő 
buzgólkodására a nyár folyamán megalakult 
a „Nyomorék gyermekek menhelye" című 
egyesület, melynek célja: „testileg nyomorék 
gyermekek részére (vakok, süket-némák, hülyék 
kivételével) Magyarországon menhelyeket föl-
állítani s ezekben vallás és nemzetiségre való 
tekintet nélkül, mindkét nembeli nyomorék 
gyermekeket testileg és szellemileg kiképezni, 
illetve ellátásban, orvosi kezelésben és nevelés-
ben részesíteni, esetleg mesterségre tanítani. 
A gyermek-menhelynek első sorban célja szegény 
gyermekeket ezen jótéteményben részesíteni, 
másod sorban azonban tehetősebb szülék 
gyermekeinek fölvételét is lehetővé tenni a 
szülék kereseti viszonyaihoz mért s lehetőleg 
mérsékelt díjfizetés mellett." 

A nyár elején alakult meg az egyesület. 
Azóta lankadatlanul dolgozik, hogy nemes 
célját mielőbb megvalósíthassa. 

A pár hónapi zajtalan, szorgos munkának 
és áldozatkészségnek immár megvan az ered-
ménye. Az egyesület ma már abban az anyagi 
helyzetben van, hogy humánus munkáját meg-
kezdheti, első menhelyét megnyithatja. Leg-
közelebb tartott gyűlésében elhatározta az 
egyesület, hogy az első menhelyet, melyben a 
szegény nyomorék gyermekek teljesen ingyenes 
testi és lelki gondozást, ápolást és nevelést 
nyernek, legelőbb Budapesten mielőbb meg-
nyitja. 

Ebben az első intézetben az egyesület 
anyagi erejéhez mérten kezdetben csak ingyenes 
nyomorékok lesznek, akiknek az intézet min-
denben gondját viseli. Az erőstsbböu korlátolt 
szám egyébiránt nemcsak az egyesület anyagi 
viszonyaiban leli magyarázatát, hanem abban 
a körülményben is, hogy a nyomorék gyer-
mekek intenzív nevelése kizárja a nagy számot. 
Ezekkel a szerencsétlenekkel egyénileg kell 
foglalkozni. A nyomorék tehetetlenségénél fogva 
még felnőtt korában is félig gyermek. Vele 
behatóan kell foglalkozni, egyéniségét a lehető 
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legteljesebben figyelembe kell venni. Külön-
ben a nevelés nem biztosít számottevő ered-
ményt. Am a sok gyermekkel lehetetlen 
«Ikerülni a sablonosságot, a gépiességet, az 
egyéniség elhanyagolását. Ezért kellene ebben 
az iskolában a növendékeket kisebb számban 
venni föl, még abban az esetben is, ha az 
anyagi viszonyok nem korlátoznák a fölvételt. 

A szeretetteljes családi nevelés biztosítása 
lévén az új iskolának főcélja, nevelői tevékeny-
ségében a családi jelleg fog kidomborodni. 
Evégett az egyesület nőtanítóra bízza a gyer-
mekeket, aki meg tudja közelíteni az édes-
anyát. A tanítónő megválasztásánál nemcsak 
a képzettségre, hanem az illetőnek az egyéni-
ségére is figyelemmel lesz. Olyan tanítónőt 
alkalmaz, aki nagy föladatát átérzi, átérti és 
megoldása érdekében áldozatra kész. A leg-
közelebb megválasztandó tanítónő az egyesület 
költségén külföldi tanulmányutat teszen, hogy a 
nyomorékok iskoláját német földön megfigyelje. 

Az intézmény iránt a szülék körében oly 
nagy érdeklődés mutatkozik, hogy rövid pár 
nap alatt tízszer annyi növendék jelentkezett, 
mint amennyit az első intézet hangsúlyozott 
nevelési céljainak veszélyeztetése nélkül befo-
gadni képes. 

Annak a jele ez, hogy az új intézmény 
hézagot pótló, melyet mint ilyet kifejleszteni 
«rdemes, sőt szükséges. 

(Budapest.) Ember János. 

A tanító a népismertetés szol-
gálatában. 

Nem először van szó erről e lapokban. Már 
1883. intézett fölhívást Simonyi Jenő a 
tanítósághoz, hogy gyűjtsék össze a nép közt 
található érdekes és a tudományra nézve 
értékes szokásokat. Ugyanazt tette később dr. 
Hermann Antal kiváló etnográfusunk is és teszi 
azt néha, röviden, a gyűjtendő anyag meg-
jelölésével, az Etnografia és Magyar Nyelvőr 
szerkesztősége is. 

És ezek a fölhivások lelkes tanítóságunknál 
nem is maradtak hatás nélkül. Többen igen 
szép eredménnyel gyűjtöttek s e téren kifejtett 
munkásságukkal elismerést arattak. 

Maguk az etnográfusok is elismerik, hogy a 
tanítóság a népismeretnek már eddig is 
jelentékeny szolgálatot tett. Sebestyén Gyula 
a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára 1902. 
évi jelentésében elismeréssel említette meg, 
hogy „a gyűjtési munkálatokban jeles tanítói 
karunk nemcsak ügyszeretetének és munka-
kedvének, hanem néprajzi tájékozottságának is 
meglepő tanújelét adta." 

És mennyit tehet a néptanítóság ezután, ha 
csak az eddigi mértékben szolgálja is a nép-
ismertetést, néprajzot. Pedig azt szeretnők, az 
ügy érdekében, hogy többet tegyen, aminthogy 
módjában is van tenni, csak tervszerűbb 
legyen irányítása. 

És az annyi irányban legfoglalni kívánt 
tanítóság nem is tekintheti ezt oly tehernek, 
melyre néha-néha — alkalomadtán — egy kis 
időt ne szakíthatna, ha meggondoljuk azt, 
hogy ezzel a népismereti (etnológia) és nép-
rajzi (etnografia) tudomány szolgálata mellett 
kellemes szórakozást szerez s ennek révén a 
néppel közelebbi ismeretségbe jut. 

Hazánk sok nyelvű s vallású népkeveréke 
Európa egyik leghálásabb területe a néprajzi 
megfigyelések s tanulmányok számára és ránk, 
magyarokra nézve, kik itt az államalkotó 
nemzet vagyunk, az ily tanulmányok nemcsak 
mint elvont értékű tudományosságok s érdekes 
olvasmányul szolgáló leírások, hanem egyúttal, 
mint a politikai, közgazdasági s kultúrális 
viszonyok hű föltárói is fontossággal bírnak. 
Mert — ne feledjük — a nép ma már nem 
puszta nyers anyaga az államnak, hanem 
nemzetgazdászati és — alkotmányos államban — 
annak nagyjelentőségű politikai tényezője, 
mely az államélet jövőjére döntő befolyást 
gyakorol már a jelenben s gyakorolni fog a 
népoktatás által rohamosan előmozdított álta-
lános műveltségének s jogainak további kiszé-
lesítése folytán a jövőben még jobban. 

Nem lehet tehát közönyös előttünk a külön-
böző népfajok testi s lelki tulajdonainak, élet-
módjának, vágyainak, lelki életének ismerése, 
mert csak ezen ismeretekből meríthetnek 
politikai, kultúrális és közgazdasági elvek meg-
állapítására oly életrevaló eszméket, amelyek 
alapján egyrészt a nép anyagi s szellemi 
szükséglete s azok fejlesztése elősegíthető, 
másrészt az együttélő, egy állam kötelékébe 
tartozó különböző nemzetiségű népek maga-
tartása, gondolkodása s érzelme egymásközt 
és az állammal összhangzatba hozható s he-
lyesen irányítható leend. 

A tudósok egészen a legújabb időkig nem-
csak hogy észre nem vették a népélet fontos 
nyilvánulásait, hanem egyenesen kerülni lát-
szottak. 0 előttük közömbösek voltak azok a 
legalsó réteghez tartozó milliók, a szegény 
földmívesek, a kunyhók lakói, kikben a nem-
zeti sajátságok, a nemzeti érzet és szellem a 
legépebben fönnmaradtak. Bezzeg igyekeznek 
most tudósaink, íróink a néplélekhez közel 
jutni, annak kristályforrásából meríteni ! Keresik 
a kapcsot; a tudós, hogy az általa művelt 
tudományághoz anyagot, némely esetben 
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magyarázatot leljen, a költő, hogy onnan 
ihletet merítsen. 

A magyar nemzet legnagyobb írói, költői azok 
voltak, kik a nép közül küzdötték föl magukat, 
vagy közte nevelkedtek s kikben ennélfogva a 
nép lelkének ősereje nyilatkozott meg. Mindenek-
előtt nyelvük művészete tűnik föl, mellyel a 
népnyelv egyszerűségét, zengzetességét juttatják 
érvényre. Petőfi, Arany, Baksay nyelvét a 
magyar népnyelv üde bája, zamatossága teszi 
ragyogóvá. Tapasztalat után mondhatom azt is, 
hogy Posa Lajos népies gyermekverseinek egy 
részét még az azt nem értő nem magyar ajkú 
gyermek is élvezettel hallgatja, mert annak 
csattogása, gyönyörű csengése kellemesen hat 
fülére. 

Turgenyev Iván, az oroszok egyik legnagyobb 
költője regényei, elbeszélései anyagát a nép-
életből vette. Oda kezdenek fordulni újabban 
a magyar regényírók is. 

Hol állana a magyar nyelv csiszoltsága s 
maga a nyelvtudomány, ha a nagy Révay az 
abban meghonosított történelmi rendszer mel-
lett a nép nyelvét kellő figyelemre méltatta 
volna! Az önkényes nyelvfaragás, melyet 
Szarvas Gábor oly találóan nevezett délibábos 
nyelvészetnek, sohasem juthatott volna virág-
zásra. Elmaradtak volna a Bugáth, Hélmeczy 
s más nyelvújítók által száz és száz számra 
gyártott s a magyar nyelv jövőjét már-már 
veszélyeztető idétlen szók ; nem vált volna egy 
időre a próza — nyelv tekintetében — 
Ízetlenné; nem volnának egymással elkesere-
detten küzdő ortológusaink s neológusaink, 
szóval: nem állott volna be nyelvi visszahatás, 
mert a népnyelvben a fejlesztéshez helyes 
csapást nyelvészeink idejekorán meglelték'volna. 

A nép költői termékeinek egy jó része a 
költészet legszebb gyöngyei közé tartozik. 
Kriza János „Vadrózsák", Arany-Gyulay 
„Magyar népköltési gyűjtemények", Merényi 
mesegyűjteményei, Benedel: Elek „Magyar 
mese- s mondavilág" c. kötetei a magyar 
népköltészet gyöngyeit foglalják magukban. 
Kollár János híres szláv költő tót népdal-
gyűjteménye a „Narodnie Zpiewansky" annak 
idején nagy föltűnést keltett a szlávság közt. 
Koradzsics Vuk szerb népdalgyűjteménye 
egyszerűségének bája megjelenésekor Európa 
irodalmi tekintélyeit, mint: Goethét, Herdert, 
nálunk Bajzát is bámulatba ejtette. 

Valamely, a nép köréből származó, ősréginek 
bizonyult népmonda, legenda vagy epikus ének 
döntő bizonyítékul szolgálhat egy nép törté-
neti múltja homályos kérdéseinek megoldá-
sához. 

Az általánosabb keletű mesék, elbeszélések 
igen sokjának tárgyai, alakjai számos népnél 

ugyanazok. Vájjon, hogy mutathatja ki az. 
összehasonlító kritika, hogy miben áll azoknak 
a megegyező lényege; honnan eredtek, mily 
változattal ültettettek át, ha a nép szóhagyo-
mányait össze nem gyújtjuk. S kinek áll ez 
jobban módjában, mint a néptanítónak? Hány 
érdekes szót, mondást jegyezhet föl minden 
keresés és fáradság nélkül, hány szép mesét 
írhat le, melyeket a nép másoknak, kik utána 
járnak, el sem mond. 

A magyar műipart csak akkor fejleszthetik 
igazán nemzeti irányban, ha teljesen rendelke-
zésre állnak mindazon tárgyak, díszítések, me-
lyeken a motivumok föltalálhatók. Itt is-
gyűjteni kell. Egyes házi használati tárgyak : 
kancsók, tányérok, faragott gyufa-, tükörtartók, 
ostornyelek, botok, tojások, továbbá varrot-
tasok, hímzések, ingek eleje, régi misemondó-
ruhák, szűrök stb. díszítései, a magyar diszítési 
stílhez szolgálhatnak értékes anyagul. Kell-e 
a tanítónál különös fáradság ilyenek össze-
gyűjtéséhez ? Akár a M. N. Múzeum néprajzi 
osztálya, akár az Iparművészeti Múzeum ilyen 
tárgyakat megfelelő ár mellett készséggel 
átvesz. Lehoczky Tivadar, Huszka József, 
Herman Ottó s mások által gyűjtött népies 
tárgyak, Bubics Zsigmond püspök keramikai 
gyűjteményei egy-egy művelődés-történelmi 
részletet tárnak föl. 

A lakóházak alakját, építési módját, a nép 
régies ruházkodását, az érdekest és jellemzőt is 
könnyen leírhatja s lerajzolhatja a tanító. A 
magyar nép eredeti, jellegzetes házával most 
sem vagyunk tisztában, annak mivoltát csak 
ezután állapíthatjuk meg — ha egyáltalán lehet. 

A vadászat, halászat, földmtvélés, mint 
ősfoglalkozások nemcsak a szokás mivolta, 
hanem nyelvészeti szempontból is megérdemlik 
a velük való bővebb megismerkedést. Herman 
Ottó Magyar Halászat könyve a halászati 
szók eddig nem ismert becses gyűjteményét 
tartalmazza. 

A népismertetés a nemzeti nevelés ügyét is 
kiválóan alkalmas szolgálni. Szociológiai része 
a nép társadalmi fejlődésének, intézményeinek 
becsét tárja elénk; az ú. n. nép-pszihológiai 
részének a nép jellemének egybevetése s lélek-
tanulságok levonása a föladata; ezek pedig 
mélyen belenyúlnak a neveléstudományba. 

A magyar gyermek nevelésénél követett 
szokásokból alig ismerünk valamit. Nem tudjuk 
általában, hogy a nép miként táplálja, ruházza, 
gyógyítja stb. gyermekeit kisded s későbbi 
korában. 

A népköltészet termékei, a népies gyermek-
játékoknak, népies díszítéseknek az iskolában 
való fölhasználása kiváló szolgálatot tehetnek 
a tanítás nemzeti irányúvá való tételében. A 
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finneknél a nép kézimunkáinak jellegzetesebb 
részét már teljesen egybegyűjtötték s ott a 
tanítónők az iskolában tanítani kívánt kézi-
munka-díszítésekhez az ily gyűjteményekből 
keresik ki a mintákat. Mennyire óhajtandó, 
magyar nemzeti szempontból, hogy iparos 
iskoláinkban a nép díszítési termékeinek 
segítségével megállapított magyar díszítési stíl 
motivamai a rajztanításnál alkalmaztassanak. 

A szülő- s lakóhely és tágabb körben a 
járás, vármegye s végül az ország ismerete 
csak a nép ismeretével válhatik tökéletessé, 
amit a tanító egyes tárgyak, mint: földrajz, 
történelem, természetrajz s nyelvtan tanítá-
sánál értékesíthet. 

Nagyon kívánatos, hogy az egyes tanköny-
vekben, de főleg az olvasókönyvekben a nép-
életre vonatkozó jellemzések, rajzok, mondák, 
versek s népies szokások leírása, főleg a 
magyar nép ismertetése az eddiginél nagyobb 
tért nyerjen. 

íme, a népismereti, néprajzi tények és 
észleletek mily számos oldalról szolgálnak 
nagyfontosságú messzire ható kérdések meg-
oldásához. 

Eddigelé hazánk lakóit nem ismerjük jól. 
Nem tudunk beszámolni pl. a magyar nép 
testi s lelki tulajdonaival. Ismerhetjük életének 
egyes jelenségeit, lelki nyilatkozatait, de hogy 
ezeknek benső rugóit, eredetét, szóval teljes 
megértését és az azokból levezethető népjellem 
mivoltát ismernők, határozottan kétségbe kell 
vonnunk. Egy népet csak a népismeret körébe 
eső alapos, sokoldalú búvárkodás alapján lehet 
a maga igazi mivoltában megismerni, amire 
csak a legrészletesebb anyaggyűjtés, annak 
összehasonlító földolgozása képesíthet. 

A tanítóknál az anyag lépten nyomon kinál-
kozik, azoknak összegyűjtése — amit több 
esetben a tanulók által is lehet végeztetni — 
nem kiván a tanítótól különös szakképzett-
séget avagy gondot. Félreeső elzárt faluban, 
hol a tanító a társadalmi élet lelket üdítő 
előnyeitől csaknem teljesen meg van fosztva s 
választania kell az önművelődés és a kisértő 
elpóriasodás, szellemi elsekélyesedés közt, 
gondolkodásra s önképzésére serkentőbb, élve-
zetesebb s a tanítói állással összeférőbb 
foglalkozást a nép tanulmányozásánál alig 
találhat. 

A gyűjtést a tanítói járáskörök is kezükbe 
vehetnék. Osszegyűjthetnék a területükön talál-
ható néprajzi vonatkozású tárgyakat, leírhatnák 
a nép jellemét, szokásait s így a tanító bár-
mely részébe kerülne is az országnak, rögtön 
birtokába juthatna az ott lakó nép etnogiafiai 
mivoltának. Ez pedig igen nagy előnyére szol-
gálna a tanító működésének sikeréhez, mert 

megismerve a népet, mely közt élnie, mű-
ködnie kell, irányítását, oktatását tervszerűleg 
rendezheti be. 

Ezzel a nép szívéhez is közelebb juthat. 
Megismerés nélkül nincs valódi szeretet, a 
tanítónak és népnek pedig kell egymást szeret-
niük. A népnevelés szeretet s az abból kiágazó 
lelkesedés nélkül leglényegesebb alkotórészét 
nélkülözi. Herman Ottó, mióta halászati kuta-
tása közben a magyar néppel közelebb érint-
kezett s iránta fokozódott szeretete, nem győzi 
eléggé szellemi kiválóságát, lelke megnyilat-
kozásának őserejét, eredetiségét csodálni. 

Vájjon az intelligens osztálynak a pórnép 
iránt táplált, még a feudális korból maradt 
balitélete, megvetése, a nemzetek, nemzeti-
ségek, fajok s vallásfelekezetek egymás ellen 
való győlölete, lenézése nem a nemismerésből 
ered-e? Nem ez a körülmény az oka-e annak 
is, hogy a demokrata eszmék a társadalmi 
életben tért nem hódítanak ? 

Az a tudomány, melyért egyes jeleseink 
annyi, szinte hősinek nevezhető küzdelemmel 
tevékenykedtek, megérdemli, hogy a tanítóság 
fölkarolja. Tudjak, a többek között, mennyi 
viszontagsággal küzdött Beguly, Castrén, Pápay 
Károly és Munkácsi Bernát, kik a távoli, 
magyarral rokon népek, a vogulok, osztjákok 
s szamojédek tundráin, pusztaságain, rengete-
geiben fáradalmak s a legnagyobb nélkülö-
zések között gyűjtötték össze a célul tűzött 
föladatok megoldásához szükséges adatokat. 
Báró Orbán Balázs gyalog járta be a szé-
kelyek lakta vidékeket, hogy munkájához, a 
hatköteses Székelyföld leírásához, közvetlen 
forrásból szerezhesse be adatait. Wlisloczky 
Henrik pedig, hogy az erdélyi sátoros cigá-
nyok lelki világával, szokásaival s nyelvével 
megismerkedhessék, hónapokig együtt élt, 
együtt vándorolt velük faluról- falura. Fennichel 
Uj-Guineában lehelte ki fiatal lelkét, az ottani 
vad nép tanulmányozása közben. A zseniális 
Jankó János etnográfust, ki egy, a magyar 
néppel rokon oroszországi nép halászatát, 
antropologiáját tanulmányozta, a nagy munka 
ölte meg 34 éves korában. Ezek mindnyájan 
a népismeret iránti lelkesülés legszebb példáiul 
szolgálnak. 

Örömünkre szolgálhat, hogy a tanítók 
sorában is találunk többeket, kik cikkek, 
gyűjtések, sőt figyelemreméltó munkák által 
is szolgálják a népismeretet. Nagy József 
tanító az árvamegyei tótokról, Istvánffy Gyula 
a palócokról írtak figyelemreméltó munkákat. 
Bunker soproni tanító a német parasztházak 
ismertetésében szaktekintély. A külföldön pedig 
csak a legújabban is föltűnést keltett egy 
német tanító, Knop Ottó, ki egy Pozen tartó-
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mányi lengyel mondákat tartalmazó vaskos 
kötetű könyvet adott ki. 

De nem kivánjuk ám, hogy az úgyis min-
den irányban igénybe venni kívánt tanítóság 
egytől-egyig a népismertetés apostolául csapjon 
föl, figyelmüket azonban az ügy érdekében 
jónak látom ismét fölébreszteni azon reményben, 
hogy mindig több és több találkozik köztük 
olyan, kit körülményei, hajlama s tehetsége 
szabad idejében ezen csekély eszközök által 
is szép eredménnyel kecsegtető nemes szóra-
kozásra buzdít. 

Oly átmeneti korban élünk most, midőn 
a művelődés rohamosan általánosít, fejleszt, 
magába olvaszt vagy elsöpri a mult emlékeit, 
vívmányait. A régies szerkezetű házak, ruha-
viseletek, a közlekedési eszközök szaporodá-
sával mindinkább veszítik népies jellegüket ; a 
népies szokások elmúlnak, a nép házi iparát 
kiölik a gyárak, sajátlagos ízléséből kivetkőz-
tetik s új elemet honosítanak meg az olcsó 
képes újságok, divatlapok. Ezredéves múltú 
hazánk vérrel áztatott földjének csaknem 
minden dombjához, völgyéhez fűződő kedves 
mondák, regék, kezdenek örökre kiveszni. 
Szóval: a sajátlagos, a nemzeti mindenütt tér t 
veszít. Pedig ha van egy nemzet Európában, 
melynek régi nemzeti szokásaihoz, erkölcseihez 
nyelvéhez s minden szellemi sajátságához a 
saját érdekében ragaszkodnia s azt lehetőleg 
mentenie kell, a magyar az. Okaival nem szük-
séges előállanom. 

A magyar tanító állása különösen megköve-
teli az ideálizmust, az eszmék, nemes célok 
szolgálatát a szorosabban vett foglalkozási 
körében s azon kívül egyaránt. S vájjon betölt-
heti-e a tanító szebben hivatását, mintha a 
tudományok elemeit az iskola útján közkinccsé 
teszi a népnél, a nép közt most még szoká-
saiban s hagyományaiban szerte-széjjel heverő 
drága közkincseket pedig megőrzi a tudo-
mánynak s azt azon édes tudattal teheti, hogy 
egyúttal hazájának, nemzetének szent ügyét 
mozdítja elő. 

(Budapest.) Gönczi Ferenc. 

A dilettantizmus. 
A dilettánsok vagy műkedvelők a szín-

darabot nagyobbára tönkreteszik s a szerző-
nek is ártanak. Ha mégis telt ház előtt játsza-
nak, ennek oka a jótékony cél. Az ily előadásokon 
műértők is megszoktak jelenni s nagyokat 
nevetnek az „alakításon". Mert az is egyik 
mulatsága az embereknek, hogy jóízűen nevet-
nek mások gyöngeségein. 

A gyermeklélek megfigyelésénél, valljuk 
meg nyíltan, dilettánsok vagyunk s attól lehet 

tartani, hogy ahhoz értők kinevetnek bennünket. 
E z volna különben a legkisebb baj. Sokkal 
nagyobb ennél az, hogy árthatunk magának 
az ügynek s az eszme előharcosainak. 

Legnagyobb bajnak azonban azt tartom, 
hogy nem hatolhatván a gyermeklélek meg-
nyilatkozásának igazi okaiba, oly nevelési eljárá-
sokat állapítunk meg, amelyek épp az ellen-
kezőjét eredményezik annak, amit céloztunk. 
S ebben rejlik a dilettantizmus veszedelme. 

A lelki élet bonyolult jelenségeinél maguk 
a tudósok is ingadoznak. Pedig ők egész 
életüket ennek a tudománynak szentelik. Mi 
lélektannal a tanítóképző-intézetben alig foglal-
koztunk többet tíz hónapnál. Tanáraink elő-
ismereteink korlátolt volta miatt a részletekbe 
nem is vezethetnek be. 

Az orvosok előismerete nyolc gimnázium s 
ráadásul az érettségi. Er re az alapra rakják 
a négyévi szakfolyamot s még néhány évi 
praxist. A test hőmérsékét megállapíthatják, 
a beteg üterét megtapogathatják ; úgy őt, 
mint környezetét a betegség okairól kikérdez-
hetik ; a diagnózis megállapításánál rendelkezé-
sökre állanak a legtökéletesebb műszerek s 
mégis gyakran tévednek. 

A lélekhez, melynek mivolta fölött a mate-
rializmus, a spiritualizmus és e két szélsőség 
összes árnyalatai vitáznak, nehezen juthatunk 
s így tekintettel hiányos előismereteinkre s 
még hiányosabb kiképeztetésünkre, tévedésből 
tévedésbe eshetünk. Énnek a tévedésnek min-
den egyes esetben a gyermek az áldozata. 

A mult nyári tanácskozmány, mely ez ügy-
ben a Tanítók Otthonában tartatott, már 
érezte, hogy hiba van a kréta körül. Azér t 
elhatározta, hogy a tanítók számára Utasítást 
fog kidolgozni. Ettől sem lehet sokat várni. 
Közelebb jár a célhoz az az indítvány, mely 
egy megfelelő lélektan megírását célozza. Ez 
volna arra hivatva, hogy gyarló előképzettsé-
günket s a képző-intézetek hiányos tanításait 
pótolja. Csakhogy itt meg az a baj, hogy, ha 
az a könyv nagyon népszerű lesz, nem meríti 
ki a t á rgya t ; ha pedig tudományos, nem 
értjük meg. 

Sajnos, hasztalan minden törekvés. Magasabb 
előképzettség s magasabb szakképzettség híján 
dilettánsok maradunk a lélek birodalmában. 

De ez nem azt teszi, hogy az eszmét 
elejtsük. Ennek megvalósítására azonban leg-
alább is félszázadra van szükségünk. 

Kiindulási pont az érettségi, vagy az ennek 
megfelelő előismeret. E r re jő egy három-éves 
képzőintézeti kurzus, ahol kizárólag szaktár-
gyakkal foglalkozunk. Ötven esztendő alatt 
így a jelen tanítói nemzedéket oly hadsereg 
válthatja föl, melyre a lélek megfigyelése & 
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az ezzel járó tudatos munka veszedelem nélkül 
bízható. Ha ötven esztendő múlva kezdjük 
így, száz év kell, míg célt érünk. Kezdjük 
tehát ma. S ha ma semmikép sem lehet, 
készítgessük elő legalább a talajt a jövő 
számára. 

Szabad időnkben tanuljunk lélektant. Ez 
világítja meg működési területünket : a homályba 
burkolt lelket. 

(Budapest.) Szentyyöryyi Lajos. 

A falusi iskolák szorgalomideje. 
É.-Keményfí Katinka t. kartársnőnk ismeretes 

javaslatára vonatkozó végső megjegyzéseit el-
olvasván, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
fönntartom mindazokat, miket e tárgyról lapunk 
31. számában elmondtam és nem tartom szük-
ségesnek, hogy a javaslat értelmében rendele-
tileg intézkedés történjék. 

De lássuk a végső megjegyzéseket egyenként. 
„A szorgos munka ideje az időjárástól és a 

vidék földrajzi fekvésétől függ . . . " mondja kar-
társnőnk. Nagyon helyes! De mi következik 
ezen ellentmondást nem tűrő igazságból? 
Aligha egyéb, mint az, hogy a munka akkor 
végzendő, amikor az időjárás és a vidék föld-
rajzi fekvése szorgossá tették, tehát nem 
végezhető mindenkor a javaslat proponálta 
szünidőben. 

„Megjárná a föld népe, ha június első felében 
a lábát lógatná. . ." Meg bizony, — sőt többet 
mondok! Még akkor is megjárná, ha április, 
május, avagy október hónapokban gyakorolná 
magát a láblógatásban. No de efféle testgya-
korlatról nem is volt szó, csupán csak azt 
állítottam, hogy június elején nincsen olyan 
munka-torlódás, mint teszem azt tavasszal 
meg ősszel. Különben t. kartársnőnk első cikké-
ben csakis a tavaszi és őszi munkákat mondta 
szorgosaknak, aztán meg pusztán a gyermekek 
segédkezésének okvetlen szükséges volta fölött 
vitatkoztunk, így tehát egyetértünk abban, 
hogy a föld népe csak dolgozzék minél szor-
galmasabban és ne lógassa a lábát. 

Utalva a mulasztási napló adataira tartaná 
helyesnek t. kartársnőnk a 8 hónapos szorga-
lomidő beállítását falusi iskoláknál. — Ugyan-
ezen adatokra való hivatkozással én meg nem 
járulhatok az indítványhoz, mert összegezve 
öt évről mulasztási naplóim ebbeli adatait, azt 
tapasztalom, hogy a mulasztások zöme április 
(15%), májas (21%) és október (32%) hóna-
pokra esik. 

Amidőn t. kartársnőnk azt hiszi, hogy a 
4 — 5 hónap alatt földolgozható tananyagot 
illetőleg mondottakban 28.000 kartárs közül 
csakis a franzfeldi kolléga értelmezte úgy, amint 

én azt tettem, ezzel megengedi, hogy amikor 
első cikkében a többi időre vonatkozólag csak 
per ajándék-időről éá ennek értékesítéséről 
szólt, szavaiból a neheztelt értelmezés kimagya-
rázható volt. Miből tudhatja tehát, hogy a 
franzfeldi kolléga az egyedüli, aki így értel-
mezte, főleg mikor figyelembe veszi lapunk 
30-adik számában Bodiss kartárs úr cikke végén, 
a csillag alatti szerkesztői megjegyzést, amely 
azt mondja, hogy halomszámra érkeztek a 
hozzászólások e tárgyhoz!? 28.000 tanító nevé-
be a ilyen állítást nem mernék kockáztatni. 

„A 4—5 hónap alatt," magyarázza ki magát 
t. kartársnőnk, „az van értve — s ezt minden 
öntudatosan működő, szorgalmas tanító tapasz-
talhatja, — hogy az új és új anyagközlés 
körülbelül annyi időbe kerül." — Nem hiszem 
ugyan, hogy ezzel a t. kartársnő engem a 
jelzett tanítók sorából eleve ki akart volna 
zárni, — hiszen ő engem nem ismer, — de ime 
megteszem magam, amidőn kockáztatva a C5 O " 
fönti jelzőket bevallom, hogy nekem annyi 
idő nem elég. Es merem állítani, ha megsza-
vaztathatnék a 28.000 kartársat, az én tábo-
romba jó sokan kerülnének, mert elvégre a 
fönt dicsért isteni adományok számtalan gyarló 
embertől megtagadtattak. 

E táborba sorakoznának mindazok, akik 
eddig a túlterhelés miatt panaszt hallattak, 
— pedig van köztük sok jeles tanférfiú, — itt 
gyűlnének össze azok, kik a tanterv revíz ónál 
a tananyagot redukálták, ide jutna az idegen 
ajkú iskoláknál működő tanítók zöme, — pedig 
az állami iskolák legnagyobb része idegen ajkú, 
— mert ezen iskoláknál az új és új anyagközlés 
nem megy oly simán, sok időt igényel az 
ismétlés, begyakorlás, megrögzítés azonszerint 
— szóval, oly tekintélyes számban sereglenénk 
össze, hogy a ránk való tekintetből különleges 
intézkedésről is kellene gondoskodni. 

„Erre 8 hónap okvetetlen kell, de elég is," 
ezt állítja t. kartársnőnk. Ha pedig okvetetlen 
szükség van a 8 hónapra, akkor csakis bölcs 
előrelátásnak minősíthető a tanügyi hatóság 
azon törekvése, mely szerint a 9 —10 hónapos 
szorgalomidőt forszhozza és nem méri ki szűken 
az okvetetlen szükséges 8 hónapot, mert a 
tanító nem ritkán a tanítónő netáni gyengélke-
dése, járványok miatti iskolazárás, esetleges 
tanító- változás, a tavaszi és őszi mezei munka-
torlódás okozta iskolamulasztások — kellemet-
len zavarokat idézhetnének elő. 

„Ha így tömörebb, mert a szellemet folyton 
ébrentartó, élénk tanítási menetről van szó", 
kérdezi a t. kartársnő, „hogyan lehet itt nap-
lopásról beszélni?" 

Nem is az élénk tanítási menetet mondtam 
én naplopásnak, hanem azt, ha 4 hónap alatt 
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végezhető munkán 8 hónapig elpiszmognánk. 
Vájjon nem akad-e elég ember, ki így is ránk 
süti a naplopó bélyegzőt? 

Különben a városi iskoláknál is esak annyi 
a megszabott tananyag, mint a falusiaknál, a 
szorgalomidő mindenütt 10 hónap, a gyermekek 
értelmi foka meg jóval magasabb — ugyan 
ki merné állítani, hogy ott tehát kevésbé tömör, 
a szellemet csak itt-ott ébrentartó, kevésbé 
élénk a tanítási menet? Kérdem már most, 
miért volna éppen a falusi tanító a „kényei-
meskedó tananyagnyujtó", ha neki is 9 — 10 
hónap kell — pedig mostohább viszonyok 
között — ugyanazon munkához, mint a városi 
kollégának ? 

Mert én a tananyag földolgozása mellett a 
nevelést is hangsúlyoztam, t. kartársnőnk szük-
ségesnek látta kijelenteni, hogy még a Székely-
földön is tudják, miszerint a tanítással együtt 
jár a nevelés is és egy füst alatt azt is elárulja 
még, hogy ő a maga részéről fontosabbnak tartja 
a nép saját családi nevelését a mi nevelésünknél. 
Szép ! Most már csak az a kérdés, vájjon a családi 
nevelés érdeke okvetetlen megkivánja-e a hosz-
szabb szünidőt? Ugyanis azon szülő, ki gyer-
mekét a mezei munkábsn annyira elcsigázza, 
kimeríti, fárasztja korán hajnalban már, hogy 
ez az iskolapadban már csak pihenni vágyik, 
alszik — amint t. k. első cikkében panaszolja, 
— az a szülő keveset konyít a neveléshez és 
gyermekére nézve megbecsülhetetlen jótétemény 
az, ha már csak azért is elvisszük az iskolába, 
hadd pihenje ki magát szegény. Aki pedig 
értelmesebb, az gyermekét szívesebben látja 
az iskolában felügyelet alatt, — mikor ő a mezei 

'munka miatt úgysem ér rá gyermeke neve-
lésével foglalkozni, — mert jól tudja, hogy 
az iskola pótolja, amit ő mulasztani kénytelen. 

A családi összetartozandóság érzetének s a 
családi tűzhelyhez való ragaszkodásnak nagy 
mértékű megcsappanása, amely a kivándorlás-
ban csúcsosodik ki élesen, vájjon lehet-e okozati 
összefüggésben a 9 —10 hónapos szorgalom-
idővel? Ha igen, vájjon a 8 hónapos szor-
galomidő változtatna-e a dolgon? 

Ezen kérdésekre fölösleges felelnem. Azért 
állítottam csak szembe őket, mert az tetszik ki 
belőlük, mintha a t. k. a kivándorlás csökkenését 
is várná a 8 hónapos szorgalomidő beállítá-
sától, ha ugyan ismét félre nem értettem ! ? 

Nem igen értem, hogy mit akart t. k. ezzel 
mondani: „S megható módon int," — már 
mint én — »hogy mi is akként cselekedjünk." 
Mintha gúnyolódó kedvében lett volna, mert 
hiszen valamennyi végső megjegyzésével napnál 
is világosabban bizonyítja, hogy hozzászólásom 
vajmi csekély hatással volt rá! Aminek pedig 
nem volt hatása, mennyiben lehetett az megható? 

Azt mondja t. k. tovább, hogy a dús Bánát 
viszonyai irányadókul nem tekinthetők ! Igaz, 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy 'első cikké-
ben ily szavakkal szó ított sorompóba: „Avagy 
álljon elő az a falusi taní tó . . ." A fölhívás 
tehát ide is szólhatott, hiszen a Bánát nem 
szerepelt mint kivétel. A javaslat meg tudtom-
mal az ország összes falusi iskoláira vonatkozik, 
nemcsak a Székelyföldre. 

„Éppen ilyen félreértésben van a kartárs 
úr akkor, midőn azt magyarázta ki cikkemből, 
hogy én az iskolai rend dolgában panasz-
kodom . . . " így ír t. k. most. Első cikkében 
azonban ilyeneket mondott: „sok mizéria,". . . 
„ha törik, ha szakad módjára," . . . „bírságo-
lunk nyakra-főre". . . „tűzzel-vassal fölkénysze-
rítem a gyermeket az iskolába". . . — Hát 
ezek nem panaszok az iskolai rend dolgában? 

Folytatólag most még azt is mondja: „itt 
is tisztességgel beleszokott és szokik a nép a 
rendbe." Már most nem tudom mikor mondott 
t. k. igazabbat ! ? Mert ahol a nép beleszokott 
a rendbe, ott kivételes esetekben fordulhatnak 
elő bírságolások, de „nyakra-főre", „tűzzel-
vassal" és effélékre szükség niacs. 

Hiszen elvégre lehetséges, hogy az idézett 
argumentumokat első cikkében azért válogatta 
össze, hogy érvelésének meg legyen a kellő 
hatása, de hát én ezt nem tudhattam akkor, 
mikor a tárgyhoz szólni bátorkodtam, nyilván 
ebből származhatott a félreértés. 

„A katonaságnál is van rend, melyhez a 
föld népe hozzászokott és tessék, — még a 
rideg militárizmus is meghajlik a gazdasági 
érdekek előtt s a nagy munkaidőben tartóz-
kodik a behívásoktól." Ezzel érvel tovább t. k. 
javaslata mellett. 

Katona és — gyermek ! 
Oroszlán és — egér! 
De ni-ni! Katonáék a tartalékosokat 

augusztus végén és szeptember elején szokták 
gyakorlatra behívni, ergo — szeptemberben 
olyan szorgos munkaidő nem lehet, különben 
nem tennék! 

Nem az a főcél, így folyik az érvelés tovább, 
hogy iskolai rend legyen, — ami mellett még 
elveszhet Magyarország, — hanem az, hogy 
a gazdaságilag, anyagilag, erkölcsileg megren-
dült nép mindennemű szociális érdekei is 
kielégítve és megóva legyenek, amely nagy 
kérdés mellett elenyésző dolog az, hogy meny-
nyire akar egyes tanító közülünk szorgal-
masnak látszani. 

Tehát a 8 hónapos szorgalomidő beállítá-
sával a fölsorolt érdekek meg lesznek óvva, a 
haza meg lesz mentve ? ! 

Nem hihetem! És mert, — mint a rend 
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rövidlátó túlbuzgó lovagja, — nem hihetem, 
mennyire rám pirít a t. kartársnő ! 

De ki súghatta meg, hogy én lusta vagyok 
és hozzászólásommal csupán tunyaságomat 
akartam leleplezni ? ! 

Kartársnőnk végső megjegyzéseinek elején 
Bódiss kollégával szemben ugyancsak kardos-
kodik az iskolai rend mellett, holott ez 
szerinte nem főcél. Mondja továbbá, amit ő 
tanított, az megmarad a gyermek emlékében, 
mint a fotografáló-készülék negatív képe. 
Lelkesen buzdít, — hogy ne mondjam, meg-
hatóan in t— bennünket: legyünk szorgalmasak, 
lelkiismeretesek, tartsuk folyton ébren a szel-
lemet, szívvel-lélekkel mélyedjünk kötelessé-
günkbe, ne legyünk a közeli város minden 
hetivásárján jelen, ne igyekezzünk egymás meg-
terhelése árán magunknak minél kényelmesebb 
helyzetet biztosítani stb. Fölteszem, miszerint 
ezeket nem azért írta, hogy engem túllicitáljon a 
szorgalom látszatában! 

No de nem bolygatom tovább, elvégre is az 
sülne ki, hogy pápaibb akarok lenni a pápánál, 
hiszen én csak a látszat kedveért szólalhattam 
föl, mert — már csak bevallom gyengeségemet, 
még pedig őszintén — a hosszú vakációt én 
is szeretem ám!* 

(Franzfdd.) Lemle Rezső. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Hevesmegyei általános tanítóegye-

sület október hó 17.-én tartotta meg évi köz-
gyűlését Hatvanban Havasi Pál gyöngyösi áll. 
iskolai igazgató elnöklete alatt. Az élénk és 
nagyon látogatott gyűlésen Sefcsik Lászlóné, 
Frink László, Hamjanovich és Józ sa György 
tartottak különféle előadásokat. Szentpétery 
János hatvani áll. tanító felolvasta a hstvani 
áll. el. iskola államosításától lefolyt 10 év tör-
ténetét s hálás szívvel emlékezett meg az 
iskola államosításának keresztül vivőjéről: Halász 
Ferenc miniszteri osztálytanácsosról, akkori 
hevesmegyei kir. tanfelügyelőről. Különös ér-
deket kölcsönzött a gyűlésnek, hogy ez alka-
lommal búcsúzott el a megyei tanítóságtól a 
Csongrád megyébe áthelyezett Scossa Dezső 
tanfelügyelő, kit 8 évi működése alatt Heves 
megye tanítósága nagyon megszeretett és most 
szeretetének számos jalével halmozta el, így 
az egyesület tiszteleti tagjává választották és 
elhatározták, hogy az egyesület által a Ferenc 
József Tanítók Házában teendő alapítványt 
„hevesmegyei tanítók Scossa Dezső alapít-
ványának* keresztelik el. Az egyesület a 

* Erről a kérdésről a vitatkozást ezzel bezárjuk. 
..— Szer}:. 
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választmány működését és a gyöngyösi tanszer-
múzeum gyarapodását örömmel vette tudo-
másul és az egész tisztikart közfelkiáltással 
újra megválasztotta. Az ülés végén igen 
népes társasebéd volt, az ülés előtt pedig 
Odray prépost segédkezésével a Hatvanban 
újonnan épült állami polgári iskola díszes 
épületét szentelték föl és nyitották meg. 

IE1 A Sárosniegyei általános népnevelő 
egyesület október 19.-én tartotta meg évi köz-
gyűlését Beér Ferenc elnöklete alatt Eperjesen 
a vármegyeházán igen előkelő és nagy közön-
ség jelenlétében, kik között a főispán és 
tanfelügyelő a tanácskozásokban is részt vettek. 
A gyűlést az eperjesi hazafias szellemű g. kath. 
tanítóképző-intézet ifjúságának karéneke nyi-
totta meg és zárta be ; előadásokat tartottak 
Nagy László budapesti állami tanítóképző-
intézeti c. igazgató a gyermekrajzokról és 
Molnár Mária eperjesi állami képezdei minta-
óvónő „A XVII. évszáz pedagógiájának hatása 
a kor nagy embereire és jelen korunk nevelési 
rendszerére." Mindkét előadás, valamint az elnök 
megnyitó beszéde, is nagy tetszésben részesült. 
A gyűlés folyamán örvendetes jelentéseket 
tettek az Eötvös-alap gyűjtő-bizottság és az 
eperjesi tanítói internátus számára tett gyűjtések 
tárgyában. Ugyanezen ülésen osztott ki a tanfel-
ügyelő 10 jutalmat a Széchényi-kör nevében a 
magyar nyelv terjesztése érdekében kiváló buz-
galmú következő óvók és tanítók között : Bodnár 
István, Bogáthy Olga, Chityil Pál, Csanádi 
János, Harsághy Béla, Hodobay László, Koncsek 
János, Kosts Ferenc, Löblovits Izsák, Nágel 
Samu. A gyűlés igen élénk és felköszöntőkben 
gazdag társasebéddel végződött. 

• A Torda-aranyosvármegyei általános 
tanítótestület iskolafölszenteléssel egybe-
kapcsolt huszonhatodik évi rendes közgyűlését 
Sinfalván tartotta meg. Az iskolafölszentelési 
ünnepély délelőtt 8 — 9 óráig tartott, melyet 
az iskola növendékei a „Hymnussal" nyitottak 
meg. A közgyűlés 10 órakor vette kezdetét. 
Demény Endre elnök megnyitó beszédében az 
alkoholizmusról értekezett érdekesen. Tanul-
ságos vita fejlődött ki a következő tétel t á r -
gvaiásánál : „Szükséges-e az elemi népiskola 
111. osztályában földrajzi kézikönyv?" Kimon-
dották, hogy a népiskola III. osztályában a 
földrajzi kézikönyvet szükségesnek tartják. 
A vármegyei tanszermúzeum a'apszabályterve-
zetét bemutatta Berzsenyi Gusztáv kir. tanfel-
ügyelőségi tollnok, ki megteremtője és éltető 
lelke ezen intézménynek. A nagy gonddal és 
tudással szerkesztett alapszabály ter vezetet a 
közgyűlés minden módosítás nélkül elfogadta. 

—<->é:>í><j°— 
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Francke Ágoston Herman 11. 
(írta : Péterfy Sándor. Népnevelők könyvtára 19. füzet. 
À Magyar Tanítók Otthonának tulajdona. Szerkeszti : 
Peres Sándor. V. évfolyam, 3. füzet. Ára 1 korona. 
Lampel Róbert [Wodiáner F. és Fiai] cs. és kir. udvari 

könyvkereskedés kiadása.) 

íme egy nagyon érdekes, tanulságos és 
hasznos pedagógiai munka. Csakis ilyen ke-
rülhet ki Péterfy Sándor jeles tollából. E könyv-
nek minden sora, minden mondata a neveles-
és oktatásügy elméletének és gyakorlatának 
mesterét igazolja. 

Egy ideális célokért hevülő nagystílű nevelő 
életrajzát és áldásos működését csakis az 
írhatja meg annyi igazsággal s oly szépen, aki 
maga is ^gy emberöltőn keresztül szakadatlanúl 
csak a nagyért, a nemesért és jóért lelkesült, 
s aki oly jól ismeri az iskola belső életét, mint 
a mi derék Péterfy Sándorunk. 

Ha e munka Írójának az volt a célja, hogy 
helyes nevelés-oktatási eszmékkel megterméke-
nyítse az olvasó elméjét s fölkeltse és meg-
izmosítsa a szegény ügyefogyottak iránti részvét-
érzésünket: akkor ő ezt a nemes föladatot 
valóban el is fogja érni. 

Francke életéből azt a becses tanulságot 
meríthetjük, hogy aki egész életét az ide-
álizmus szolgálatára szenteli és az élet föladatát 
a becsületes munkában s a kötelességek nemes 
fölfogásában keresi, az hatalmasan előbbre 
viszi a haladás ügyét, az győzelmesen képes 
megküzdeni rosszindulattal, üldözéssel. 

Péterfy Sándor munkája önkénytelenül is 
eszünkbe juttatja bölcs Salamon királynak ezt 
a mondását: nincs semmi új a .nap alatt. 

Amikről ez idő szerint annyi szó, annyi 
beszéd esik a tanügyi világban, mint pl. az 
iskolai kirándulásokról, a napközi otthonokról, 
a kézügyességi oktatásról, a háztartási isko-
lákról — mindezeknek nyoma van e könyv-
ben is, mindezen dolgok 200 esztendővel ezelőtt 
már a gyakorlatban foglalkoztatták a Francke-
féle intézetek embereit. 

Oly kifogástalan nevelői eljárásokat, oly 
helyes fegyelmezési fogásokat alkalmaztak ezek-
ben az iskolákban, melyek a mai pedagógia 
ítélőszéke előtt is derekasan megállják helyöket 
s csak azt sajnáljuk, hogy róluk még mai nap 
sem vesz tudomást minden tanító. 

Azonban térjünk át a könyv tartalmára. 
Péterfy Sándor munkáját így osztotta be : 

1. Franeke Ágost Hermann szülei, gyermek-
és ifjúkora, tanítói működésének első korszaka. 
2. Á Francke - féle intézetek keletkezésének 
rövid története. 3. Francke tanítóképző rend-
szeréről, a góthai „Methodus"-ról és olvasó-
könyvről. 4. Francke iskoláiról. 5. Francke 
fegyelmezési útmutatásairól és az árvaházi 
szabályzatokról. 6. Francke küzdelmei s az 
intézet sorsa halála után. 7. Szemere Bertalan 
a Francke által alapított intézetről 1836-ban. 
8. Francke működésének hatása Németország-
ban és hazánkban. 9. A „kőszegi árvaház" 
története 1741-től 1872-ig. 

A fölsorolt gazdag tartalom mutatja, hogy 
az írónak figyelme kiterjedt mindazokra a 
kérdésekre, melyek Francke működésére kellő 
világot vetnek. 

Reánk magyarokra nézve különösen becsesek 
a munkának azon részei, melyek a pietisták 
legnagyobb pedagógusa működésének a magyar-
országi oktatásügyre vonatkozó hatásáról be-
szélnek. 

Tartsunk azonban sort ! 
Az első fejezetben megismerkedünk a pie-

tisták törekvéseivel, a pietisták fejével Spener 
drezdai udvari lelkésszel, aki oly nagy hatást 
gyakorolt fogékony tanítványára : Franckéra. 
E helyen a teljesség kedveért megemlékez-
hetett volna a könyv írója Arnd Jánosról is, 
akinek az 1605-ben megjelent „Vom wahren 
Christenthum" című munkájának tulajdonítják 
a pietizmus eredetét. Érdekesen mondja el az 
író Franckénak ifjúkori tanulmányait s élénk 
vonásokkal ecseteli azt a haladást, melyet a 
fogékony ifjú lelkekre Spener felolvasásai gya-
koroltak. „E felolvások alkalmával élő hitre ser-
kentette őket (a hallgatókat), azaz oly hitre, 
mely ne csak a hitcikkek emlékezetbe vésésé-
ben, tudásában, hanem ezeknek a gyakorlati 
életben való alkalmazásában is megnyilatkozzék 
Jakab apostol intése szerint, ki a jó csele-
kedetek nélküli hitet, holt hitnek nevezi." 

A hasonló szellemben munkálkodó Francké-
nak csakhamar ellenségei támadtak a protestáns 
ortodox körökben s kiüldözték őt előbb 
Lipcséből, utóbb pedig Erfurtból is. „Mind-
azonáltal ezek a szomorú tapasztalatok Francke 
lelkében csak mélyebben meggyökereztették 
azt a meggyőződést, hogy egy cseppnyi igaz 
szeretet fölér a mélységes tudományok óceánjával 
ha ez nem hatja át a legszentebb érzés." 
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A 2. fejezetben olvashatjuk a nagyhírű 
intézet csodálatos keletkezését. 

Erfurtból történt kiűzetése után Spener 
pártfogásából Haliéba költözött Francke s ott 
az újonnan keletkezett egyetemen tanári állásba 
jutott. Emellett lelkészi hivatalt is töltött be 
egy Halle mellett levő kis faluban Glaucheban, 
hol a szegény gyermekek fölnevelésére léte-
sítette azt az intézetet, melyet 1696-tól fogva 
pedagógiumnak neveztek. Nem sok idő múlva 
házat szerzett s a gyermekeket teljes gondozás-
ban részesítette. Ez volt az árvaház kezdete. 
Majd meg öntudatos munkával, bámulatos ki-
tartással megalkotta tanító- és tanárképző-
intézetét, az egyetemi tanulók szabadasztalát, 
a gimnáziumot s életének utolsó évében az 
intézet összes növendékeinek a száma meg-
haladta a 2300-at, a tanítók száma pedig 
200 volt. 

Az élő hit által létrehozott nevelőháznak 
volt már akkor saját könyvnyomdája, könyv-
kereskedése, térképgyártó földrajzi intézete, 
gyógyszertára, melyek szépen jövedelmeztek az 
intézetnek ; továbbá volt több gyűjteménye, 
18 ezer kötetből álló könyvtára, kertje s mezei 
gazdasága. 

A fölsorolt intézetek és intézményeken kívül 
megteremtette a „Nemes és élőleélő családok 
leányainak a nevelő intézetét" melyben az 
anyanyelven kívül a francia nyelvre, írásra, 
olvasásra, számolásra, hit- és erkölcstanra, 
zenére, női kézimunkákra oktattak s ezeken 
kívül tanították még a háztartás elméletét és 
gyakorlati részét is. 

Francke valóságos pénzügyi kapacitás volt a 
különböző célú alapítványok megteremtésében 
és gyarapításában. Megadóztatott ő a jótékony 
cél érdekében mindent és mindenkit. Alamizsna-
gyűjtő perselyek, keresztelések, esketések, 
társaslakomák, adás-vételi szerződések, iparos-
inas- szegő dések, mesterlegény - avatások stb. 
mind jól beváltak a jótékony-alapok gyara-
pítására. 

A 3. fejezetben megismertet az író ben-
nünket a tanítóképző rendszeréről. Ismerteti a 
góthai „Methodus" című iskolai szervezetet, 
melyet Ernő herceg a 17. században utasításul 
adott ki. Bizvást állíthatjuk, hogy ez a nevelés-
és oktatásügyi módszertani utasítás akkoriban 
a legtökéletesebb ilyfajta munkák egyike volt, 
melynek a népiskolákra vonatkozó irányelveit 
bőségesen fölhasználták a Mária Terézia-féle 
Ratio educationis néven ismeretes iskolai szer-
vezet készítői. 

Az oktatás alapossága: a szemléltetés álta-
lános érvényesülése, a fegyelemtartás ember-
szeretettől áthatott iránya a gyakorlatban, 
amiket a „Methodus" hangoztatott, nem a 

szász-góthai hercegségben valósult meg először, 
hanem a hallei szegények népiskolájában. 

A 4. fejezetben szó van a Francke-féle 
iskolákról s ezek tanításmódjáról. 

Érdekes nyomára akadunk itt a mostani 
napközi otthonok egy nemére. Ugyanis a 
szegény szülők gyermekei egész nap az inté-
zetben maradtak, ott foglalkoztatták őket, 
délben enni kaptak s naponként felügyelők 
kisérete mellett kirándultak a szabad termé-
szetbe. A könyvnek ez a része különösen 
figyelemreméltó, nemkülönben az 5. fejezet 
is, melyben Francke fegyelmezési utasításai és 
az árvaházi szabályzatok vannak fölsorolva. 
Egytől-egyig majdnem mind érdemes a meg-
szívlelésre. 

A 6. fejezet Francke küzdelmeit adja elő s 
az intézet sorsáról számol be Francke halála 
után. 

A protestáns ortodoxokat, akik a nevelés e 
kiváló apostolát kimarták volt előbb Lipcséből, 
azután meg Erfurtból, nagyon bántotta Franeke-
nak példátlan sikere. Támadták, gyanúsították, 
rágalmazták. Neki azonban nem árthattak, 
mert intézete iránt már ébren volt egész 
Európában a műveltebb körök érdeklődése, 
mely erkölcsi és anyagi támogatásban része-
síté őt. 

Francke azonban 1727-ben elhalálozván, 
ettől kezdve hanyatlásnak indult az intézet is. 

Hogy minő állapotban volt Francke alkotása az 
1836. év körül, ezt az író Szemere Bertalannal 
(az első felelős minisztérium egyik tagja) mon-
datja el, aki „Utazás a külföldön11 című mun-
kájában bőségesen megemlékszik a Francke-féle 
intézetekről. 

A 8. fejezet előadja a Francke működésé-
nek hatását Németországban és hazánkban s 
itt különösen nagy érdeklődéssel olvashatjuk 
azon magyarországi tanítványok működését, 
akik Francke tanárságának idejében Halléban 
látogatták az egyetemet, akik a mester esz-
méjét teljesen fölfogták, terjesztették. Lelkes 
és minden áldozatra kész tanítványai közül 
nagyobb hírnevet szereztek maguknak az iro-
dalomban : Bél Mátyás, Szeniczei Bárány 
György, Vázsonyi Márton. 

A könyv utolsó fejezetében a „ Kőszegi 
árvaház" története van megírva hiteles adatok 
alapján. Művelődés - történeti szempontból 
tekintve érdekes és tanulságos korrajz ennek 
a hazai legrégibb (1741. évben keletkezett) 
emberbaráti intézetnek a története. 

Ezen rövid ismertetésből is meggyőződhetett 
a t. olvasó, hogy Péterfy S. munkája nagyon 
érdemes az elolvasásra, a tanulmányozásra. 
Szerezze meg ezt a derék munkát minden 
tanító, hogy belőle erőt, lelkesedést meríthessen 



44 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. SZÁM. 

magasztos hivatásának minél tökéletesebb 
betöltésére. A tantestületi könyvtárak meg 
— hogyha ez ideig elmulasztották volna — 
rendeljék meg a Népnevelők Könyvtára eddig 
megjelent összes füzeteit (van 19 füzet), mert 
ezeknek nem volna szabad egyetlen egytan-
testület könyvtárából sem hiányozniok. 

E könyvismertetésem kapcsán legyen szabad 
még egy megjegyzést kockáztatnom. A „ Népt. 
L." t. olvasói előtt fölösleges munka volna 
bizonyítgatni azt az igazságot, hogy a magyar 
tanítóság tekintélyének egyik nélkülözhetetlen 
kelléke, egyik fő emeltyűje a tanítóikar egyete-
mességének a szakműveltsége. Megcáfolhatat-
lan igazság, hogy a tanítóikar erkölcsi és 
anyagi emelkedése elválaszthatatlanul össze 
van kapcsolva szakképzettségének fokával. 

A három évtizen keresztül áldásos műkö-
déséről ismeretes egykori Népnév. Budapesti 
Egyesületének az volt a célja a Népnevelők 
könyvtára megállapításával, hogy ez a válla-
lat majdan alkalmas leszen a tanítói szak-
képzettséget fejleszteni, fokozni. 

Az eddig megjelent füzetek, melyek Peres 
Sándor tapintatos szerkesztésében láttak nap-
világot, bizonyítják, hogy azok szerfölött 
alkalmasak volnának a fönt említett cél 
elérésére, hogyha a tanítóság körében nagyobb 
tért foglalhatnának el. Illetékes forrásból nyert 
értesülésem szerint ennek a tanítóságra nézve 
fontos vállalatnak a hódítása még mindig 
szűk térre van szorítva. 

Ez nem jól van így, kedves kollégák! 
Nem jól van sem a mi, sem az ügy érde-

kében. 
Ügy hallottam, hogy a közoktatásügyi kor-

mány 1000 példányt vesz át e füzetekből az 
áll. iskolái számára s ezenfölül még csak 
200—300 példány kél el. 

Bizony-bizony a mostaninál nagyobbfokú 
pedagógiai érdeklődésre kellene szert tennünk 
mindnyájunknak. E cél elérésére tegye meg a 
kötelességét minden befolyást gyakorolni képes 
tényező. 

A magas kormány, mely eddig is szép 
erkölcsi és anyagi támogatással járult e hasz-
nos irod. vállalat fönntartásához, csak hálás 
köszönetet érdemel. Kérjük, hogy továbbra is 
részesítse azt erkölcsi pártfogásában és ha 
lehetséges volna, még a mostaninál is több 
anyagi segítségben, mert a szűken kimért tanítói 
fizetésekből sok kartársunknak még mindig o o 
nem telik a szellemi táplálék megszerzésére. 

A befektetett pénz búsás kamatokat fog 
hozni a tanítói szakműveltség terén. 

Terjesszék ki b. figyelmöket e vállalatra a 
tanfelügyelőségek, az iskolák és az egyesületek 
vezetőségei. 

Végezetül pedig a jövő tanítói nemzedék 
buzgó tanítóihoz fordulok egy szíves kéréssel. 
Tartsák folyton szemök előtt ezt a jeles mon-
dást: „Élénk pedagógiai érdeklődés a tanító 
legjobb szellemi tőkéje as élet számára !" 
(Ziller.) Igyekezzenek úgy hatni növendékeikre, 
hogy ezek minél jobban érdeklődjenek a 
szakmabeli dolgaikért. Ezt azonban minden 
fáradozásuk mellett aligha fogják mindaddig 
elérni, amíg — mint mostanában, — napon-
ként 6 egyhuzamban tartó iskolai munkán 
kívül még mindennapi 2—3, sőt olykor 4 
órára terjedő házi szellemi munkára szorítják 
a növendékeket, mely munkában ezeknek 
főleg emlékezetbeli anyagot kell földolgozniok. 
Az ilyetén módon kifárasztott s egyoldalú 
szellemi munkával agyonsanyargatott tanulók-
ban pedagógiai érdeklődést kelteni s azt 
ápolni, nagyon nehéz feladat. 

Az angol iskolák nagy részében naponként 
5 órát fordítanak a szellemi munkára s ugyan-
ennyit a testgyakorlatokra s az iskolák mégis 
kitűnően képzett növendékeket nevelnek. 

Jó lenne megkisérleni az angol módszert a 
tanítóképzőkben, hátha akkor nagyobbfokú 
lenne tanítóinkban a pedagógiai érdeklődés is. 

(Budapest) Sretviser Lajos. 

IRODALOM. 
Megjelentek : a Franklin Társulat kiadásában : 

az Ókori Lexicon 28-ik füzete, mely a munka II. 
kötetének 37 — 40-ik íveit foglalja magában. 
Az Olcsó könyvtárból három füzet: „Zalán 
futása.u Arany János „ Vojtina Ars poétikája" 
és „ Jolán esküvője" Sudermann Hermann egyik 
elbeszélése. Egy-egy szám ára 20 fillér. — A 
Szent-István-Társulat népiratkáinak a soroza-
tában : II. Bákóczi Ferenc élete, Sziklay János-
tól. A Rákóczi arcképével díszített füzet ára 
24 fillér. A csinos füzet megrendelhető a Szent-
István-Társulat könyvkiadó-hivatalában : Bpest, 
VII., Szentkirályi-utca 28. szám. 

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

Kinevezte: Gsélebits Szvetiszláv és Lupsits 
Péter oki. tanítókat a delibláti közs. el. isk.-
hoz r. tanítókká; Kulcsár Ferenc oki. tanítót 
a mezővári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
Darázs Gizella oki. tanítónőt a sztropkói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Jenkovszky Sándor 
oki. tanítót az ujpesti áll. el. isk.-hoz rendes 
tanítóvá; Bud Ilona oki. tanítónőt a felső-
visói áll. el népisk. hoz r. tanítónővé; Kondás 
József és Pozsonyi Mária oki. tanítót, illetve 
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tanítónőt az ongai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá, illetve tanítónővé ; Piblinger Lajos 
oki. tanítót a világosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ; Molnár Károly, Ferenczi József, 
Molnárné-Szoller Ida és Barabás Róza oki. 
tanítókat, illetve tanítónőket a gyergyóremetei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké; 
Haraszti György oki. tanítót a kotilnicai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: dr. Wilt György hunyadvár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi minő-
ségében Kecskemétre és a kecskeméti kir. 
tanfelügyelőségi kirendeltség népoktatásügyé-
nek vezetésével megbízta ; Scheffer Emília orosz-
komoróei áll. el. isk. tanítónőt a szatmári áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében ; Vayné-Szentmihályi 
Anna sztropkói áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
mihályi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Knaute Rezső szenici áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a miskolci áll. polgári 
isk.-hoz; Barázs Péter magyar-nádasi és Danes 
János egeresbányai áll. el. tanítókat kölcsö-
nösen; Egner Ilona felső-visci áll. el. iskolai 
tanítónőt a máramaros-szigeti áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Blága Tivadar 
nagysomkuti gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
860 koronát ; Zsaány János bélaházi r. kath. 
el. isk. tanítónak évi 760 koronát; Vassicsek 
Ferenc nizsnai közs. el. isk. elaggott tanítónak Do 
évi 1032 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Bon'cea 
Gyula mélynádasi munkaképtelen közs. el. isk. 
tanító részére 950 koronát. 

Gyám-, ill . segélypénzt utalványozott: 
néhai Balázs Gyula nagyváradi nyug. orth. 
izr. polg. isk. tanító özv., szül. Benkő Piroská-
nak évi 660 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
H. L. F.-Szelin. 1. Magyar Gazdaszövetség : 

YIII. ker., Baross-utca 10. sz. 2. Szőlővesz-
szőket a földm. min. rendkívüli esetben ingyen 
is ad. — B. S. Lemhény. A levelében fog-
laltakra nézve az iskolaszéknek föltétlen rendel-
kezési joga van. — L. József. Miután két 
tehénre való legeltetési jogát tíz korona 
értékben nyugdíjigényébe is beszámították, a 
legelőt pedig nem tudja igénybe venni, először 
mert nincs két tehene, csak egy ; másodszor, 
mert a legelő oly hitvány, hogy ön még azt 
az egy tehenet is kénytelen az uradalmi legelőre 
küldeni megélhetés végett : méltányos volna, 
ha ezért az iskolaszék megfelelő kárpótlást 
nyújtana. — Cs. Zsigmond, a) A vidéki 
tanulók fölvételéről s a tanulók egy-egy 
osztályba való létszámáról az iskolaszék hivatott 

intézkedni, b) Iskolaszéki gyűlésen olyan, aki 
nem tagja, jogszerint nem lehet jelen, hacsak 
hivatalos kiküldetése nincs, c) 13—15 éves 
fiúkat ugyanolyan korú leányoktól elkülönítve 
kell tanítani, ha erre alkalom van. — I. M. I. 
Ha tisztiorvossal való hiv. fölülvizsgáltatás 
alapján megállapítják tanítói állandó szolgálatra 
való képességét, akkor ismét folyamodhatik 
tanítónői állásért; az mindegy, bármely nyil-
vános jellegű iskolánál működött. — K. Antal. 
Róm. kath. iskolaszékbe az általunk ismert 
szabályzat szerint a testület saját kebeléből 
titkos szavazással választ öt rendes tanító után 
egy képviselőt. Az iskolaszék jegyzőjét saját 
kebeléből választja. Eszerint, úgy látszik, csak 
öttanítós iskolánál kezdődik a testület válasz-
tási joga. — B. E . Hőgyész. A hitfelekezeti 
adó kivetése a hitközség jogköréhez tartozik. 
Méltányos dolog volna, hogy saját tanítóira 
ne vessen ki hitközségi adót, de ha mégis 
megteszik: nem lehet ellene föllebbezni. — 
Majer P. A tanító hivatalból állását rendes 
körülmények között sem egyidőben hagyja el. 
Pl. felekezetieknél még mai napig is szokásos 
a Szent-György-napkori állásváltoztatás. Bár-
mely esetben azonban a tanítói fizetés meg-
osztásánál az egész évi jövedelmet 12 részre 
kell osztani. — L. I. 1. Ha próbaidő nem 
volt kikötve, akkor állásán véglegesítettnek 
kell magát tekintenie. 2. A választást a tanfel-
ügyelőnél be kell jelenteni. — F. József. 
November huszadikától esedékes első korpót-
léka. — F. Yilmos. Úgy hisszük, beszámítják. — 
B. József. Igaza van, helyes volna, ha ország-
szerte egyöntetűen hirdetnék ki a felekezeti 
tanítói állásokat s mindenütt ki volna téve 
a terménybefi fizetés követelhető értéke. — 
Erdélyi. 1. Államsegélyes fizetését havonkint 
veheti föl. 2. Akárhány tanuló jön föl valamely 
napon az iskolába, a tanító köteles velük fog-
lalkozni. — Sch. A. P.-Szt-István. A róm. 
kath. felekezeti iskoláknál a plébános lévén az 
igazgató, öt illeti meg az igazgatói hatáskör 
is, de okosan teszi, ha a „főtanítót" minden 
egyes esetben meghallgatja. — T. Á. Ha díj-
levele csak egy évre szól, úgy a kir. tanfel-
ügyelő úr nem is terjesztheti föl iratait a 
nyugdíjintézethez, lévén ön ideiglenes tanító 
(egy évre). Hogy mit tegyen? Pályázzék olyan 
helyre, ahol rendszeresített álláson véglegesítik 
s akkor fölveszik a nyugdíjintézetbe. A Tanítók 
Tanácsadója fűzve 2 K 60 f, kötve 3 K, 
póstabélyegre 20 f, ajánlott küldésre 45 f 
melléklendő. — F. Gy. Mező-Sass; Gazdasági 
tanfolyamokat nyáron szoktak tartani; lapunk 
rendesen közli a pályázati hirdetést. — R. Gy. 
Alsóvidra. 1. Az ú j miniszteri tantervet még 
nem adták ki. 2. A Tanítók Tanácsadóját nálunk 
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lehet megrendelni. 3. Az okleveles tanítónak van 
egyévi önkéntességi joga ; a Tanácsadóban erről 
részletesen szólunk. — Sch. (*y. Bd.-TJjlak. 
A Tanítók Tanácsadója (III. kiadás) tartalmazza 
a különféle folyamodvány-mintákat. — K. D. 
Hanust'alva. II. korpótlék-államsegélyre (okt.-
dec.-re) mindenkinek 25 koronát utalványoz-
tak ki. — P. J. Bodrog-Szerdahely. Az 
áll. tanítók II. korpótlékai részint már ki-
tt talvány ózta ttak, részint kiutalványozásuk most 
van folyamatban. — K. E. Tiszaigar. Magyar 
Gazdaszövetség : VIII. ker., Baross-utca 10. 
szám, Uránia: VIII. ker., Kerepesi-út. 
Mindkettőnél az igazgatóságnak írjon. — 

Sz. P. 1. Pénzért vagy más jövedelemért nem 
készíthet a lakosok számára ügyiratokat. 2. 
Miután április havában lemondott s az egy-
házi hatóság akkorra elfogadta lemondását, 
további hónapokban nem illeti meg a tanítói 
díj. — 11. évi szolgálat. Miután, mint írja, 
Budapestre jön, tanácsoljuk, hogy menjen föl 
személyesen a nyugdíjosztályba. — B. József. 
A nagykorúvá lett gróf úr uradalmára is ki fog-
ják vetni az iskola fönntartásáért a hozzájáru-
lást, legalább az állami adó 5%-a erejéig. 
Az iskolafönntartónak meg kell majd vizsgál-
nia, vájjon az eddig szokásos többlet-fizetésre 
nem kötelezte-e magát az uradalom valamely 
korábbi esztendőben ? Ha igen, akkor önhatal-
múlag és egyoldalúan az új tulajdonos sem 
menekedhetik meg az uradalmat terhelő köte-
lezettségektől. — Mártoni. Magánosok által 
fönntartott népiskolák tanítói csak akkor köve-
telhetik joggal az ötödéves korpótlékot, ha azt 
részükre az iskolafönntartó díjlevélben vagy szer-
ződésileg biztosította. — Docens. Mirevaló nyilt 
levelezőlapon azt hozzánk írnia, hogy a kir. tanf. 
az Ön nyugdíjügyében való iratára nem is vála-
szolt. Ha olyan gondatlan levelet írt, mint 
nekünk, — hogy még az adreszét is elfelej-
tette a levélre írni, akkor nem csodálkozunk 
rajta, ha a tanf. nem válaszolt. Elhisszük 
hogy önnek — miként írja, — az időt tölteni 
semmikép se jó. Bizony másnak se jó. Vegye 
tudomásul, hogy bármikor beléphet a nyugdíj-
alapba, de kérvényét rendesen szerelje föl, 
mert különben visszautasítják. A N. L. régebbi 
évfolyamaiban, vagv a „Tanítók Tanácsadója" 
c. könyvünkben tüzetes fölvilágosítást talál az 
eljárásra vonatkozólag. — H. Rezső. Az a 
tanító, aki kántor s az elemi iskolában heten-
ként 4 órán tanít, nem kaphat nyugdíjat 
az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézetből. — M. K. 
A gyógypedagógiai tanfolyam hallgatói közül 
némelyik részesül segélyben s kinevezésekor 
az áll. tanítói fizetéssel egyenlő javadalom 
mellett kezdi szolgálatát, amely azután foko-
zatosan emelkedik. — S. Kálmán. Szegény 

szülők helyett a község csak abban az esetben 
tartoznék megfizetni a tanításdíjat, ha magát 
erre a díjlevélbén kötelezte volna. — L. L. 
Nyugalmazott tanítótól egészségi állapotának 
javulása esetén sem lehet elvonni a nyugdíjat 
azzal a lelketlenséggel, hogy most már r megint 
keressen magának valahol kenyeret. Érdemes 
volna az ilyen esetet a nyilvánosság előtt a 
nevek megemlítésével föltárni, hogy a tanító-
val szemben ily méltatlan eljárást sehol se tanú-
sítsanak, még fenyegetődzésképpen sem. — 
Reiter L. M, Már levelére nem emlékszünk. 
Kihez és mily szám alatt címezte? Október 
17-iki levelére válaszunk ez: 1. Számtalan-
szor említettük már a Néptanítók Lapjában, 
hogy 40 éves tanítói szolgálatot számítva, az 
első tíz év után az utolsó beszámítható 
fizetésnek 40%-á t adják nyugdíjul. Azontúl 
pedig minden év után 2°/o-ot számítanak. 2. 7 
hónapot nem számítanak egy esztendőnek. — 
K. F. 1. Ha az egyházi hatóság is jóvá-
hagyta a díjlevelet, akkor folyamodjék annak 
alapján a nyugdíjintézetbe való fölvételért. Mi 
egyebet nem mondhatunk. Ha szükségét lát-
ják, úgyis eszközölni fogják a kiegészítést. 
2. Ha még eddig nem volt ott rendszeresített 
tanítói állás, ahhoz az eddigi időre nem is 
fogják követelni a 30 f járulékot. Mihelyt 
önt fölveszik, ezen új tanítói állást is keretébe 
tartozónak fogják tekinteni s kiróják rá a 
járulékot. 3. Nyugtája bélyegét bizony a tanító 
önmaga fizeti nemcsak önöknél, de Buda-
pesten is. 4. Ha az egyház kellően igazolja 
szegénységét, folyamodás útján a kir. tanfel. 
ajánlása mellett esetleg kaphat tanszersegélyt. — 
1Ï. A. Forduljon a sepsisztgyörgyi képző-intézet 
igazgatóságához. — B. A. A faiskola keze-
lését fogadja el, kérjen ezért megfelelő méltá-
nyos díjazást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Deák Ferenc mint nevelő. A Magyar 

Pedagógiai Társaság okt. hó 24-i ülésén 
Kemény Ferenc reáliskolai igazgató Deák 
Ferenc mint nevelő címmel tartott előadást. 
A tanulmány négy főrészből áll. Mindenekelőtt 
ismertette a haza bölcsének egyéniségét, jelle-
mét és megokolja pédagógiai hivatottságát. 
Részletesen fölidézte kiváló erényeit : a vallásos-
ságot, jóságot, igaz ságérzetét és szerénységét; 
hazafiságáról kimutatja, hogy az cselekvő volt 
és türelmes idegen kultúrákkal szemben. Mint 
bölcselő Deák ugyanazokat a magasztos elveket 
hirdette, mint a nagy görög bölcsek; tanítása 
valóságos életfilozófia, melyben hely jut a 
boldogságnak, az emberszeretetnek és az 

1 eszményi életfölfogásnak. Kultúrpolitikai teve-
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kenységének sarkpontja a népnevelés és a 
közműveltség volt, mely a valódi hazafiságtól 
el nem választható. B5 idézetekben mutatja 
be az előadó Deáknak a közoktatásügy külön-
böző terein mozgó indítványait és nézeteit. 
Deák politikai pedagógiájának az erkölcsi erő 
és jogérzet volt az alapja. Deák tudta, hogy 
a hanyagság, csüggedés, ingatagság minden 
fejlődést lehetetlenné tesz s hogy a sikert 
más nem biztosítja, mint a kitürni-tudás ; 
minden bukásnál jelszava: csak újra, ismét 
újra ! A fölolvasó előadása végén appellált a 
Pedagógiai Társaságra, hogy vegye gondozá-
sába a nagy férfiúnak pedagógiai örökségét 
s igyekezzék azt a haza javára értékesíteni. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az elnökség 
lapunk útján kéri mindazokat, akik tagsági 
kötelezettségöknek erre az évre még nem O O 
tettek eleget, hogy tagsági díjaikat mielőbb, 
mindenesetre még az év vége előtt, küldjék 
be ily címen : Tanitók Eötvös-alapja, Budapest. 
A Ferenc József Tanítók Házának a fönntar-
tása sokba kerül s abból az egyesületre kár 
háramlik, ha a szükségletek födözése végett 
a kamatozásra elhelyezett pénzeket bolygatja 
meg. Aki tehát kötelezte magát : a jótékony 
cél érdekében fizessen mielőbb. Megragadja az 
elnökség ezt az alkalmat arra is, hogy ismét és 
ismét belépésre buzdítsa a magyar tanítóságot. 
Az Eötvös-alap az utóbbi időben némileg föl-
lendült ugyan, de a kolozsvári Tanítók Háza 
már a közeli jövőben nagy terheket fog róni 
alapunkra. Az elnökség tisztelettel kéri a kir. 
tanfelügyelő urakat, a tanítóegyesületi és járás-
köri elnököket, igazgatókat, hogy a tanító urakat 
az Eötvös-alap kötelékébe való belépésre buzdí-
tani szíveskedjenek. — A gyarapodás most 
már lassúbb tempójú, mint eddig, de azért 
naponként mégis jelentkezik egy-két ú j tag. 
Folyó év január 1-től okt. 24-ig belépett 
2220 új tag, kik 12.754 koronát fizettek be. 
Szép, szép ; de mikor lesz az Eötvös-alapnak 
legalább minden második tanító tagjává? Az 
Eötvös-alap, ismételjük csak ebben az esetben 
fog igaz'ín megfelelhetni emberbaráti, nemes 
föladatának. — A Magyar Tanítók Naptára 
1903. évfolyamának eladott példányai jövedel-
méből az Athenaeum 160 koronát fizetett be 
pénztárunkba, a Beák Ferenc emlékezete című 
füzet jövedelméből meg a Lampél R. (Wodiáner 
F. és Fiai) kiadó cég 100 koronát küldött 

alapunk pénztárának. Reméljük, hogy az 
1904. évi naptár (mely a jövő héten jelenik 
meg) még többet fog jövedelmezni tanítók 
vidéki középiskolákban tanuló fiai ösztöndíj-
alapja javára. 

— A magyar gyermek tanulmányozása. 
Teleki Sándor gróf elnöklésével a gyermek 
tanulmányozására megalakult bizottság ülést 
tartott. Megjelent az ülésen Bárczy István dr. 
fővárosi iskolaügyi tanácsos és Nárai Szabó 
Sándor kultuszminiszteri osztálytanácsos is. A 
gyűlés első tá-gya volt a munkaprogram meg-
állapítása. Elhatározták, hogy a fővárosban 
öt-hat fölolvasást rendeznek a télen. Decem-
berben a gyermek elmebeli vizsgálatáról 
Banseliburg Pál dr., januárban a gyermek 
játék-munkáiról Láng Mihály, februárban a 
gyermek beszédéről Váradi Zsigmond, március-
ban a gyermek rajzairól Streitmann Antal, 
áprilisban a gyermek testi fejlődéséről Grósz 
Lajos dr., májusban a gyermek képzeletéről 
Lázár Béla dr. fog fölolvasni, végül előkészü-
letre tűzik ki a gyermek erkölcsi magavisele-
tének megítélését, melynek ismertetésére föl-
kérik Stein Fülöp dr.-t és Kemény Ferencet. 
Elhatározták még, hogy vidéken is tartanak 
a cél érdekében fölolvasásokat, főkép a tanító-
egyesületek közgyűléseivel kapcsolatban ott, 
ahol előadó szakember is akad. Ha valamely 
tanítóegyesület ilyen előadást meg akar hall-
gatni, akkor forduljon Nagy László tanítóképző-
intézeti c. igazgatóhoz (VIII., József-körút 8. 
sz.). Elhatározták azt is, hogy az iskolába lépő 
gyermek lelkének tartalmáról adatokat gyűj-
tenek úgy az iskola, mint a családi ház köréből. 
A kérdőívek elkészítésével Eperjetsy Istvánt 
bízták meg. Nagy László beszámolt végül a 
Temesvárott tartott gyermek-művészeti kiállí-
tásról, melynek mintájára ajánlja, hogy az 
1904. évi egyetemes tanítógyűléssel kapcsolat-
ban rendezzenek Budapesten is gyermek-mű-
vészeti kiállítást. Bárczy István dr. tanácsos 
a fővárosi elemi- és óvó-iskolák részvételét 
megigéri, sőt szeretné, ha csak a fővárosra 
szorítkoznék a kiállítás. A kiállítás előkészíté-
sére Bárczy István tanácsos elnökléssvel 
bizottságot küldtek ki. 

— „Még egy föladat" címmel Adorjáni 
Károly sárpataki ref. tanító arra buzdít, amit 
régebben mi is fejtegettünk lapunkban. „Törté-
nelmi irodalmunk által földolgozott emlékeken 
kívül — írja t. kartársunk — sok nevezetes 
emlékünk a régi nagyságnak és dicsőségnek 
ma már csak romja és a feledés leplével 
vannak letakarva, várva a föltámadást, a tudo-
mányos kutatás óráját. Minden községben van 

I egy nevezetes hegy, határrész, út, várrom, mely 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁM. 

a múltról beszél, van a község lakóinak egy-
egy az ősöktől örökölt szokása, egy regéje, 
miket kincs gyanánt őriz s hagy unokáról-
unokára. Ezen emlékeket, regéket, népszoká-
sokat kellene összegyűjtve a megsemmisüléstől 
megmenteni s kibővítve népünk társadalmi 
életével, foglalkozásával, iskola, egyház, község 
keletkezésével, fejlődésével, szóval a multat a 
jelennel összekötve, ha nem is teljesen hű, de 
mégis új képet adni a jövendőnek. E távolról 
nehéz föladatnak megoldására az útmutatást 
szép és követendő példájával adja meg a 
„Marostordamegyei általános tanítótestület" 
választmánya, midőn a testület tagjainak 
kötelességévé teszi, hogy a köri (vándor) 
gyűléseken, melyeket községenként rendre tar-
tanak, a műsor egyik pontja mindig azon 
község történetének fölolvasása legyen, melyet 
ez alkalomra a lehető legnagyobb történelmi 
hűséggel a tanító készít el. így tehetne min-
den tanítótestület választmánya nemzetiségi és 
felekezeti különbség nélkül." 

— A Magyar Gazdaszövetség által rende-
zendő szociál-politikai fölolvasások tartására 
újabban a következő tanítók jelentkeztek: 
Risnica Ágoston, Gyó-Békás ; Hajdú Zsigmond, 
Pacsér; Németh Imre, Gombos; Derdák György, 
Bisztrice ; Németh Sándor, Moór ; Algőver 
Pál, Csanád-Alberti ; Honfi Lőrinc, Zrinyi-
falva ; Csóka György, Siter ; Geng István, 
Ujszász; Nyeste Gyula, Mező-Sass ; Czavar 
Gyula, Németpereg; Strausz János, Uj -Grác ; 
Nagy Dénes (igazgató) Nagykároly; Németh 
Jenő, Zalasztmihály ; Czéh Pál, Regenye; 
Benedek Mihály, Hódmezővásárhely ; Rauch 
József, J á k f a ; Kovács Zoltán, Alsó-Lánc; 
Mihutz Lajos (igazgató) Alibunár; Walter 
Adám, Tolna- Cikó ; Szellő János, Völcsej ; 
Boda Gyula, Szentpétervár ; Antal Géza, Ipoly-
Pásztó ; Czáró János, Rakovica ; Lupták István, 
Mezőkövesd; Papp János, Lovasberény; Hudivók 
János, Tiszabüd ; Sztankó Ferenc, Tárnok ; 
Bertha István, Nagyszécsény ; Bourdeaux 
László, Atkár ; Tamássy Géza, Gyóró ; Nieder-
mann Sándor, Nagyszécsény ; Kajba József, 
Kis-Kapus; Tóth János, Hetés ; Szabó Béla, 
Patalom; Lábos Endre, Lelesz-Polyán ; Pap 
János, O-Sinka; Yégh Mihály, N.-Tany; Szűcs 
Mihály, Benkepatony ; Gróf Mihály, Barcs ; 
Frauenhoffer Péter, Kis-Temerin, Hasák Lajos, 
Felső-Szeli ; Deák Imre, Fájsz. 

— Tűzoltóságok szervezése. Bagdi István 
lekenyei tanító tűzoltóságok szervezésére buz-
dítja kartársait. „Megkezdhetjük — írja hozzánk 
beküldött fölszólításában — a kiképzést már az 
ismétlő iskolában s az ifjúsági egyesületben 
folytathatnók. A nép, mely faluhelyen éppen a 
tanító iránt van legnagyobb bizalommal, ennek 

fölszólítására szívesen állana a tűzoltóegyesü-
let tagjai közé s szívesen venne részt a vasár-
nap délutáni gyakorlatokon. A budapesti tűz-
oltóság minden évben rendez tanfolyamokat, 
melyeken a tanítóság is részt vehet. Ha a 
tanítóság nagyobb számban venne ezeken 
részt, ha látnák részünkről az igyekezetet, azt 
hiszem, hogy a belügyminisztérium gondos-
kodnék arról, hogy ez irányban minden tanító 
kiképeztessék s hogy községének ismeretével 
hasznára és javára váljék." 

— Rövid hírek. Hangverseny az Eötvös-
alap javára. A sióvidéki ág. hitv. ev. tanító-
egyesület f. évi őszi gyűlésével kapcsolatban 
az Eötvös-alap-egyesület javára f. é. nov. 4-e'n 
Pakson, a nagy vendéglő nagytermében tánccal 
és tombolajátékkal egybekötött hangversenyt 
rendez. — Kérelem. Igeu tisztelt kartársaimat 
kérem, jelezzék, ha az iskola könyvtára szá-
mára szerzik meg „Az ifjúsági egyesületek 
szervezése és vezetése* című kis munkámat, 
hogy jegyzéket küldhessek mellékelve, az el-
számolásra, mert azután postaköltséget okoz. 
Egyben kérem 75 fillér megküldését, hogy 
bérmentve kaphassák a füzetet. Magyarbikaion 
1903 október 24.-én. Bene Lajos, áll. el. isk 
ig.-tanító. — Gyűlések. A „Kolozsmegyei Tan-
kerületi Tanítótestület" folyó évi közgyűlését 
Kolozsvárt az erdélyi evang. ref. egyház-
kerület teológiai fakultásának dísztermében 
november hó 13. és 14. tart ja meg. A 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tanítótestület 
f. évi november hó 4-én d. e. 9 órakor Kun-
szentmártonban, a városház nagytermében ren-
des közgyűlést tar t . 

— Halálozás. A tiszáninneni miskolci 
felsőbb leányiskola tanára Tóth Pál f. hó 22-én 
tanári működésének 31-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékére ! 

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

Tartalom : A magyar föld. Beney Antal. — 
Nyomorék gyermekek iskolája. Ember János. — A 
tanító a népismertetés szolgálatában. Gönczi Ferenc. — 
A dilettantizmus. Szentgyörgyi Lajos. — A falusi iskolák 
szorgalomideje. Lemle Rezsó. — Egyesületi élet. — 
Szünóra : Francke Ágoston Hermann. Sretvizer 
Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTók LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarország' népoktatás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivata lba kü ldendők . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde tésekné l m i n -
den egyes szóért m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde , l é seknek az egész oldal egy hetvenket ted r é szé t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í jak ia 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
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Kéziratokat nem acl-unlc vissza. 

A magyar népiskola különös 
hivatása. 

A modern népiskola az a bibliai 
szőlőtőke, melynek ágai az egész művelt 
világot körülfonják, mert ahová a mű-
velődés hullámcsapása elért, azt első 
sorban egy-egy népiskola alakjában 
iparkodott az érdekelt vallâsfelekezçt,, 
a társadalom, a nemzet, az állam meg-
szilárdítani. 

A népiskola — annak a népnek az 
iskolája, melynek vállán nyugszik az 
egész művelt világ rendje és terhe — 
azonban csak akkor felel meg föladatá-
nak, ha az előbb említett érdekfelek 
mindegyikét kielégíti, ha a vallás-
felekezetnek hű fiakat, a társadalomnak 
munkás tagokat, a nemzetnek önfel-
áldozó hazafiakat, az államnak meg-
bízható polgárokat nevel. 

Akkor fogja a népiskola két fő célját, 
hogy a nép anyagi jólétét biztosítsa s 
a népet puritán erkölcsben nevelje, 
elérni. 

Erre törekszenek a művelt államok 
és erre törekszik hazánk közoktatás-
ügyi kormánya is. Ámde a népiskola 
azon föladatain kívül, hogy a tudomány 
elemeinek terjesztése által a nép anyagi 
jólétét előmozdítsa és az igazi erkölcsös 
neveléssel annak erkölcseit megneme-
sítse, hazánk népiskoláira még egy 

különös nagy föladat megoldása is vár. 
Mihelyt a jobbágyság eltörlésével a 

modern magyar népiskola megszületett, 
az 1848. évi I. egyetemes magyar 
tanítókongresszus a kormányhoz föl-
terjesztett javaslatában ezen különös 
föladatot így határozta meg: „Minden 
polgár gyermekeit emberileg és nemze-
tjblgg iskoláztatni köteles." 
...,. Azon föladat megoldása tehát, hogy 
itt, e hazában egységes nemzet legyen, 
a népiskolára vár. Ennek kell a nyelvi 
konszolidációt keresztül vinnie. Ez a 
magyar modern népiskola különös föl-
adata. 

Arra van tehát hivatva a magyar 
népiskola, amire a múltban a magyar 
nemesség. A múltban a magyar nemesség 
volt a nemzetet összetartó kapocs, a 
jövőben a magyar nyelvnek kell ezen 
összetartó kapocsnak lennie, ezt pedig 
egyedül a népiskola van hivatva a nép 
között elterjeszteni, mert a nép nagy 
tömegei egyéb iskola küszöbét át nem 
lépik soha. 

Ezt elismerte a kormány is és az 
1879. évben törvénnyel tette a magyar 
nyelv tanítását a népiskolában köte-
lezővé. 

Nem a népiskola hibája, hogy ezer 
tanító még mindig nem tud magyarul ; 
hogy másfélezer iskolában még most 
sem tanítják a magyar nyelvet és hogy 
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ezenfölül is sok helytt az eredmény 
nem felel meg a várakozásnak. 

A közoktatásügyi kormány fölismerte 
a magyar népiskola különös hivatását 
és azért ezen eredménytelenség láttára 
szigorú rendeletet bocsátott ki az 1879. 
évi törvény komoly végrehajtása tár-
gyában, a magyar nyelvnek a nép-
iskolában való tanítása ügyében. 

Erre a rendeletre csakugyan égető 
szükség is volt, mert habár a legutolsó 
népszámlálás a magyarságra nézve ked-
vező végeredményt tüntet föl, de mutat 
föl valóban botrányos állapotokat is, 
és ez a botrányos állapot nem a peri-
fériákon, a tótok, rutének és oláhok 
között, hanem közvetlen a főváros 
tőszomszédságában : a nyaraló - körben 
bukkant napvilágra. 

A főváros szomszédos községei kerek 
számban 70 ezer lakosának nagyobb 
fele analfabéta és csak harmadrésze 
beszél magyarul. 

No hát ez egyedül a főváros bűne, 
ahol terjed ugyan a magyarul tudók 
száma, de ezzel nem terjed párhuza-
mosan a magyarul beszélők száma. 

Mihaszna, hogy a legutolsó népszám-
lálás alkalmával a főváros lakosságá-
nak 79%-a vallotta magát magyarnak, 
mikor biztos megfigyelés szerint alig 
beszél magyarul 50%, a szegényebb, 
a nem nyaraló rész. Ha ez a magát 
magyarnak valló gazdag Budapest ma-
gyarságával ránehezedett volna a nem 
magyar vidékre, lehetetlen, hogy köz-
vetlen közelében ilyen botrányos álla-
potok fordulhattak volna elő. 

No, de majd Budapest papiros-magyar-
ságát kikorrigálja a népiskola, mert a 
kormány e botrány láttára egyre-másra 
emeli az állami népiskolákat Budapest 
környékén. 

Budapest pedig, ha nem tudta meg-
magyarosítani az ő közvetlen környékét, 
majd megmagyarosítja Budapestet az 
ország, mely igazán örvendetes módon 
magyarosodik. A Gondviselés iránt 

hálával telik meg a magyar ember 
szíve örömében, midőn elgondolja, hogy 
ez a nép, mely a honfoglalás idejében 
alig rúgott 2—3 százezer főre, kihe-
verte a tatárjárást, a török hódolt-
ságot, a német pusztítást s 1805-ben, 
midőn már a legnagyobb csapások feje 

1 fölött elvonultak, a Magyar birodalom 
I 10 V2 millió lakosa közül 31/* millió, 
; vagyis 30% faj magyar volt és a leg-

utolsó népszámlálás adatai szerint, hála 
; a magyarok istenének, a magyar biro-
I dalom 191/i millió lakosa közül magyar 
j 8% millió, vagyis 45%, magában az 
' anyaországban 51%. Ezt a gyarapodást 
i a nemzet azon kiváló expanzivitásának 
! köszönheti, mellyel a Gondviselés meg-
j áldotta és amely képessé tette ezen 
I iszonyú vérvesztességek elviselésére. Ez 
i az életerő, melyet egy nemzetben a 
S századok küzdelme acélozott meg, egy-
i könnyen megsemmisülni nem fog. Nincs 
I okunk tehát kétségbeesni hazánk jövője 

fölött, nincs okunk lemondani egy jobb 
jövő reményéről. 

Ne szállja meg csüggedés szívünket, 
mert: „Nincs veszve semmi sors között, 
ki el nem csüggedett." 

A nem csüggedés, a jobb jövőbe 
vetett hit erősítette meg karjaikat a 
küzdelemre hazánk legjobbjainak. Ez 
öntött erőt Rákóczi kurucaiba, ez, a 
48 névtelen félisteneibe és ha vállal-
kozásuk eredménye bukás volt is, a 
harc fensége s az azt követő nemes 
tűrés fölrázta a nemzetet halálos ál-
mából és nem lett igaza a németek 
nagy bölcselőjének: Herdernek, aki azt 
jövendölte a 18-ik század végén, hogy 
a magyar nem éri meg a 19-ik század 
végét. 

A történelemben páratlan csapások 
dacára számban és tekintélyben meg-
gyarapodva megérte, mert az a ten-
gernyi vér, melyet nemzetünk fönn-
állásáért és szabadságáért kiontott, a 
könnyek azon óceánja, mely szeméből 
sorsát és veszteségeit siratva kihullott, 
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nem volt hiában: szerzett a nemzetnek 
olyan erkölcsi tőkét, melynek kamatai-
ból utódaink még századokig elélhetnek. 
De hogy a haza fölviruljon, ebbe a 
számban meggyarapodott magyarságba 
bele kell vinni a meg nem alkuvó, 

..hamisítatlan magyar szellemet. 
Ezt célozza közoktatásügyi kor-

mányunk, midőn elrendeli, hogy az 
iskolákban a nemzeti .ünnepek meg-
tartassanak, midőn megköveteli, hogy 
a tanítóegyesületek közgyűlései kiváló 
hazafiak vagy történeti események 
ünneplésével köttessenek össze, mert 
jól tudja, hogy hazánkban az iskola 
az az archimédeszi pont, melyre támasz-
kodva a nagy elődök nyomán nemcsak 
a magyar nyelv, hanem a múltjára 
büszke, jövőjére nézve tettre kész és 
a megpróbáltatás nehéz napjaiban is 
hű magyar szellem is erős gyökeret 
fog verni. 

Az tehát a magyar iskola különös 
hivatása, hogy ezt a hazaszeretet minden 
kebelben lángra lobbantsa. 

A hamisítatlan magyar szellem dia-
dalra segíti majd a magyar nyelvet is 
az állami intézmények minden ága-
zatában és akkor az igazságos Mátyás 
halálával letűnt régi dicsőségünk újra 
föltűnik. Ezen régi dicsőség vissza-
szerzéseért küzdöttek a hazaszeretet 
héroszai, mártírjai és ezért kell lanka-
datlan kitartással dolgoznia az iskolá-
nak, hogy az ő példájuk nyomán a 
hamisítatlan magyar szellemet meg-
gyökereztetve, e haza minden szülötte 
keblében az igaz hazaszeretet lángra 
lobbanjon. 

(Csáktornya.) Mencsey Károly. 

A nemzeti egység nálunk és 
külföldön. 

i. 
Aglicser Remusz (Mehala) cikkét a N. L. 

f. évi október 22-iki számában figyelemmel 
olvastam át. Bár arra rögtön megtette a 
szerkesztő úr csaknem helyreigazító észre-
vételeit, mégis szükségesnek vélem, hogy 

Aglicser kartársunk érveléséhez én is hozzá-
szóljak, mert tapasztalatból tudom, hogy 
nagyon sokan vannak a magyar tanítók között, 
kik a magyar nemzeti eszme diadalát csak 
„lassan-lassan" gondolják megvalósíthatónak. 

Ha elgondoljuk, hogy az elmúlt ezer év 
mily észrevétlenül tünt el a mi, úgynevezett 
nemzetiségeink fölött, pedig a „ magyarosítás " -
sal sohasem gyötörték őket, úgy az Aglicser 
kartárs fölfogása szerint a következő ezer 
esztendő sem lesz elég arra, hogy a Kárpátok 
koszorúzta nép Magyarország egységes és 
magyar nemzeti állam legyen. Lám, körülöttünk 
csaknem minden politikai nemzet leszámolt 
már nemzetiségeivel, csak a lengyelek és finnek 
beolvasztása folyik még, de semmiesetre sem 
az Aglicser kartárs által adott útmutatás 
szerint. Ha mi tanítók csak arra igyekszünk, 
hogy „a magyar nemzet és a nemzetiségek 
közti barátság fejlődjék és megszilárduljon", 
mint írja Aglicser, úgy rossz szolgálatot teszünk 
az egységes magyar nemzetnek. A magyar 
nemzetnek barátság-fejlesztésre csak az ország 
határain kívül élő nemzetekkel szemben van 
szüksége, míg az ország határain belül csak 
egységes nemzet lehet életföltétele. Mikor mi 
a nemzetiségekből barátokat akarunk nevelni, 
akkor azt is elismerjük, hogy ők a barátságot 
föl is mondhatják bármikor nekünk. 

Ilyen elvek mellett tüntetjük föl aztán 
érdemnek, ha valaki, mint a politikai magyar 
nemzetnek tagja, elismeri a magyar nemze-
tet — nemzetnek s érdem nála az is, ha 
magyarul megtanul, melyért a nemzet külön 
háláját el is várja tőlünk. 

Jól jegyezte meg a szerkesztő úr, hogy 
épp nem-magyar ajkú testvéreink jól fölfogott 
érdekében is törekednünk kell, hogy a magyar 
nyelvet terjesszük tapintattal s én hozzáteszem 
még: kellő öntudattal és méltósággal. Minden 
tanító munkájában lássák nem-magyar ajkú 
testvéreink, hogy nem nekünk van szükségünk 
arra, hogy ők tudjanak magyarul, hanem 
ellenkezőleg nekik, kik különben minden 
lépten-nyomon kárát vallják tudatlanságuknak, 
anélkül, hogy valakit okozhatnának azért. 

Ha minden magyar tisztviselő s így a tanító 
is érezné lelkében a nemzetiségek között, 
hogy ők nem azért vannak, hogy édesgessék 
az embereket saját érdeküket szolgálni, hanem 
tekintet nélkül a kisebb helyi érdekekre, az 
egységes magyar nemzeti eszme hajthatatlan 
képviselői, kik semminek sem vethetik alá a 
nemzeti eszme érdekeit, úgy nemsokára elér-
nők azt, hogy e nemzetiségek önként hódol-
nának meg, mert saját érdekük is ezt pa ran-
csolná. 

Hogy körülöttünk mennyire nem hódolnak 
4 3 * 
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az Aglicser kartárs szelíd, édesgető politiká-
jának, rámutatok Németország nemzetiségi 
politikájára s azután a Romániában élő csángó 
véreinkkel szemben 30 éven át folytatott erő-
teljes románosítási törekvésekre s azoknak 
sikerére. 

Németországban 472 millió a más nemzeti-
ségűek száma, csak a lengyelek három millió 
565 ezeren vannak, úgy hogy a nem-németek 
száma nagyobb, mint a Szász királyság összes 
lakossága. Láthatjuk tehát, hogy az erdélyi 
szászságnál több mint 20-szorta nagyobb a 
Német birodalom idegen nyelvű népének száma. 

Lássuk már most, hogyan igyekszik a német 
nemzet a barátságot fejleszteni nemzetiségeivel 
szemben. A Visztula és Elba közötti vidék 
8 század előtt még tiszta szláv volt, míg ma 
teljesen német. Ahol ma császári kastélyok 
vannak, ott a szláv fejedelmek várai s népei 
voltak egykoron. Berlin valamikor Berolina 
volt, Spandau = Spandovo, Dresden=Drazdany 
stb. Amit a porosz nemzet hajdan fegyverrel 
végzett el, azt ma a legszigorúbb erőszakos 
közigazgatási úton folytatja. 

Az oktatás nyelve az összes németországi 
intézetekben, tekintet nélkül arra, hogy mely 
nemzetiség vagy felekezet tartja fönn : kizáró-
lag a német. Kezdetben, az átmeneti 10 évi 
időszak alatt a dán és lengyel iskolákban a 
hittant az elemi iskolákban anyanyelven végez-
hették, míg ma az is kizárólag német nyelven 
történik. A lengyel vidéki iskolákhoz küldött 
német tanítók, a legkíméletlenebb módon haj-
tották végre a németesítő rendeleteket, úgy, 
hogy sok helyen a vallástant bot segítségével 
verték a kis lengyelek fejébe. 

Pár év előtt, midőn Wresnia faluban, Posen 
nagyhercegségben, az anyák ellenszegültek 
annak, hogy gyermekeiket németül imádkoz-
tassák s a kathekizmust német nyelven tanít-
tassák gyermekeiknek, az anyák föllépését 
lázadásnak nyilvánította a porosz hatóság s 
20 anyát V2 — IV2 évi fogságra ítéltek, köztük 
egy halálos beteg, 7 gyermekes anyát is. 

Berlinben 70 ezer lengyel él. Ezek követel-
ték, hogy lengyelül is beszélő lelkészt választ-
hassanak, mire a közvélemény fölzúdult és 
tiltakozott, „mert különben a német népéletet 
fólbondasztó s tervszerűen növekedő idegen 
népességet maga növelné naggyá. Ki állandóan 
élvezi a kultúrállam jótéteményeit, annak be 
kell olvadnia amaz állam népéletébe 

Mikor 1888-ban a dán lelkészek fölirattal 
mentek Berlinbe, hogy népiskoláikban a dán 
nyelvnek heti 2 órában történő tanítását ki-
eszközöljék, a porosz miniszter nem is fogadta 
őket. Köller helytartó Schleswigben azt is 
elrendelte, hogy vasárnaponként isteni tisztelet 

német nyelven is tartandó a dán templomok-
ban s ez ellen hiábavaló minden tiltakozás. 

Lengyellakta területen lengyel anyanyélvet 
sem nyilvános, sem magán iskolákban tanítani 
nem szabad. Bosse miniszter a magánoktatás-
ból is kizárta a lengyel nyelvet s csak annyit 
engedett meg, hogy az alsó osztályokban két 
évi nem-kötelező lengyel nyelvi oktatás is legyen 
az írás és olvasás megtanulásáért. Studt 
miniszter aztán a lengyel írás- olvasás nem-
kötelező oktatását is eltörölte. Sőt annyira 
mentek Posenban, hogy a német nyelv nem-
csak a hatóságoknál kötelező, hanem az egyház 
és iskola terén, a községek igazgatásánál, 
részvénytársaságoknál, vállalatoknál, egyletek-
nél is egyedül kizárólagos nyelv csak a német 
lehet, sőt újabban a cégföliratok, hirdetések, 
szavazó cédulák sem írhatók idegen nyelven. 

A német alldeutschok „szégyenletes" dolog-
nak tartják, hogy nagy néha francia színészek, 
orfeumosok is játszhatnak Berlinben. Lotharin-
giában, mely alig 30 éve van a németek 
birtokában, a metzi színház minden fölirata 
német, sőt a színház falába elhelyezett nagy-
nevű francia írók és művészek mellszobrait 
is eltávolították onnan. I t t még azt sem enge-
dik meg, hegy a kávéházas Café-t írjon cég-
táblájára Kaffee helyett. 

Ha valamely gyáros a német birodalom 
területén idegen munkásokat alkalmaz, a sajtó 
ebben is „nemzeti veszedelmet" lát. 

A dán, lengyel vagy francia katonaujoncok, 
szolgálati éveiket teljesen német tartományok 
ezredeinél szolgálják le, hogy a német szó 
rájuk tapadjon. Viszont a poseni katonaság 
tisztikarával együtt csupa német. Ugyanígy 
járnak el az állami hivatalnokokkal is, mert 
nemzetiségi vidéken lakó hivatalnoknak nem 
is kell a helyi nyelvet tudnia, sőt ez előnyére 
válik. 

Érdekes és tanulságos az 1894. jan. l -én 
életbe léptetett német állami anyakönyvezés 
törvénye is. A francia, dán és lengyel anya-
könyvek megszűntek egyszerre. Az anyakönyv-
vezetők nemcsak a keresztnevet írják be 
németnek, hanem ha bebizonyul, hogy az illető 
családnév valaha német lehetett, akkor az 
egész nevet visszanémetesítik. így lesz a 
francia Guerber Gerber-ré, a Wallace család 
Wallach-á. A lengyeleknél pedig Pekarz-ból 
Bäcker, a Kodevalski-ból Kodevaler, a Lwowski-
ból Lemberger stb. 

Azon elv alapján, hogy a hatóság ellen-
őrzési jogát nem lehet illuzóriussá tenni az-
által, hogy a gyűléseken a tárgyalás olyan 
nyelven történjék, melyet a hatóság nem ismer, 
a gyűlések tárgyalási nyelve is csak német 
lehet. Ily okból oszlatták föl Stargardban a 
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lengyel katholikus egyházi ülést is, mert nem 
akartak német nyelven tárgyalni azon. 

A helységnevekkel való eljárás is érdekes, 
Az összes dán, lengyel vagy francia helynevek, 
legyenek azok bár százados történelműek is, 
kizárólag német nevükön, vagy német helyes-
írással használandók; sőt újabban a kormány 
olyan helységek neveit is megnémetesíti, melyek 
soha sem lehettek germán nevüek. 

1901. febr. l -én kiadott rendelet szerint a 
német posta nem fogadhat d semmi lengyel 
címzésű levelet vagy csomagot. E rendelet 
alapján a német postatisztek aztán nemcsak a 
helyneveket, hanem a levél összes címzését is 
németül követelik; visszadobják mint érthetet-
len címzésűt, ha a „Herr" helyett a lengyel 
„Pan", vagy „Wohlgeboren" helyett „Wiel-
mozny" áll, sőt a „Madame" címzést sem 
tűrik meg. Ujabban a porosz kormány, a 
látszat kedvéért, Berlinben és Brombergben 
fordító postahivatalokat állított föl, hova az 
összes nem német címzésű levelek kerülnek 
először, s hol a címet kijavítva, késedelem-
mel továbbítják azokat. 

Az 1886. ápr. 26-án kelt törvény már vilá-
gosan kimondja, hogy a lengyel földbirtok 
állami úton kivásárolható, sokszor kényszer-
árverés útján is, mi célból a telepítő-bizott-
ság kezelése alá a törvény 300 millió márkát 
bocsátott ; sőt ki van mondva az is, egyes 
esetekre, hogy az eladásra szánt birtokra 
csupán német árverezhet. E telepítő-bizottság 
aztán szép sikert is ért el, mert az 1900. évi 
jelentése szerint 147.475 hektárnyi lengyel 
birtok jutott német kézre oly kerületekben, 
hol a lengyel lakosság az összes népesség 
50—60%,-át teszi. 

Az sem érdektelen, hogy ahol birtok-
vásárlás történt, ott a község neve is azonnal 
elnémesíttetett ; így lett Racendowo-ból Rate-
nau, Tonowo-ból Tonndorf, Modliborcyce-ből 
Deutschwald stb. stb. így termett az ősi 
lengyel földön rövid idő alatt néhány száz új 
német nevű telep. 

Látható ezekből is, hogy a német nemzeti 
politika nem akar német és lengyel, francia, 
dán stb. barátságban élő nemzetiségeket 
Németországban, hanem tisztán csak német 
népet, pedig ott történelmi múlttal biró népek 
beolvasztásáról van szó. A német miniszter 
nyíltan feleli az interpellációira: „A lengyel 
kérdésben elitélünk minden kicsinyeskedést, de 
szigorúan elítélünk aztán minden bizonytalan 
ingadozást is. Minden fejlődő nemzeti állam-
nak követelménye, sőt szükséges célja, hogy 
egyenletessé tegyenek oly lakosságú elemeket, 
melyek nem tartoznak az államalkotó nemzet-
hez. Ha bármely nemzetállam ezt a nagy 

célt szem elől tévesztené, eljátszotta létjogosult-
ságát. " 

Ilyen a nemzetiségek sorsa Németország-
ban s aki többet akar tudni a céltudatos 
német nemzeti politikáról, annak szíves figyel-
mébe ajánlom Hangay Oktávnak az Alldeutsch-
Szövetségról írt nagybecsű, tanulságos mun-
káját. 

II. 
Tekintsünk át most a keleti Kárpátok túlsó 

tövében, a régi Moldvában lakó testvéreinkhez, 
kiket csángó nevezet alatt ismerünk. 

A moldvai csángók egy része őstelepülő, más-
része talán a kunok maradéka, míg egy 
tekintélyes része a mult századok kivándorlói-
nak köszöni eredetét. Az újabbkori román 
uralom előtt itt a magyaroknak városaik is 
voltak, így a mostani Bakan Bakó volt, Buzen 
Buzavásár, Jassi Jászvásár stb. Még 1868-ban 
is több mint 70 tiszta magyar községet talál-
nak ott magyar elnevezéssel Imets, Yeszeli 
és Kovács magyar katholikus papok 65 ezer 
magyar katholikus lélekkel, kik hatezer négy-
szög kilométer területet bírtak. Bizonyára azt 
hiszik sokan, hogy e magyar telep lakossága 
legalább is megkétszereződve, nyelvében és 
vallásában érintetlenül megvan, „barátság-
ban" a politikai román nemzettel. Akik a 
hazai nemzetiségi viszonyokat ismerik, azok 
joggal várhatnák el, hogy ott Moldvában a 
román kormány támogatásával már 130 ezer 
magyar él, kik zavartalanul művelhetik nyel-
vüket s kiknek fiai előkelő román hivatalokat 
töltenek be, sőt a bukaresti egyetemen a 
magyar nyelvnek külön tanszéke is van a 
Romániában levő legalább két magyar tan-
nyelvű közép- és vagy 200 magyar elemi 
iskola mellett. Akik ezt remélik, nagyon is 
csalódnak. 

Románia, az ő területi kicsinységéhez képest 
is, a porosz nemzetiségi politikát követi. Aki 
azt hiszi, hogy Románia egységes, népeit ille-
tőleg, az szintén csalódik, mert a román alatt-
valóknak csaknem fele idegen anyanyelvű ; 
van ott görög, szerb, bolgár, török, orosz és 
magyar tekintélyes számmal, de azért a román 
statisztika szerint a román nemzet egységes, 
mivel Romániában a lakosság anyanyelve 
csak a román lehet, mást ki nem mutatnak 
hivatalosan s végre a nemzetiség fogalmát 
csak Magyarországról ismerik. Románia komoly 
nemzeti politikáját semmi sem bizonyítja 
jobban mint az, hogy az ország határán belül 
minden román állampolgárt románná tesz, 
míg külföldön élő testvérei részére ki tudja 
vívni nemzetiségük elismerését. így lett nemzeti-
séggé a hazai román ajkú magyarság nálunk 
1868-ban s a mult hetekben a Macedóniában 
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szétszórtan élő negyedmillió macedó-valach 
törzs. Ki tudta vívni azt is, német mintára, 
hogy Románia a más állam kötelékébe tartozó 
fajtestvérei részére iskolákat tarthat fönn 
idegen területen román tannyelvvel, míg ö 
határain belül más ajkú polgáraira nézve nem 
engedélyez sem iskolát, sem templomot. 

Mint említém, Moldvában 1868-ban még 
65 ezer magyar anyanyelvű román alattvaló 
élt, kiknek száma ma legalább is 130 ezer 
kellene, hogy legyen, míg ezzel szemben 
Románia egy lelket sem ismer el ma, bár 
ma is tehető a számuk 25 — 30 ezerre. 

Nehogy valaki azt hihesse, hogy az 1868-iki 
számból hiányzó 35 — 40 ezer magyar haza-
jött, sietek kijelenteni, hogy azok beleolvadtak a 
románságba, Magyarország tőszomszédságában, 
észrevétlenül. Es nem a magyar fajhoz való 
szívós ragaszkodás hiánya okozta a beolva-
dást, hanem a céltudatos román nemzeti 
politika kivánta így s hajtották végre a román 
tanítók. 

Ha napjainkban is valaki áttekint elfelejtett 
s veszendőbe jutott testvéreinkhez, megtanul-
hatja ottan vérző szívvel, hogy hogyan igye-
keznek ott a 'román nemzet és a nemzeti-
ságek közti barátság fejlesztésére és meg-
szilárdítására." Bár fáj fajunk pusztulása, de 
meglesz az izmos, minden eszközzel egységre 
törekvő nemzeti élet megnyilatkozása. 

Ott is voltak magyar iskolák, magyar egy-
házak s ma nincsenek. Míg itthon a román 
tannyelvű iskola tanítója állami nyugdíjat 
élvez, a román ajkú pap fizetését kongruával 
egészíti ki a magyar állam, ott véreink között 
az iskolában magyar szónak nem szabad elhang-
zani; az imádságot még ha volna is, magyar 
papjától sem tanulhatja magyarul az iskolás 
fiú. Szabófalva, Nagypatak, Forrófalva stb. 
bár magyar községek, de a falusi bíró 
(prefekt) nem lehet magyar, sem magyarul 
tudó. Ott a bíróságnál is hiába keresi a magyar 
fél igazát magyarul, még tolmáccsal sem 
fogadják őt el. így történhetett meg aztán, 
hogy amint Hegedűs Lóránt is tapasztalta, 
csak a nők között található még néhány, ki 
csak magyarul tud, a férfiak mindnyájan job-
ban beszélnek románul, mint magyarul, sőt 
gyakran szívesebben is beszélnek. 

Már 1868 ban megírta Kovács Ferenc ott 
járt kath. pap, hogy a Klézsán lakó, még 
egyetlen magyar kath. pap is csak úgy láto-
gathatta meg híveit Bogdánfalván, Nagypata-
kon, Szászkuton, Fűrészfalván stb,, ha az ott-
levő magyar-csángó gyermekeket románul 
oktatta a hit igazságaira. 

Tehát nem utópia, képtelenség, mint Aglicser 
Rémusz kartársunk állítja, a Nagy B. javas-

lata, hogy a hivatalnokok a felekkel csak az 
államnyelvén beszéljenek, csak itthon, a tűzzel -
vassal magyarosító Magyarországon, hol, ha tíz 
magyar közé egy közöshadseregbeli hadna-
gyocska bejön, okvetlenül németül kezdenek 
beszélni, míg a szomszédainknál : a németeknél 
és románoknál az egészen természetes. 

Tudok eseteket, mikor a csángók közül 
néhány valahogy tudott iskolákat végezni, de 
úgy, hogy elfelejtette anyanyelvét s mégsem kap-
tak hivatalt, mert még nem lehetnek elég jó 
románok. Ily öntudatos nemzeti politika mel-
lett eshetik meg az, hogy ahol a nemzetnek 
csaknem fele idegen származású, a közéletben 
csak törzsökös vagy törzsökössé vált románok 
szerepelnek, akik már nevükkel is bizonyítják 
román voltukat. 

Itt említem meg még azt is, hogy azt az 
okmányt, mely a magyar-román halászati 
egyezséget foglalja magában, s amely az első, 
melyet a magyar kormány közvetlenül kötött 
más állammal, román részről nemcsak román 
tisztviselők írták alá, hanem olyanok, kiknek 
neve csaknem kikiáltja az ő román voltukat, 
míg magyar részről, a magyar ember által is 
alig kimondható, két, német hangzású névvel 
bíró tisztviselő volt az aláíró. 

Mint láttuk fentebb e külső formaságok is 
csak nálunk lényegtelenek, míg más nemzetek-
nél nagyon is fontos kellékek. 

Még csak Aglicser Rémusz kartársamnak 
arra a kérdésére felelek meg, melyben arra 
kíváncsi, hogy a románul nem tudó magyar 
tanító hogyan érteti meg magát az Albulescuk-
kal, Niculescukkal, Todorescukkal (lám itt 
A. R. is fontosnak tartja a nevet, mely a 
nemzeti hozzátartozandóság bélyegét kell, hogy 
magán viselje) ; egyszerűen úgy, mint Moldvá-
ban a Szabókkal, Rákosiakkal, Sütőkkel érteti 
meg magát a kormány által küldött s magyar 
szót sohasem hallott román tanító. 

Befejezve az amúgy is hosszúra nyúlt 
fejtegetésemet, szomorúan látom, hogy sokan 
vannak még közöttünk is, a magyar nemzet 
néptanítói között, kik a hazai szomorú állapo-
tokon csak lassan-lassan óhajtanak változtatni 
a nemzeti egység javára, míg beteges nagy-
lelkűségből a nemzetiségeket egyenrangú fél 
gyanánt dédelgetni, édesgetni hajlandók az 
egységes magyar nemzeti eszme rovására. 

Tanító testvéreim! forgassuk szorgalmasan 
hazánk ezeréves nemzeti politikájának törté-
netét, tanuljuk meg belőle, hogy az úgy-
nevezett nemzetiségeknek már nincs semmink 
mit odaadhatnánk, míg mi ezer éves áldozat-
készségünk jutalmául, ma is hozsánnával fogad-
juk, ha valaki az állam nyelvét megtanulja. 
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Sőt az sem fog kárunkra válni, ha más nem-
zetek nemzetiségi politikáját is megismerjük — 
okulás és oktatás céljából.* 

(Kolozsvár.) Barabás Endre. 

Iskolai mulasztások. 
A Néptanítóit Lapja folyó évi 42. számában 

fönti cím alatt egy közlemény jelent meg, 
mellyel mint gyakorlati tanító nem mindenben 
értek egyet. A 4120. számú miniszteri rende-
letet én így értelmezem : 

1. A büntetés foka megintés, ezt alkalmazza 
az iskolaszék, gondnokság. Még pedig egy 
tanév alatt egyszer alkalmazza egy szülővel 
szemben. A tanuló a tanév kezdetén elkéredzik 
szántani 2 napra, a gondnokság elbocsátja; a 
két nap elteltével a tanuló nem jelenik meg, 
de eljön az apja s jelenti, hogy baj ne legyen, 
mert még nem végezhette el munkáját s kéri 
fiát még 2 napra. A tanító — mert rendesen 
ő hozzá fordulnak ilyen ügyekben — még 
most az egyszer kivételesen — figyelmeztetvén, 
hogy többé el nem bocsáthatja, — elengedi mun-
kára a fiát s felkéri az apát, hogy Ígérje meg, 
hogy ezután pontosan járatja iskolába a fiút; 
a szülő meg is igéri, s a legtöbb, ezt tapasz-
talásból tudom, meg is teszi. Tehát itt a meg-
intés már megvolna, eljárásáról a tanító a 
gondnokságnak jelentést tesz, mely ezea helyes 
eljárásról tudomást vesz. De van egy más sú-
lyosabb eset, mikor a tanuló nem jelenti mu-
lasztását, dolgozik a mezőn vagy a marhákat 
őrzi. A szomszédja gyermekétől megizeni a 
tanító a szülőnek, hogy jöjjön föl az iskolába. 
Er re rendesen föl is jön, s a megintést elvégzi 
az igazgató. Ha nem jönne föl, írásban szólítja 
föl a megjelenésre. S ha nem jön? A gond-
nokság eleget tett kötelességének. Ügy veszi, 
mintha az intést alkalmazta volna. Ez lehet 
az Utasítás 22. §-ának helyes intenciója. 

2. Aki a tanító-, a gondnokságnak tett Ígéret 
dacára, sem járatja gyermekét iskolába, vagy 
aki a tanító, gondnokság meghívására sem 
jelent meg az iskolába, hogy gyermeke mulasz-
tását igazolja, azt a gondnokság a 23. §. 
alapján a „Mulasztási k i m u t a t á s i b a beír ja és 
amint a mulasztási kimutatás F/2, mintája 8-ik 
rovata is mutatja „az elöljáróság a szülőt dor-
gálásban részesíteni tartozik." 

3. Akik sem a tanító, sem a gondnokság 
intése, sem az elöljáróság dorgálása után sem 

* Ezt a cikket érdekes és tanulságos adatai miatt 
közöltük, hadd lássák nem-magyar ajkú testvéreink, 
hogy mégsem a magyar ember a legádázabb „sovi-
niszta" a föld kerekén. Magát a kérdést illetőleg, 
utalunk arra, amit lapunk 43. számának 6. oldalán 
elmondottunk. Szerk. 

járatják gyermekeiket iskolába, azok a pénz-
bírság első fokát, az 1 koronát először, s 
tovább 2 — 4—8 koronát fizetnek. 

A miniszteri rendelet utasítását azért kellett 
így készíteni, mert a szülőknek állandó pa-
naszuk volt, hogy őket senki sem figyelmez-
tette, hogy megbüntetik, sőt az elöljáróságok 
nem is hajtották föl — tisztelet a kivételek-
nek — az iskolai bírságpénzt a tanév vége 
előtt s ekkor akárhány szülőnek 8—20 korona 
pénzbírságot kellett fizetnie. 

A gondnokság nem figyelmeztette a szülőt, a 
tanító szavát nem akarta hallani, az elöljáró-
ságnak pedig volt és van elég egyéb teendője. 

Hogy ezen utasítás üdvös s végrehajtása 
sem ütközik nehézségbe, azt abból látom, hogy 
én a gyakorlatban így vittem keresztül : 

Nagy János beiratkozott szeptember 15.-én. 
Szeptemberben nem jár t iskolába, hívattam 
szülőjét, szeptember 30.-án nem jelent meg. 
Gondoltam, hogy alapos oka van rá, tanít-
ványaim mondták is. A többi mulasztó iga-
zolta magát, ezt az egyet, remélve a legjobbat, 
mulasztó gyanánt nem mutattam ki. De Nagy 
János októberben sem járt iskolába. Október 
15.-én dorgálás végett kiadatott az elöljáróság-
hoz, s ha talán ennek sem lesz foganatja, jön 
a pénzbírság fokonként. De igazolatlan mulasz-
tásáért e tanévben már csak pénzbírságban — 
s nem intés, dorgálásban lesz része. Azt hiszem, 
ez a helyes eljárás. 

Az az intés, melyet a gondnokságnak kell 
megtennie, nem olyan nehéz. Csináljon a tanító 
az iskola helyiségében nyári időszakban egy 
kis táncmulatságot, ének, szavalat és felol-
vasással egybekötve, a felolvasást tartsa a 
tanító, tárgya legyen az iskolai mulasztások. 
Meghallja azt kicsi és nagy. Ez intés. 

Iskolám a mult évben 12 korona pénz-
bírságot vett be 124 tanuló után, minek oka 
az, hogy a szülőket én rég intettem. 

Körjegyzőnk megidézi irodájába a szülőket, 
s megdorgálja, a törvényre figyelmezteti. S akit 
ez után is büntet, az nem zúgolódik. 

Az utasítást így megtanulja a nép, bizonyára 
igyekezik meg is tartani. Nem idézők kellenek, 
hanem népies eljárások. 

(Tordatúr.) Kovács Sámuel. 

A szemléltető oktatás. 
A nevelés és oktatás vezérelve a szemlélte-

tés. Ezt senki elvitatni nem képes. Az iskola 
küszöbét először átlépő gyermeket a tanító 
beszélgetéssel fogadja, társalkodik vele, de a 
világért sem fog „Beszéd- és értelemgyakor-
latok" tanításába, mert ez úgy, amint sokan 
elgondolják, meg erőltetik: fából vaskarika. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 2 . SZÁM. 

Beszéd ? ! Hát ugyan az a hat-hét éves 
gyermek miféle beszédet adhat elő ? 

Ertelemgyakorlat ? ! Hát ugyan az a hat-hét 
éves gyermek nem korai médium az értelmi 
erő fokának a bemutatására és gyakorlatára? 

Értelmetlen magyarázatok, akár ez a szólás-
mód : jobban fáj. A fajdalom nem lehet kellemes, 
nem lehet „jobb" érzés. Vagy talán a fokrago-
zott szó a határozói dűlőbe ment át, így már 
a magyar nyelv lélektanát meg lehet hamisítani ? 

De nem akarok én most szép magyar nyel-
vünk lélektanáról beszélni, hanem arról mondok 
el egy-két szót: mit tartsunk a „beszéd- és 
értelemgyakorlatok" felől. 

E lapok f. é. 43. számában Lind Gyula 
ezekkel a szavakkal zárja cikkét: „vegyük ki 
a beszéd- és értelemgyakorlatot a tantárgyak 
sorából." Ez a zárszó fölkeltette érdeklődésemet 
és figyelemmel átolvastam a cikket. Midőn a 
tárgyhoz hozzászólok, teszem azért, hogy cikk-
író indokolásaiban előforduló összeütközéseken 
enyhítsek, mert az ő elmélkedése olyanformán 
hangzik : a késnek éle van, tehát a kés nem 
való a gyermek kezébe : vagy : a fa árnyékot 
vet, tehát süt a nap. Holott a késnek, a napnak 
felsőbbrendű szerepköre van. A kés fontos 
használati eszköz, a nap a világegyetem kút-
feje, központja. A beszéd- és értelemgyakorlat, 
mint metodika, mint módszertan az oktatás 
lelke, mint tantárgy : fából vaskarika. 

Lind Gyula így érvel : „A beszéd-és értelem-
gyakorlatok tanítása elismerten fontos ténye-
zője a népiskolai oktatásnak, mert alapvetője, 
valósággal alapja minden további tanításnak 
és mint ilyen nagyfontosságú ; a népiskola 
növendéke e tárgy tanítása által kapja és ismeri 
meg minden további tanulmányainak abc-jét." 
Ily tűhegyig menő dicséret után mégis erre a 
következtetésre jut : vegyiiJc ki a tantárgyak 
sorából. —„— nagyon mostoha elbánásban volt 
része e tárgynak mindeddig — írja tovább — 
és kevés gondunk volt arra, hogy anyag, elren-
dezés, módszer és kivitel tekintetében behatóan 
vegyük vizsgálódásunk alá tanítását, hogy így 
a hibák kétségtelenül fölismertetvén, a javítás 
útjai kijelölhetők legyenek." Szerinte ezzel áll 
okozati összefüggésben az a tény, hogy a beszed-
és értelemgyakorlatok tanításánál még rendszer-
hiány tapasztalható, amelynek kútfeje azonban 
nem mindig és föltétlenül a tanítóban keresendő. 

Hogy az indokolás és végső következtetés 
között az összeütközés még észrevehetőbb legyen, 
rámutat a tárgy tanításánál észlelt főhibára, 
milyen szerinte kettő van : a beszéd- és értelem-
gyakorlat nem szemléltető, gyakran túlterhelő. 

Első főhiba onnan származik, hogy nem 
fordítunk kellő gondot a szemléltetésre, mert 
eszközeink nincsenek. 

A második főhiba abból keletkezik, hogy az 
idő tekintélyes részét a beemléztetésre fordítjuk. 

Okozója pedig mindennek, hogy tantárgyként 
szerepeltetjük. 

Látszik ezekből, hogy Lind a fogalmakat 
nem a maga helyén hozza elő. Túlterhelés a 
tanító kezelése alatt folyó munkánál sohasem 
következhetik be. A beszéd- és értelemgyakorlat, 
mint tanítási alak, mint módszer (és nem tan-
tárgy) a népiskolai túlterhelés vádja ellen 
villámhárító, ez nem szülhet túlterhelést, sőt a 
túlterhelés levezetőcsatornája, közlekedési csa-
torna, útvonal, szellemi árúcikk szállító orga-
numa, szólásra ébresztő eszköz. Beszorítani 
ezt a mindenütt jelenlevő oktatási készséget 
órarendbe, és homlokára írni : tantárgy, kor-
látot építeni a szellemnek, a közlékenység 
orgánumának annyi, mint az iskolát leckeőrlő 
gyárnak degradálni. 

Lind orvosszere ez: „vegyük ki a szóban 
levő tárgyat a vizsgálatok programmjából. " Cik-
kében a fő fogalomzavart ez veti el. Hát lehet-
séges az, hogy egy „nagyfontosságú" tárgynak 
minősített, jellegzett tantárgyat egyszerűen a 
vizsgálat alkalmakor vegyünk le a napirendről ? 
Hiszen ez azt akarja elhitetni, hogy a hó-
fehérre azt mondjuk : fekete, a szemmel lát-
hatóra: füllel hallható, a kézzel foghatóra : érzé-
kelhetetlen. No hát ilyet ne kívánjunk. A beszéd-
és értelemgyakorlat éppen a vizsgakor nem 
akasztható szegre, mint a suba. Én az iskola 
értelmi színvonalát nem a magolásból ítélem 
meg, hanem abból : mit ért és mit tud a 
gyermek, azaz : mit felel, ha kérdésekkel köze-
ledik az osztály (iskola) egyik-másik növen-
dékéhez. Nem, a beszéd- és értelemgyakorlat, 
mint tanítási alak a vizsgálatnak legszükségesebb 
része, a sugarat alálövelő nap, színteret ismer-
tető alkalom. 

Értem én Lindet. 0 azt akarta mondani: 
szükségtelen tárgy, mint ilyen nincs helye a 
műsorban. Ez igazán hangzik. De hát mit 
csináljanak az iskolák, mikor a „tanterv" és 
„óraterv" előírja. Ez a baj. Itt kell a műsorból 
leszorítani, mert a szemléleti oktatás hang-
súlyozására és megmentésére nem szükséges 
„beszéd- és értelemgyakorlatok" címen tan-
tárgyat erőltetni a tantervbe. Nyilvánvaló, hogy 
tantervcsinálóink ezzel a tárggyal azt akarták 
elérni, megmagyarázni, hogy az oktatás szem-
léleti legyen. De hát az olvasást, írást, rajzolást, 
földrajzot, történelmet, természetrajzot, termé-
szettant lehet-e szemléltetés nélkül gyermekek 
elé vinni? A közlés módja az a szállító hajó, 
melyen értelmi cikkeink vannak. 

Amint ezt a „tárgy"-at kezelik, rossz; a 
minő körülírással igyekeznek mentségére kelni, 
egvszerűen érthetetlen. Külömben maga a O v O 
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„vizsga" a főbuktatója, mert a szülő így gon-
dolkozik: az ő gyermekének az értelmét az 
asztal részeinek, a kutya részeinek az eldekla-
málása cseppet sem fejleszti. Innen a sújtó 
nyomás az iskolának erre a „tantárgy"-ára. 

Hát nem elég kifejező az első osztály anyaga 
így : Ima. Dal. Ének. Játék. Olvasás. írás. 
Számvetés ? Mit keres itt a beszéd- és értelem-
gyakorlat, mint tárgy ? Az olvasás, írás ismer-
tetésénél nem az értelem húrjait kell meg-
érinteni a társalgás, kérdezgetés által? Vagy 
idegen anyanyelvüeknél nem a tárgyi szemlél-
tetés közvetlenségéből származik-e a nyelv-
elsajátítás módja és mikéntje ? De nem tan-
tárgyat tanítok, hanem nyelvre oktatok gyermeket 
a társalgás által. 

Ne azt hangoztassuk, hogy vegyük le a vizs-
gálat idejére a tantárgyak sorából, hanem azt, 
hogy mindenik tárgynál annak vezérelvei szerint 
járjunk el. S mint tárgyról pedig szó se essék. 

Mit tévők legyünk a vezérkönyvekkel, melyek 
meg vannak írva ? Használni kell. Mint mód-
szertani könyvek hasznavehetők azok. 

Hogyan? Az olvasókönyvben Isten minden-
hatóságáról olvas a gyermek. Elő azzal a Nagy 
László-féle vezérkönywel és a tanító annak 
útmutatása szerint boncoljon és nyisson értel-
met és hozzon szót a növendék ajkán az V.—VI. 
osztályban. 

Olybá kell venni ezt az esetet, mint a bíró 
ítélkezését, aki a törvényszakaszt ott nyitja 
föl, hol a vizsgálat eredményéből megállapított 
eset fenyítése foka van kimondva, a többi' 
szakaszt figyelmen kívül hagyja. 

A földmíves tavaszi foglalkozása fordul elő 
a természetrajzban vagy olvasókönyvben? Elő 
azzal a Peres-féle útmutatóval és annak szelle-
mében tárgyaljon a tanító. 

A vezérkönyv a tanító kezében nem lehet 
kaptafa, hanem gondolatébresztő és tapaszta-
latot nyújtó taneszköz. Ha így fogjuk föl a 
vezérkönyvet és annak betűjéhez görcsösen 
nem ragaszkodunk, akkor válhatik oktatásunk 
nevelőivé és válik nevelésünk oktatóivá. 

Elmondtam tehát ismételten (e helyen először) 
ebben a kérdésben mondanivalóimat. Minden- ! 
esetre újabb oldaláról csoportosítottam azokat. I 
Talán a hang is más most, mint az eddig 
kiejtett. Elvem ez : a beszéd- és értelemgya-
korlat, mint tantárgy kicsinyítése a tanítói 
eljárásnak, zür-zavara a tantárgyi jelleg meg-
állapíthatásának, véghetetlen tájékozatlansága a 
fogalmak tisztánlátásának, szűk térre szorítása a 
szemléltető oktatásnak. Azért Lind Gyula követ-
keztetése helyes és tapasztalati tényekbőlmegálla-
pítható igazságos kívánság : „vegyük ki a beszéd-
és értelemgyakorlatot a tantárgyak sorából." 

(Máramaros-Sziget.) Bökényi Dániel. 

Szegény-gyermekkonyhák 
kezelési szabályzata. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
13.449/903. számú rendeletével az iskolák 
vezetőségét a szegény - gyermekkonyhák léte-
sítésére buzdítja s ezen rendeletében a csong-
rádi állami elemi iskolánál létesített ingyen-
konyhára s napközi otthonra hivatkozik. 

Mivel számos iskola fordult hozzám ez 
intézmény kezelési szabályzatának megküldése 
iránt, hogy ahhoz könnyebben hozzájussanak, 
a csongrádi állami elemi iskolai tanulók nap-
közi otthonának s gyermekkonyhájának kezelési 
szabályzatát a mi mindenhová eljutó s általánosan 
olvasott lapunkban a következőkben közlöm : 

As intézmény célja: 1. §. Az intézmény 
célja első sorban- azon szegény munkás-család-
ból származó gyermekeknek, továbbá a kül-
területről bejáró tanulóknak a déli iskolai 
szünet alatt is otthont — melegedő helyet — 
nyújtani, kik rendszerint a távolság miatt a 
déli időre haza nem mehetnek, részint a szülői 
otthonban ellátást nem nyerhetnek. 2. §. Célja 
másodsorban azon szegény tanulóknak ebéddel 
való ellátása, kiknek a családfő szegénysége, 
egyéb nyomor, a családi otthonban nem teszi 
lehetővé a testi erő fönntartásához szükséges 
táplálék elnyerhetését. 3. §. Ezen jótétemények 
nyújtása mellett föladata az intézménynek a ne-
velés, rendre, emberszeretetre és illemre szoktatás. 

Az intézmény fönntartása. 4. §. Az intéz-
mény fönntartása legfőkép a társadalom hu-
mánus érzelmeire van alapítva, fönntartásához 
az eszközöket nyeri: a) a társadalom tagjai 
által önként nyújtott adományokból, b) az 
esetleg ezen célra tett alapítvány kamataiból, 
c) a társadalom tagjai között az intézmény 
vezetősége által eszközölt pénzbeli és termény-
beli gyűjtésekből, d) a községtől nyerhető 
esetleges évi segélyből, e) társulatok, egye-
sületek adományaiból, f ) a tanítótestület, esetleg 
a társadalom más tényezői által ezen célra 
rendezendő táncvigalmak, estélyek jövedelmé-
ből, g) a vármegye kulturális alapjából, vagy 
az államtól nyerhető segélyből. 

Elhelyezés. 5. §. A napközi otthonnak s 
ezzel kapcsolatban az ingyen - konyhának el-
helyezésére legcélszerűbb az iskola valamelyik 
oly helyisége, mely tanításra nem használtatik. 
Ennek hiányában azonban megteszi a szol-
gálatot egy ezen célra kijelölt jól fűthető s 
szellőztethető tanterem is. 6. §. Az ingyen-
konyhán eszközlendő kifőzésre külön konyha-
helyiség nem szükséges, arra igen célszerűen 
fölhasználható ott, hol több osztályú iskola 
mellett állandó szolga van, a szolga lakásához 
tartozó konyha, csupán egy erős vaspléhből 
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készült tábori katlan készíttetése válik szük-
ségessé. 7. §. Amennyiben az étkezésre külön 
helyiség szolgálna, azt igen célszerű X lábu 
asztalokkal s közönséges padokkal fölszerelni, 
amennyiben azonban az étkezés az iskolában 
történnék, arra jól fölhasználhatók az iskolai 
padok is, melyek azonban használat után vizes 
ruhával letörülendők. 

Fölszerelés. 8. §. Az ingyen-konyha fölszere-
lését képezi : egy, vagy két tábori katlan, 
annak átméretéhez alkalmazott egy vagy két 
vasfazék s ugyanannyi kotla, egy liszttartó, 
egy sótartó, egy zsírosbödön, a rántáshoz 
szükséges fakanalak, egy 15 centiméter át-
mérőjű levesmerő (szedő) kanál, annyi pléh-
tányér és kanál, mint amennyi tanuló ellátása 
céloztatik, egy víztartó-cseber, két ivóvíztartó, 
kis kanna és 2 — 3 drb nagyobb vizespohár, 
egy mosogató dézsa, törlőruhák, két mosdó-
tál és 6 drb törülköző és egy konyha-mérleg. 

A gyűjtött anyagok és élelmi cikkek keselése. 
9. §. Az ingyen-konyhának, mint minden egyéb 
az iskolán belül létesített intézménynek veze-
tője és őre, ott hol több tanító működik, az 
igazgató-tanító ; kisebb helyen, tanyai iskolák-
nál, a tanító. A vezetést azonban a tanító-
testület bármely tagja is magára vállalhatja. 
10. §. Úgy a készpénzbeli, mint az élelmi 
cikkekben nyújtott adományok sorszámozott 
gyűjtőívekre jegyzendők föl, melyből azok a 
gyűjtőív lezárásakor a nagyobb kezelési lapra 
vezetendők át. 11. §. A készpénzbeli ado-
mányok az isk. pénztártól elkülönítve lehetőleg 
takarékpénztárilag kezelendők, az élelmi cikkek 
az iskola szertárába raktározandók. 12. §. Ameny-
nyiben az egy évadban befolyt élelmi cikkek az 
ingyen-konyha azon időszaki működése alatt föl 
nem használtatnának, azok az ingyen- konyha mű-
ködésének végével nyilvánosan értékesítendők. 

Kifőzés. 13. §. A kifőzést nagyobb iskolák-
nál s ott, ahol van és arra alkalmas, az iskola-
szolga felesége teljesíti. Ahol azonban az arra 
alkalmasnak nem mutatkozik, ott 10—14 kor. 
díjért fölfogadott főzőnő végezheti. Kisebb, 
vagy magányos iskoláknál az ott lakó tanító 
ugyanazt, fölügyelet mellett, saját cselédjével 
is eszközöltetheti némi díjért, esetleg anélkül. 
14. §. A napi ellátáshoz elegendő egy-egy 
étkező részére 13 dkg kenyér, 4 dl leves. 
Ételkiosztás történik minden héten, hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken, esetleg a hét 
másik két szorgalmi napján is. 15. §. A napi 
ebéd elkészítéséhez szükséges élelmi cikkeket 
az igazgató vagy a szertárt vezető tanító 
vagy tanítónő adja ki s ugyanazt a kiadás al-
kalmával a naplóban is elkönyveli. 16. §. Hogy 
az ingyen-konyha gyámoltjai a kifőzött éte-
leket meg ne unják, célszerű az étlapot egy 

egész hónapra előre megállapítani, melyen elő-
fordulhat: burgonyaleves, rizsleves (berántva), 
gombócleves (vereshagyma-pirítással), rántott-
leves (kenyérszeletekkel), bableves, lencseleves, 
gulyáshúsleves (csipedettel), pacal-leves (tejjel 
és köleskásával). Amennyiben a helyzet engedi, 
a gyengéb levesekhez készítendő tojásos-
csipedet, tojásos - metélt, grizes - tészta stb. 
Amennyiben a kenyeret pék sütné, célszerű 
azt zsemlye alakra — adagonként — kiszag-
gatva szállíttatni. 17. §. Az ételek minőségére 
ott, ahol több tanító működik, a tanítónők 
fölváltva ügyelnek föl, egyedüli teendőik az 
étel savának megállapítása, a leves arányos 
kiosztása fölötti felügyelet. 18. §. Az ebéd 
mindenkor V2I2 órára készítendő, hogy így a 
felügyeletet teljesítők családi otthonuktól el 
ne vonassanak. 19. §. A már kész ebéd ki-
osztása akkép történik, hogy az étkezésben 
részt vevők közül kiválasztjuk az ügyesebb 
4 — 6 tanulót, azok a tányérokat a tála'ó 
asztalra teszik, s a kimért levest társaiknak 
asztalukra helyezik. Helyes, hogyha a kiosztá-t 
naponként más tanuló végzi, sőt nevelés szem-
pontjából még jobb, ha oly tanulók teljesítik 
a kiosztást, akik jobb módú szülők gyermekei, 
mert ezáltal hozzá szoktatnak a jótékonyság-
hoz s készséggel és kedvvel gyakorolják azt. 
Ahol polgári vagy felsőbb leányiskola van, 
ezen teendőket annak növendékei fölváltva 
teljesíthetik. 20. §. Étkezés előtt a tanulók az 
„Asztali áldást", ebéd után oly „Hálaadó" imát 
imádkoznak, mely minden felekezetbeli által 
elmondható. 21. §. Tartozik az ingyen-konyha 
jótéteményében részesülő tanuló a neki át-
nyújtott kenyeret, vagy ,egyéb ételnemüt ille-
delmesen megköszönni. Étkezés végeztével kar-
ban köszönik meg az ebédet. 22. §. Az étkezés 
folyama alatt a felügyeletet a tanítótestület 
egy tagja teljesíti, ki különös súlyt helyez arra, 
hogy a tanulók illedelmesen ebédeljenek, egymás 
iránt becsülést, szeretetet és előzékenységet 
tanúsítsanak. 23. §. Súly helyeztetik a tiszta-
ságra; az a tanuló, kinek keze, vagy arci 
piszkos, tartozik azt ebéd előtt tisztára mosni 
a konyhán nyerendő mosdón. Az ételt ello-
csolni, kenyeret, kenyérhajat eldobálni szigo-
rúan tilos. 24. §. Helyes és kívánatos, hogy az 
ingyen-konyhán a leves kiosztása s afölötti 
felügyeletre a társadalom más tagjai is föl-
kéressenek, hogy így az intézmény az iskola 
köréből a társadalom felügyelete és gyámo-
lítása alá kerülhessen. 25. §. Az ingyen-konyha 
adományairól (bevétele) s kiadásáról számadás 
készítendő, mely a gondnokság, illetőleg az 
illetékes vármegyei kir. tanfelügyelőhöz fölülvizs-
gálás, illetőleg jóváhagyás iránt bemutatandó. 

(Csongrád.) Bláesik Mihály. 
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SZÜNÓRA ;| ;SIS1Í 
A fönséges nép. 

Derékban hajló öreg parasztok mentek el az 
ablakom előtt, a templomba. Az októberi nap-
sugár olyan kedves, mint a jó házikenyér, 
ki ne hagyná hát nyitva az ablakját, mikor a 
tél sok rémével beeresztésre vár a fehér hegyek 
fölött? Az öreg parasztok hajfürteiről tisztes-
ségesen leomlik a kalap, köszönésükre kikuk-
kanok az újságból, ahogy olvasom a sztrájkolok 
vaskos, mesének illő követeléseit. 

Szinte kábít ez az egyszerű paraszti „jó 
napot" köszönés, oly tündöklően nemes, ama 
sok proletár olcsó gondolatú kirohanásai 
mellett. Szinte szeretnék a parasztjaim után 
menni, hogy letörüljem a ború könyeit, mert 
oda glória illik. Ha az embernek oly becses 
a kérges tenyere, hogy ennek tudatában sok 
ezer ember kiteszi magát a munkanélküliesség-
nek, milyen lélekemelő, hogy a paraszti ember 
nem ott imádkozik, ahol átkozódó emberek 
oltárt emelnek a gáncsoskodó szavak özönének. 

Nem kétlem, akad sok ráncos homlokú 
paraszt, ki éljent kiált a dobzódó szenvedelem-
től tajtékzó szónoknak, de másnap az én 
parasztom az eke mellett jár a föld baráz-
dáján. Mert ő inkább ahhoz az értelemhez 
szokott, hogy az élet joga : a föld. Ennek 
elhanyagolása: az élet megszűnése. 

Nemesebb filozófiai gondolatot nem Írhatott 
volna a bölcs sem, mint mint mikor a paraszt 
azt mondja : dolgozom, mert élek. 

A tudat, hogy dolgozik, tiszta érzést vegyít 
a homlokára, melyet tükörnek is lehetne mon-
dani. A karéjvágásban is megelevenül a szem 
játéka és ebben ül a férfi önérzete. Hát még 
mikor beleharap a kenyerébe ! Kidagadt, ráncos 
nyakán futamot játszanak az erek, ahhoz a 
nótához, amit a lelke megelégedése dobogtat 
érző szívében. 

Járásában, fáradtságában nemes a paraszt, 
még pihenőjében is tiszteletet keltő. Nem a 
póz igyekszik itt játékot mutatni, hogy belőle 
ábránd legyen, mert aki ott keresi a parasztot, 
ahol nem sejtünk embert, nem találja meg. 
Ne higyjük, mert az ikes igét nem tudja hasz-
nálni, hogy azért nem ember. Dehogynem. 
Fogyatkozásaiért talán ne is őt üssük, pláne 
ne a tanítók lapjában . . . 

Sohase higyjük, hogy a nép egyszerűségé-
ben nincsenek eszmények. Dehogy nincsenek ! 

Oly fényesek, hogy jóravaló tanítók mindennap 
újat fedeznek föl. Az is méltó emberi tulaj-
donsága, hogy tudatában van annak, hogy az 
élet joga : a munka kötelessége. Olyan igazság, 
melyből omlik a disztinkció. Az is térdhajtást 
érdemel, hogy kötelességérzete mellett bol-
dogan gondol arra, hogy munkájával a hazának 
és családjának is szolgál. 

Széppé teszi az embert az a férfias tulajdon 
is, ha tudunk az Istennel beszélni. Oh, ugyan 
kinek lelkében fakad föl az ima oly kristály-
tisztán, mint a nép lelkében? Nem azért jár 
az templomba, hogy cifra ruhába bujt ala-
kokon fürössze szemét ; lelke minden tisztaságát 
bűneivel együtt rakja le az Ur zsámolyánál, 
hogy tiszta szándékkal nyúljon a jövő heti 
munkájához. 

Ha e nemes emberi tulajdonokat látjuk, ne 
tördeljük le azzal a goromba ítélettel : ti 
parasztok, ti buta parasztok ! 

Nem illik ez tanítókhoz. A mi munkánkat 
úgy is a kertészhez hasonlítják. Rossz kertész 
az, aki a kert virágain láhbal tapos. A jó 
tanító munkája ott válik színarannyá a tár-
sadalmi élet kohójában. Szerencsétlenül té-
velyeg közöttünk az, akinek nem adatott 
meg, hogy a népélet szépségeit lássa. Azt 
meg kiközösíteném hadainkból, ki inkább 
vad tudatlanságból töviseket szúr a népélet 
megelégedő, megnyilatkozó lelkébe . . . Meg-
tiltanám neki, hogy bitorolja a néptanító 
elnevezés szentségét. Mert gyilkos annak a 
neve, ki bogárhátú házak kacajos hajlékaiba 
égő csóvát dob. 

Mily gyilkos, barbár lelke van annak, ki a 
tomboló lelkek tűzoszlopára olajat önt! Mily 
szegényes, kicsiny lelke van annak, ki meg 
van a maga bajával odahaza, máson nem segít, 
ha tudna is. 

Tanítók! Legyetek ti nagyok és méltók a 
ti szép hivatástokhoz. A ti keserveteknél van 
mélyebb, a ti szomorúságtoknál van még szo-
morúbb, Isten emberfiai napszámi munkában, 
ki tudja hány verejtékes falatot látnak, mégis 
arcuk izmaiban ott ül a férfiúi önérzet: hogy 
ők családokat tartanak fönn. 

Ne higyjétek, hogy az ír szép, költött sorokat, 
ki rózsát igér a jövőre, hanem az a költő : 
aki az életet elviselhetővé tudja tenni. A lelki 
háborgás, s az elégedetlenségnek kihegyezett 

; körmei vannak, nem a vad szó gyógyít, nem 
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a tomboló panasz, de a megelégedés lágy, 
békehintő szava. 

Szent apostolai a nevelés - tudománynak, 
hagyjátok meg a népet eredetiségében, ne 
csináljátok meg modern embernek ! . . . Ne 
adjatok reá pepita nadrágot, hagyjátok meg 
dohányzacskója mellett, ne adjatok keserű 
ürmöt, mert a népfönség csak akkor szűz tiszta, 
ha eredetiségében nem hajhássza a rikító 
ellentéteket. 

A sztrájkgyülésről szóló referáda ezeket a 
gondolatokat érlelte meg agyamban. Nekem, 
kinek hivatásom, hogy egy budapesti napilap-
nál cikkeket írjak eltévedt lelkek szomorú 
halálairól, meg nem elégedett emberek hitvány 
cselekedeteiről, kinek föladatom, hogy az olvasó 
közönség nagy szenzációt kedvelő gusztusára 
utazzam, kiadták a sztrájkot is, írjam meg a 
munkások érdekében . . . 

Ha szemernyi igazságukat láttam volna, ha 
a munkaadó könyörtelenséget észlelem, élesen 
támadok az erőket kihasználó hatalmakhoz. 
De láttam parasztjaimat meggörbült derékkal 
a templomba menni, akik miért dolgoznak az 
életben? Garasokért, mégis Istennel kelnek. 

Nem írtam meg. r o 
Es tán elcsaptak? 
Nem. Fölemelték a fizetésemet. 
(Solymár.) Verner Jenő. 

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

Köszönetét nyilvánította : Baltay János 
kir. erdőmesternek, aki a kapnikbánya-alsó-
telepi áll. el. isk. szegény növendékek fölruhá-
zására gyűjtendő alap javára 350 koronát ado-
mányozott; dr. Samassa József egri r. kath. 
érseknek, mivel Kunhegyesen r. kath. iskolát 
és tanítói lakot építtetett 10.672 korona költ-
séggel ; Huszár Elemér keszegi földbirtokos-
nak, aki az ottani róm. kath. elemi iskola 
helyreállítására 320 koronát adományozott. 

Kinevezte: FeUner Anna oki. tanítónőt az 
orosz-komoróci áll. elemi népiskolához rendes 
tanítónővé; Szabó Mózes és Kissné- Kisgyörgy 
Berta oki. tanítót, illetve tanítónőt a homoród-
szentpáli áll. el. népisk. hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Tokár István oki. tanítót a nevickei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Dietrich Olga 
oki. tanítónőt a palánki (volt határőrvidéki) 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Körösi Henrik 
központi szolgálatban levő kir. tanfelügyelőt a 
VII, fiz. oszt. 3-ik fokozatába számfölötti minő-
ségben; Maly Lyubomir oki. tanítót a pan-
csovai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Pável Lázár krizbai áll. el. 
iskolai tanítót a nagypestényi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Márltus Erzsébet nagy-
mihályi áll. el. isk. tanítónőt a szolnoki áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Vécsey Ilona 
kapnikbányai áll. el. isk. tanítónőt az ungvári 
áll. el. isk.- hoz jelen minőségében ; Bodor Jenő 
sáros-magyar-berkeszi áll. el. isk. tanítót a 
magyar-remetei áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben; Timkovics László nevickei áll. el. iskolai 
tanítót a hegyfarki állami el. iskolához jelen 
minőségében. 

Végleg megerősítette: Damaszkin István 
vég-szent-mihályi közs. el. isk. tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Rakoviczán Sofron 
kékesi gör. kel. román munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 620 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott : 
néhai Scheidt Miklós villányi r. kath. el. isk. 
nyug. tanító özv., szül. Schőber Leopoldinának 
évi 567 koronát; néhai Schuster István bátosi 
nyug. ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Alzner 
Rozinának évi 300 koronát; néhai Jámbor 
József nagypáli-i volt közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Márkus Márthának évi 450 koronát, 
Kálmán nevű kiskorú árvájának pedig évi 
75 koronát; néhai Frecska Lajos volt ipoly-
vecei ág. hitv. ev. el. isk, tanító özv., szül. 
Simkó Kornéliának 390 koronát ; néhai Sándor 
Albert nyug. nyirbátori közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Chernél Ilona és 2 kiskorú árvájá-
nak 840 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A „Krassószöréuyvármegyei Tanító-

egyesiilet*' Németbogsánban tartotta ezévi köz-
gyűlését, melyen Ormai Balázs a magyar 
nyelv és helyesírás tanításáról olvasott föl. 
Konstatálja azt a szomorú tényt, hogy megyénk 
több polgári iskolája fölvételi vizsgálattal 
kénytelen a tanulókat fölvenni, mert azok a 
vidéki iskolákból „kitűnő" és „jeles" érdemjegyet 
hoznak a magyar nyelvből, holott a legközön-
ségesebb iskolai tárgyak nevét sem tudják 
magyarul megmondani. Lelkes híve a közvetlen 
módszernek s elítéli a fordításokat, melyek azt 
eredményezik, hogy az idegenajkú gyermekek 
sem gondolkodni, sem beszélni magyarul meg 
nem tanulnak. Második fölolvasó Szűts Izsó 
nagyváradi ipariskolai igazgató volt, aki a 
rajzoktatásról beszélt. Tanulságos és élvezetes 
előadásban mutatta be azon tapasztalatokat, 
melyeket tanulmányútjaiban különösen Német-, 
Angol- és Svédoszágokban gyűjtött, s amelyeket 
mindjárt illusztrált is, mert mindenünnen hozott 

1 rajzokat az óvodákból s elemi és másnemű 
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iskolákból. Ezek alapján elvetendőnek tartja a 
pontjelzett irkákat, inkább palatáblára rajzoltat 
és pedig mindig természet után tárgyakat, 
növényeket stb. Be is mutatott több ily rajzot 
oly magyar iskolákból, melyek már ezen a 
módon rajzolnak, s amelyek megcáfolják azt 
a kishitű állítást, hogy a magyar gyermek 
még nem volna eléggé érett erre. A fölrendelt 
gyermekekkel be is mutatta, kik igen csinos 
növényi részeket s nyomtatott nagybetűket 
rajzoltak, amelyekből az írott betűk alakját 
vonatta le. Mandl Miksa körorvos, mint 
vendég szabad előadása után az iskola egész-
ségügyéről Nemes Sándor állami tanító adja 
be indítványát az osztott iskola időbeosz-
tásáról, illetőleg a délelőttönként egyhuzamban 
való tanításról. Miután a tárgy úgyszólván 
kizárólag a városi osztott iskolákat érdekli, 
az indítványt ezeknek adják ki tárgyalás cél-
jából, hogy véleményüket az egyesület jövő 
közgyűlésére terjesszék be. (Hát már a vidéken 
is kisért ez a képtelenség ? Szerk.) A tiszt-
újítást megelőzőleg az eddigi elnök utalva 
arra, hogy a megyebeli áll. elemi tanítóság 
már annyira megerősödött, hogy az egyesület 
vezetését átveheti, sőt a tanítóság e kívánságot 
már hangoztatja is, a tisztikar nevében lemond. 
Mire elnökké Zöld József, lugosi áll. el. isk. 
ig.-tanító, alelnökké Nemes Sándor karán-
sebesi, főjegyzővé Huszár Imre lugosi tanítók 
választattak meg egyhangúlag. Úgyszintén külön 
„Eötvös-alap" helyi bizottság is választatott, 
melynek föladata leend a megyebeli tanítóságot 
az alapba való belépésre buzdítani s a buzgalmat 
fönntartani. A gyűlést közebéd és tanulmányi 
kirándulás követte Vaskőre és Resicára. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Mattos Aranka állami óvónő. A II. kor-

pótlékért a kir. tanfelügyelőségnél kell jelent-
kezni. (Levélben azért nem válaszolhattunk, mert 
elfeledte megírni lakóhelyét, a póstabélyegzés 
pedig olvashatatlan volt,) — B. I. Sándor-
falva. A gondnoksági utasítás 101. § ának 3. 
bekezdésének következő passzusában: „atanító-
testület jegyzője a tantestület két legfiatalabb 
tagja" — a „legfiatalabb" jelző alatt az életkor 
értendő. — N. N. Az iskolaszék tudta és 
beleegyezése nélkül nincs joga a tanítói lak 
udvarán levő fákat kivágatni. — K. E. 
Besenyőd. A Gazdaszövetség téli fölolvasásai-
nak tartására nem nálunk kell jelentkezni, 
hanem (akár levelező-lapon is) a Magyar 
Gazda-szövetségnél : VIH. ker., Baross-utca 
10. szám. — D. József. Midőn most szept. 
hó l -én más községbe ment tanítónak, a 
korpótlékra vonatkozó utasítás értelmében 

be kellett jelentenie a folyamodványában az 
első korpótlékra már megszerzett igényét és 
második korpótléka f. é. okt. l-étől való 
esedékességet. Ha ezt tudva, így választották 
meg, jelenlegi iskolafönntartója köteles folyó-
sítani mind a két korpótlékot. Előbbi helyén, 
bár odaérkezett a második korpótlékra vonat-
kozó államsegély, önnek, mint már nem ott 
működő tanítónak, nen adhatják ki. — T). I. 
Ha 65 évét betöltötte, a törvény értelmében 
folyamodhatik nyugdíjaztatásért. Ha kezdettől 
fogva tagja a nyugdíjalapnak, akkor mintegy 
7 év után esedékes nyugdíjjárulék kifizetésére 
kötelezik az iskolafönntartót, a többit az Orsz. 
Tanítói nyugdíjalap fogja födözni. Rendszerint 
600 koronánál kevesebb nyugdíja nem lehet 
annak, aki beszámítható 40 évet szolgált. 
Kivéve azt az esetet, ha tisztán tanítói fize-
tése nem éri el a 600 korona minimumot, 
mert ilyeu esetben a 600 koronáig hiányzó 
nyugdíjösszeg kipótlására nem lehet köte-
lezni a volt felekezeti iskolafönntartót, ez 
a hivatalos fölfogás ebben a kérdésben. — N. I . 
1. Tanfolyam végzése nélkül nagyon bajos lesz 
tornatanítói vizsgálatot tennie. A módozatokra 
nézve forduljon a „Nemzeti Tornaegylet "-liez, 
Maurer János művezető úrhoz, Budapest, VIII., 
Szentkirály-utca. 2. 16 növendékes felekezeti 
iskola részére nem remélhetnek államsegélyt. — 
Sz. I. A nyugdíjalap erkölcsi természete meg-
követeli, hogy azzal senki üzletet ne csinál-
hasson. Vagy komoly elhatározása annak az 
illetőnek a végkielégítési összeg elhasználása, 
vagy nem ! Ahhoz képest cselekedjék. Mi ilyen 
kérdésekben a tanítói alap közjótékonysági 
célzatát szolgálva, más fölvilágosítást nem ad-
hatunk. Cselekedjék az illető a maga felelősségére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. A politikai válság véget 

ért. A király gróf Tisza Istvánt bízta meg a 
kormányalakítással, aki következőleg állította 
össze a kabinetet : vallás- és közoktatásügy : 
dr. Berzeviczy Albert; pénzügy: dr. Lukáts 
László ; kereskedelemügy : Hieronymi Károly ; 
igazságügy : dr. Plósz Sándor ; földmívelésügy : 
Tallián Béla; honvédelmi ügy: Nyiry Sándor. 
A belügyi tárcát maga a miniszterelnök látja 
el. — Kiválóan érdemes férfiú vonul, kiválóan 
teljesített munka után, jól megérdemelt nyuga-
lomba. Szász Károly ev. ref. püspök, a kitűnő 
költő, volt miniszteri tanácsos ez az érdemes 
férfiú, akinek a magyar irodalom föllendítése 
körül végtelen nagy érdemei vannak. Őszintén 
kivánjuk, hogy a most 74-éves, érdemekben 
gazdag püspök még számos évig élvezze a 
nyugalom éveit ! 
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— Wlassics búcsúzása. Wlassics miniszter 
okt. 30.-án és 31.-én sorban fölkereste volt 
tisztviselőit hivatalos helyiségeikben és egyen 
ként vett tőlük búesát. Erről a búesázásról a 
következőket írja a Budapesti Hirlap: „Fesz-
telen, minden hivatalos színtől ment a búcsú-
zás. Nem a hatalmas miniszter, hanem a nemes 
érzésű, igaz ember, a minisztérium első mun-
kása mond meghatottan köszönetet hű munka-
társainak, akikhez csaknem kilenc éves szoros 
kötelék fűzi. Minden szoba, amelyben a 
miniszter megfordul, a magyar nemzeti kultúra 
valóságos kohója. Ott öltöttek testet, lelket a 
búcsúzó miniszter szép eszméi. Az elválás 
percében szemtül-szembe állván a miniszter 
és munkatárs, az együtt elvégzett munkára 
való visszaemlékezés nagyon fájdalmas volt. 
A miniszter nem kötözte meg munkatársainak 
a kezét; ő vetette föl az eszmét, de szabad 
teret engedett a tisztviselőnek, hogv erejét 
kifejthesse és a munkában örömét lelje. Meg-
becsülte a derék munkást, a gyöngét pedig 
s.u'kalta. Mindenkihez volt nyájas szava és ha 
jót nem tehetett vele, gondosan kerülte, hogy 
keserűséget ne okozzon neki. Ilyen volt Wlassics 
Gyula mint főnök. Nem csoda, ha minden tiszt-
viselője szívből sajnálja a miniszter távozását." 

— Előléptetés. Lapunk mai számának 
Hivatalos Része Körösi Henrik, központi szolgá-
latra berendelt kir. tanfelügyelő előléptetéséről 
ad hírt. A központi szolgálatra berendelt kir. 
tanfelügyelők mind a VII. fiz. osztályba vannak 
sorolva s így nagyon is méltányos volt, hogy 
Körösi Henrik, aki a VI. ügyosztály buzgó 
és kiválóan munkabíró tisztviselője, szintén 
részesüljön ebben az előléptetésben, számfölötti 
minőségien. Részünkről igaz örömmel kivánunk 
szerencsét Körösi Henrik kir. tanf. úmak jól 
megérdemelt előléptetéséhez. 

— Az Eötvös-alap köréből. A kolozsvári 
Tanítók Háza ad hoc fölügyelő bizottsága 
október 25-én tartotta első ülését és meg-
alakulván, elnökévé választotta Kozma Ferenc 
kir. tanácsos, tanfelügyelőt, jegyzővé Elek Gyula 
közs. el. isk. ig.-tanítót. A megválasztott tagok 
mind elfogadták a megválasztást, amelyet „meg-
tiszteltetésnek" tartanak. A bizottság azonnal 
munkához látott s elhatározta, hogy fölkéri az 
egyetemi tanácsot : küldjön ki a maga részéről 
bizottságot, amely az ad hoc felügyelő bizott-

sággal együttesen tanulmányozza azt a kérdést, 
hogy mely egyetemi ösztöndíjakat lehetne 
Eötvös-alapunkkal kapcsolatba hozni s miként 
lehetne a Mensa Academicát a Tanítók Házá-
ban elhelyezni ? Megvitatták azt a kérdést is, 
hogy nem-tanítók fiai fölvehetők volnának-e 
a kolozsvári Házba? A bizottság ezt a fenn-
maradó helyekre nézve helyesli, még pedig havi 
60 koronával, mert a nem-tanítók fiai még így 
is jutányosán jutnának teljes ellátáshoz, tekintve 
a kolozsvári lakás- és élelmi viszonyokat. El-
határozták végül, hogy megkeresik az erdély-
részi törvényhatóságokat, hogy 4000 koronás 
alapítványokat tegyenek ; megkeresik az erdély-
részi kir. tanfelügyelőket és tanítóegyesületeket, 
hogy csináljanak társadalmi úton propagandát 
a kolozsvári Tanítók lláza érdekében annyival 
is inkább, mivel az már 1904 szeptember havá-
ban megkezdi áldásos működését. (Különösen 
azt ajánljuk erdélyrészi kartársaink figyelmébe, 
hogy a társadalmi lapokban ismertessék a 
Tanítók Háza intézményét és az Eötvös-alapot, 
melyekkel a nagyközönség még mindig nincs 
tisztában. Szerk.) — Hangversenyt rendezett a 
sióvidéki tanítóegyesület Pakson f. hó 4.-én 
Eötvös - alapunk javára, melyre meghívták 
Ujváry Béla elnököt, aki élt az alkalommal, 
hogy a nem-tanítókból álló nagy közönségnek 
szabad előadásban megmagyarázza az Eötvös-
alap emberbaráti céljait. — A komárommegyei 
ált. tanítótestület közlönye megemlékezvén a 
Ferenc József Tanítók Háza ünnepi fölava-
tásáról (amit nem minden vidéki tanügyi lap 
tett meg !), magába szállva kérdezi, hogy, ha 
az alapítók közt ott van a „kis" Moson-megye 
is, „Komárom-megye tanítósága, melynek sorai-
ból ez évben öt tanító gyermeke élvezi az 
internátus áldásait", nem állhatna-e az alapí-
tók közé? Erre a kérdésre, rámutatva a 2000 
koronás Nemessányi-alapítványra, igennel felel, 
mi pedig megragadjuk az alkalmat, hogy 
ezúttal is tettre serkentsük a tanítóságot az 
Eötvös-alap érdekében, mert bizony - bizony 
szaporodnak az alap terhei! Arra is nagyon 
kéljük a vidéki tanítóságot, hogy ne forgácsol-
ják szét (jelentéktelen helyi segélyegyesületek 
létesítésével) az erőket, hanem tömörüljenek 
mind országos segélyegyesületünk köré. Az 
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Eötvös-alapnak még 8000 tagra van szüksége, 
hogy nagy föladatainak megfelelhessen. Őszin-
tén és aggódva mondjuk ezeket ! 

— Réthi Lajos tanfelügyelő ünneplése. 
A hunyadmegyei általános tanítóegyesület okt. 
24-én Algyógyon tartott közgyűlésén lelkes 
ünnepléssel lepte meg a megye tanfelügyelőjét: 
Réthi Lajost abból az alkalomból, hogy a Brassó, 
Fogaras és a régi Felső-Fehér megyékben 
eltöltött öt évi tanfelügyelői működése után 
már harminc év óta áll e megye népoktatás-
ügyének az élén, mely idő alatt azt az útjában 
állott akadályok sikeres leküzdésével nemzeti 
szellemben egészen átalakította és magas fokra o _ rí 
emelte. Az egyesület tiszteletbeli tagjává válasz-
totta a kiváló tanfelügyelőt s nevére a buda-
pesti Ferenc József Tanítók Házánál négyezer 
koronával örök időkre Réthi-szobát alapított. 
Az ünnepelt országosan ismert kiváló érdemeit 
bizonyítja Classics Gyula miniszternek a neve-
zetes alkalomból hozzá intézett következő rend-
kívül meleg üdvözlete: „Hunyadvármegyei kir. 
tanfelügyelői működése harmincadik évforduló-
ján szívem egész melegével üdvözlöm. A lefolyt 
három évtized alatt Nagyságod kiváló készült-
ségét, tehetségét, buzgalmát és hazafias érzését 
latba vetve Hunyad vármegye népoktatásügyét 
virágzásnak indította, élénk részt vévén emellett 
a vármegye minden kultúrális mozgalmában. 
Kedves kötelességemnek tartom a jelen alka-
lommal teljes elismerésemet fejezni ki Nagy-
ságod előtt, óhajtván, hogy Isten kedvező 
kegyelméből sokáig működhessék még Nagy-
ságod az eddigi lelkesedéssel és sikerrel a 
magyar nemzeti közművelődés szent ügyének 
szolgálatában. Fogadja kérem igaz tiszteletem 
nyilvánítását. Wlassies s. k." Halász Ferenc 
osztálytanácsos szintén a következő meleg 
szavakkal üdvözölte : „ Csak a valódi erény és 
érdem jutalma lehet az isteni Gondviselésnek 
ama különös kegyelme, ami Neked osztály-
részedül jutott, hogy férfi-korod egész munkás-
ságát megrázkódtatás nélkül egy célnak szentel-
hetted : hogy Hunyad megye népoktatásügyének 
vezére lehettél három évtizeden át és azt ritka 
kitartással, önzetlen lelkesedéssel és hazafias 
buzgalommal előbbre vitted és fölemelted. 
Hunyadmegyei kir. tanfelügyelői működésednek 
30-dik évfordulója alkalmával jóleső örömmel 
tölt el, hogy Téged, mint a magyar tanfelügyelői 
karnak egyik díszét s az igazi polgári s tan-
férfiui erények példaképét szívemből jövő őszinte 
szavakkal s a legmelegebben üdvözölhetlek. 
Adja az Ég, hogy szellemed erejét Hunyad 
megye és a magyar nemzeti népoktatásügy 
érdekében még soká érvényesíthesd s a hosszú 
élet minden öröme legyen munkásságod jól 

megérdemelt jutalma. Őszinte üdvözlettel híved 
I Halász Ferenc s. k " 

— A Magyar Tanítók Naptára végre ki-
került a sajtó alól s mire e sorok megjelennek, 
a megrendelőknek már szét is küldik. Az idén a 
politikai válság miatt a nagyobb naptárak meg-
jelenése kivétel nélkül késett; így a mi naptárunké 
is. A Magyar Tanítók Naptárát most is majdnem 
kizárólag tanítók írták, élükön „az ország első 
tanítójával" : Féterfy Sándorral, aki emlék-
irataiból közöl a tanítóság naptárában egész 
nyomtatott ívre terjedő érdekes és tanul-
ságos részleteket. Közli a M. T. Naptára 
dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kitűnően sikerült arcképét és a Ferenc 

\ József Tanítók Háza képét, melyet lapunkban 
i nagy alakja miatt nem közölhettünk. A nap-

tárban, melyet előreláthatólag minden magyar 
tanító megrendel, gyönyörködhetnek „a mi 
házunk" jó rajzában t. kartársaink. Az év két 
nagy nemzeti ünnepének : a Rákóczi- és Deák-
emlékiinnepnek külön fejezetet szánt a naptár 
szerkesztője. 1904. évi naptárunk — az év 
eseményeit illusztráló rajzokon kívül — közli 
dr. Walter Gyula főegyházmegyei főtanfel-
ügyelő és Szováthy Lajos volt tanítóképző-
intézeti igazgató arcképét, több sikerült költe-
ményt, egyéb közleményeket és egy nyomtatott 
íven megkezdi: A magyar tanító kiskátéjának 
a közlését. A Magyar Tanítók Naptára tudva-
levőleg tanítóknak vidéki középiskolákon tanuló 
fiai ösztöndíjalapja javára jövedelmez s már 
csak ez okból is minden tanítónak meg kellene 

i azt rendelnie. De meg fogja azt szerezni min-
i den kartársunk első sorban azért, mivel tanítók 
j írták ezt tanítóknak s mivel sok fontos tanítói 

ügyben útmutatást találnak abban. A Magyar 
Tanítók Naptárát az Athenaeum kiadóhivata-
lában (nem nálunk !) kell megrendelni, ily cím 
alatt : Athenaeum könyvkiadó hivatala, Buda-
pest, VII., Kerepesi-út 54. sz. Még csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a Magyar Tanítók 
Naptára eddig 1000 K-án fölül jövedelmezett 
a jelzett alapra s ha kartársaink az 1904.-Í 
évfolyamot az eddiginél jobban fölkarolnák, a 
jövő iskolai évre már egy 100 koronás ösz-
töndíj kiosztásra kerülhetne. 

— Utazási Sorsjáték. A Budapesten szé-
kelő „Idegenforgalmi és Utazási Vállalat 
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Részvénytársaság" a m. kir. pénzügyminisz-
térium engedélye alapján Utazási Sorsjátékot 
rendez, amelynek jövedelmét kultúrális célokra, 
nevezetesen a következő intézetek javára for-
dítja: 1. Orsz. Balneologiai Egyesület 15%; 
2. Magyarországi Kárpát - Egyesület 1 0 % ; 
8. Erdélyi Kárpát-Egyesület 1 0 % ; 4. Dunán-
túli Közművelődési Egyesület 1 0 % ; 5. Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 10% ; 
6. Magyar Turista-Egyesület 5 % ; 7. Buda-
pesti Turista Club 5 % ; 8. Brassói Idegen-
forgalmi Egyesület5 % ; 9. Kassavidéki Turista 
Kör 5 % ; 10. A „Székelyföldi Központi Iroda" 
által kezelendő oly kirándulási alap javára, 
amelyből évenként bizonyos számú szegény 
tanuló költségei kerülnének ki egy-egy székely-
földi kirándulás alkalmával 25%. Nevezett 
vállalat azonkívül az egyes tanintézetekben el-
adott sorsjegyek után darabonként 30 fillér 
jutalékot is juttat az egyes intézetek keretében 
létező vagy fölállítandó és az illető tanintézet 
igazgatója által meghatározandó jótékonycélú 
intézménynek is. (Egy sorsjegy ára 2 korona.) 

— A Magyar Gazdaszövetség fololvasásai-
nak tartására, a m. hét óta a következő 
tanítók jelentkeztek: Kamocsay Gábor, Hód-
mezővásárhely ; Székely János, Makó ; Kolumbán 
Bertalan, Hódmezővásárhely; Machala Károly, 
Sarló-Kajsza; Hankovits Bertalan, Makranc; 
ifj. Árpássy János, Ada ; Rákosi Béla, Nagy-
Solymos ; Rédl István, Féli ; Yajass Zoltán, 
Cegléd ; Haraszthy József, Dunapataj ; Ujlaky 
Ferenc, Somogy-László ; Bérczy Ödön, Arad-
Gaj ; Wolf Ádám, Gyülvész ; Fischer Pál, 
Nagymajtény ; Kiss József, Karcag ; Varga 
József, Szentes ; Jakab József, Zsibó ; Zajgha 
Béla, Újpalota; Jeles Antal, Ajak; Guitman 
János, Felsőróna ; Ballauer János, Gyertyámos ; 
Muntyán Joachim, Ó-Béba ; Német Gerő, 
B.-Benye; Ditrich János, F.-Zélle; Dénes Lajos 
(ig.-tanító), S.-Berzence ; Máté József és Nagy 
Sándor, Török-Szent-Miklós; Billitzky Gusztáv, 
Losonc; Kaszás Kálmán, Szögliget. 

— Rövid hírek. Virágzó ifjúsági egyesületet 
létesített és vezet Czibakházán, mint nekünk 
onnan írják, Mohács István ig.-tanító, aki 
értett ahhoz, hogy általános érdeklődést keltsen 
községében az ifjúsági egyesület iránt, melynek 
mintegy 180 tagja van. Á tagok d. n. 6 órakor 
gyűlnek egybe a fölolvasás meghallgatására, 
7-től 872-ig számtannal, énekkel és zenével fog-
lalkoznak. A könyvtárat a község is támogatja 
áldozatkészségével. Mohács István ig.-tanító az 
ifjúsági egyesület révén nemes irányban egészen 
átalakította községét. Örömmel regisztrálunk 
ilyen híreket! — Új iskolák. A népiskolák 
egyre szaporodnak Tolna vármegyében, ami 
népoktatási ügyünk biztos előrehaladásának 

jele. így újabban Paáriban a 3- ik, Mucsiban 
a 4 ik, Hőgyészen az 5. és 6-ik, Csehiben az 
1-ső új tanterem állíttatott föl és szerveztetett 
a tanítói, illetve a tanítónői állás. — Gazda-
sági ismétlő-iskolák Tolna vármegyében. Örven-
detes módon szaporodnak Tolna vármegyében 
a gazdasági ismétlő-iskolák. Az elmúlt évben 
ilynemű iskolát állítottak : Gerjenben, Gyönkön, 
Kétyen, Miszlán, Nagydoroghon, Kónyiban és 
Szakcson, most pedig Sióagárdon, Mórágyon, 
Mucsiban, Szálkán, Szakadáton, Felsőnánán, 
Nagymányokon, Faddon, Kajdacson, Závodon, 
Váralján, Öcsényben, Kölesden, Bátaszéken és 
Hőgyészen. — Tanügyi cikkeim című kötetem 
elhagyta a sajtót. Ára 1 K 20 f. Kapható 
Arvai J. szekszárdi könyvkereskedésében. Nagy 
Béla, kir. tanfelügyelőségi tollnok. — Gyűlések. 
A csanídmegyei tanítóegyesület makói járás-
köre nov. hó 11.-én, szerdán délelőtt 9 órakor 
Makón az állami iskolában rendes félévi 
gyűlést tart. A veszprémmegyei általános tanító-
egyesület nov. 12. én tartja a pápai állami 
tanítóképző-intézetben V-ik rendes közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Aglicser Rémusz (Mehala) 4 K. — 
2. Tanítók Házára : Holzmann Ignác (Torzsa) 
1 K. Átutaltuk az Eötvös-alap pénztárába. 

— Halálozás. Mély részvéttel értesülünk, 
hogy Mocsolyai Veress Károly gyantai állami 
elemi iskolai igazgató- tanító, lapunknak is volt 
munkatársa, október hó 27-én délután 
%6 órakor, élete 36-dik, boldog házassága 
harmadik évében rövid, kínos szenvedés után 
elhunyt. — Nagy Bálint pak-á polg. isk. igaz-
gató életének 57-ik, munkásságának 29-ik évé-
ben, rövid szenvedés után jobblétre szende-
rült. — Győry Endréné szül. Hajdú Cecilia 
székesfővárosi tanítónő, okt. hó 25-én életének 
35-ik évében elhunyt. — Weisz Jakab, a 
szabadkai izr. el. iskola igazg.-tanítója hosszas 
betegség után jobb létre szenderült. Áldás 
emlékükre ! 

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

Tarta lom : A magyar népiskola különös hivatása. 
Mencsey Károly. — A nemzeti egység nálunk és 
külföldön. Barabás Endre. — Iskolai mulasztások. 
Kovács Sámuel. — Szemléltető oktatás. Bökényi 
Dániel. — Szegény-gyermekkonyhák kezelési szabály-
zata. Blázsik Mihály. — Szt inora: A fönséges nép. 
Verner Jenő. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető : KBOLOPP A L F R É D . 

Gazdakörök alakítása. 
Állami életünk nemzeti kialakulásának nehéz 

és küzdelmes harcában élünk. Faj i erőnk ki-
fejlesztésére, anyagi haladásra célzó minden 
igyekezetünk e gondolatnak áll szolgálatában. 

Haladjunk az egyenes úton a nagy nemzeti 
célok felé, küzdjünk le minden akadályt lelkünk 
erejével, akaratunk kitartó szivósságával. Ez 
ama föladat, amelynek megoldása a taní-
tókra vár. 

Minden tanító, legyen bár ez országnak 
bármely kis zugában, hazája iránti lelkese-
désből s a nemzeti boldogulásért meg fogja 
ragadni az alkalmat és meg fogja választani 
mindazon eszközöket, amelyekkel a nemzet 
boldogulását és az anyagiakban való megerő-
södését előmozdíthatja. 

Mivel hazánk lakosai főleg földmíveléssel 
foglalkoznak, földmívelő ország vagyunk. A 
földmívelés keresetünk főforrása. Reánk taní-
tókra tehát az a föladat vár, hogy ezt a népet 
a mindig okszerűbb gazdálkodásra oktassuk. 
De hogyan ? Minden emberhez elmenjünk és 
neki magyarázzunk ? Nem, mert erre talán 
időnk sem lenne elegendő, hanem alakítsunk 
gazdaköröket! I t t aztán elég alkalmunk lesz 
a gazdákat az okszerűbb gazdálkodásra oktatni. 
A hosszú téli esték erre igen alkalmasak, 
ilyenkor a gazdának nincs oly sürgős munkája, 
amely mulasztást nem szenvedhetne. S minden 
gazda szívesen vesz részt és örömmel fogja 
hallgatni az okos gazdasági előadásokat. Beszél-
gethetünk az okszerű földmívelésről, az állat-
tenyésztésről és növénytermelésről. Ezenkívül 
ott vannak a népkönyvtárak, amelyek igen 
szép és hasznos gazdasági dolgokat tartalmaz-
nak. Ezeket szintén ily alkalommal vehetjük 
igénybe. Talán nem mondok nagyot, ha azt 
mondom, hogy épp ezen összejövetelek a leg-
alkalmasabbak az ily könyvtárak kihasználá-
sára, mert bizony a könyvek megmaradnak 
érintetlenül a szekrényben, ha nincs, aki föl-

keltse a népben az érdeklődést ezek olvasása 
iránt. 

A gazdakörökben van legjobb alkalmunk a 
szövetkezeti eszméket is fejleszteni és meg-
testesíteni. I t t van igazi alkalmunk a néppel 
megértetni a szövetkezetek célját s azoknak 
hasznát vagyonosodásunk szempontjából. Ezen 
összejövetelek alkalmával fejleszthetjük a haza 
iránti szeretetet és a magyar nemzet iránti 
lelkesedést. Ápolhatjuk az erkölcsöt is, mert 
amely nemzet erkölcsös, az erős is. 

Igen természetes, hogy bármely nemes célért 
küzd a tanító, annak elérése esak akkor van 
biztosítva, ha a nép bizalmát bírja ; különben 
kárba vész bármiféle nemes törekvés. Igye-
kezzünk tehát a népet megnyerni magunknak, 
eszméinknek. 

Az ily egyesületek szervezésénél meg kell 
nyernünk a lelkészt, a község elöljáróságát, 
akik eme törekvésünkben támogatóink lesznek. 
Ha mindezeket helyesen fogtuk fel s a mon-
dottak szerint cselekszünk, úgy már a közel-
jövőben élvezhetik hazánk lakosai a fent 
említett egyesületek áldásos hasznát. 

Ugy hiszem nem szükséges magyarázgat-
nom a különféle szövetkezetek fontosságát, 
áldásos működésüket, hasznukat, azok szük-
ségességét. Hiszen kormányunk is minden 
lehetőt elkövet, hogy a nép megélhetésén 
segítsen. E nemes törekvés ránk, tanítókra 
nézve is csak buzdítólag hathat. 

Mert bizony sokszor megesik az a szomorú 
dolog, hogy a földmívelő ember nehéz, fárasztó 
munkáját nem mindig koronázza az a siker, 
amelyet elvárhatna, s amelybe nagyon is bele-
szólnak az időjárás mostohasága és más elemi 
csapások. Ilyenkor más óvószert, amely a népet 
a tönkrejutástól, avagy a kivándorlás veszé-
lyétől megmentse, nem ismerek, mint külön-
féle szövetkezetek létesítését. Alakítsuk meg 
tehát a gazdaköröket s ezekből kifolyólag a 
szövetkezeteket, még pedig olyanokat, amelyek 
az illető községnek, vidéknek leginkább meg-
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felelnek. Ne riadjunk vissza a különféle nehéz-
ségektől, azokkal számolnunk kell, le kell 
küzdenünk mindazon akadályokat, amelyek 
nemes törekvéseinknek útjában állanak. S 
amidőn ezt tesszük, hazafias kötelességünknek 
teszünk eleget, s betöltjük a néptanítói hiva-
tásunkat is. A nép pedig áldani fogja tanítóját, 
aki fáradhatatlan munkás volt a boldogulás 
előmozdításában. 

(.Barca-Újfalu.) Barkó János. 

A tejszövetkezetek vezetése. 
A magyar tanítóság óriási és soha meg nem 

hálálható munkát végez szép hazánkban, mert 
eltekintve tanítási és nevelői teendőitől — 
amelyek maguk is már teljes embert kívánnak 
és egész generációk jövőjére, sőt az állam létére 
is kihatással vannak, — a tanítóság sohasem 
nyugvó szelleme és a magyar nép igaz bol-
dogságát szívén hordó hazafias szeretete min-
den kultúrág meghonosításán szüntelenül fára-
dozik, hogy a nép megszeresse ez imádott 
földet és a költővel együtt érezze, hogy a 
nagy világon e kívül, nincsen számára hely. 

A tanítóság hazafias gondolkodása és buz-
galma mindenkor kész a haza javára a kultura 
bál-mely ágának szolgálatába szegődni, ha azáltal 
erkölcsi vagy anyagi haszon háramlik a szegény 
népre ; és tényleg ez az igen-igen sokszor 
mellőzött kulturhadsereg, a tanítók, honosított 
meg eddig majdnem minden kulturágat ha-
zánkban, amelyeket a modem humanizmus és 
a tudomány eddig produkált. 

Ujabban a tejszövetkezetek kezdtek a tanító-
ság fáradozásai folytán szaporodni és valóban, 
talán sohasem végzett e kulturkatonaság hálá-
sabb munkát, mint e szövetkezetek terjesztésé-
vel. A szövetkezetek a népet anyagi jóléthez 
segítik, a népet takarékosságra szoktatják és 
helyes, gazdaságos életre. A kisgazda, hacsak 
teheti, oly helyen, ahol szövetkezet van, tart 
1 tehén helyett 2-őt, 3-at. Hogy azonban ezeket 
eltarthassa, kénytelen több takarmányt és szal-
mát termelni, s így föl kell hagynia az ósdi 
3 nyomásos gazdasággal és váltógazdaságot 
kell űznie. így a tejgazdaság teljesen átalakítja 
a mezőgazdaságot, racionális alapokra fekteti, 
szóval : modernizálja azt és a haladó nyugati 
kulturállamok mezőgazdaságával egy nivóra 
emeli. Ezáltal az egész nemzetgazdászatot 
modern, egészséges alapokra fekteti, melyből 
az államnak meg nem vetendő jövedelme fakad. 

Természetes dolog, hogy ilyen hálás és nagy-
horderejű agrikultúrai ágat nemcsak pártolni 

és támogatni, hanem amennyire lehetséges, föl-
virágoztatásához hozzájárulni is kötelesség. 

Éppen ezért fontos dolognak tartom a tej-
szövetkezetek technikai és szellemi vezetésére, 
hogy az jó legyen, mert amennyit a tapinta-
tosság ilyen dolgokban használhat, tízszer annyit 
ronthat ugyanakkor a tapintatlanság. Azért 
talán, ha nem is kívánatos, de semmi esetre 
fölösleges dolgot nem végzek akkor, mikor 
fönti címnek megfelelőleg egyes dolgokra 
figyelmeztetem azon igen t. kartársaimat, kik 
a tejszövetkezet vezetésével foglalkoznak és azt 
magukra vállalni szívesek voltak. 

Minél több a tag és az üzletrész (tehén), 
annál több a tej és annál több a haszon. A 
nagy mennyiséggel való dolgozás eleinte na-
gyon lassan megy, mert a nép gyanakodó és 
konzervatív, de amint a hónap végével 1—2-szer 
fizettek, akkor szaporodnak a tag-számok. Tehát 
az intézmény maga gvüjti a tagokat. Evvel 
tehát nem volna sok dolgunk. 

De most menjünk a szövetkezet helyiségébe. 
Ott első és fődolgunk legyen mindig a helyi-
ség tisztaságára felügyelni. Azután vizsgáljuk 
meg az edényeket, hogy tiszták-e ; főleg pedig 
a fölözőgép dobját nézzük meg jól, legalább 
minden 2—3-ik napon, mert ott könnyen lera-
kodik a tejből visszamaradt tisztátalanság, 
u. m. a tőgyről lehámlott kis bőrdarabocskák, 
geny, szőr, stb. olyan undorító dolog, amelyek 
a szitán, illetve szűrőn keresztül menvén, sárga, 
nyulékony, kocsonyaszerű anyag gyanánt tapad-
nak a dob falaira és 1—2 nap múlva kelle-
metlen bűzt terjesztenek. Ezen anyag 300 liter 
tej után 50—100 gramm szokott lenni. Ki-
számítása a lehetőleg legegyszerűbb : 

Fölözés előtt megméijük a dobot. Mondjuk 
péld. a dob 3 klgr. 844 gramm. Fölözés után 
kiszedjük a dobot, kivesszük belőle a tányéro-
kat és ismét megmérjük. Most megmérve látjuk, 
hogy 3 klgr. 926 gramm a súlya. Honnan 
tehát a többlet? Nyilvánvaló, hogy a piszok 
adta a többletet, mely jelen esetben 82 gramm. 

Arra is kell ügyelnünk, hogy azon edények, 
melyekben a tagok a tejet szállítják, tiszták 
legyenek. Vigyáznunk kell továbbá, hogy a 
munkások mindig a kellő hőfok mellett fölöz-
zenek és hűtsenek, mert ennek lényeges befo-
lyása van a vaj mennyiségére és minőségére. 
Ügyelnünk kell arra is, hogy legalább 10—12% 
tejszínt adjon a fölözés alatt levő tej. Ennek 
megállapíthatása végett veszünk egy 1 deciliteres 
és egy 8 deciliteres edényt. Már most mikor 
a tejszín és a soványtej már javában folyik a 
csövekből, akkor mind a két edényt egyszerre 
tartjuk a csövek alá és pedig az 1 deciliterest 
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a tejszíncső alá és a 8 deciliteres edényt a 
soványtejcső alá. Ha mind a két edény egyszerre 
telik meg, akkor jó a percent, mert 12*5 % 
felel meg: 

8 után 1, akkor 
100 X. = X : 1 = 100:8 = 100: 8 = 12*5. 

Ha több % tejszín jön, akkor rendesen sok 
fölösleges tej van közötte, ha pedig kevesebb 
°/o van, akkor meg sok tejszín van a tejben 
és köpülése mindkét esetben igen nehéz. 

Minden héten tartsunk legalább egyszer tej-
próbát a szövetkezeti helyiségben és legalább 
2—3 istállóban istállópróbát, ami abból áll, 
hogy két igazgatósági tag megüzeni X. Y-nak, 
hogy előbb ne fejjenek, míg ők nincsenek ott. 
Megtörténvén a fejés, a szállításra használt 

edénybe az igazgatósági tagok előtt szűrik a 
tejet, ezek azután lepecsételik az edényt és így 
lesz az a szövetkezet helyiségébe vive, hol 
azután a fajsúlymérővel meg lesz a tej mérve. 
Ha különbözet, (pl. 3—4 fok) van az istálló-
próba és a titkos próba között (mely az istálló-
próba előtt történt a tag tudta nélkül a szö-
vetkezet helyiségében), akkor baj van a kréta 
körül és azt a tagot meg kell büntetni. 

Még az automatikus mérlegnél kell ügyel-
nünk arra, hogy ne mérjenek gyöngén, mert 
a szövetkezetnél az V« liter különbözet sokat 
tesz ki. Inkább a tag veszítsen V* litert, mint 
a szövetkezet talán 100-szor V* litert. 

Yégül a könyvvezetésről valamit. Főelv 
legyen, minél egyszerűbben vezetni. Nálunk 
következő könyveket használnak : 

Bevótelezési napló. 

N é v 

Beszállított tej literekben 

1903. évi aug. hő 

8 , 5 60 bc 60 Sö 60 60 60 
60 

n œ Sí 

6 stb. 

60 60 O) 

Értéke 
liter à 
9 fillér 

kor. fill. 

Lero-

vások 

kor. fill. 

Kifize-
tendő 
tehát 

kor. fill. 

39 Kiss János 3 4 Va 4', 9V25' 2 7 3Va, 6 2'/a 5 64 76 30 46 

Mindennap reggel és este be lesz írva a 
minden tag által szállított tejmennyiség, a hó 
végével összegezik és kiszámítják, hogy mennyi 
jár érte, ha a szövetkezet 8, 9, 10 fillért adhat. 
Azután leszámításba jön, hogy mennyi savót, 
túrót, vajat, írót stb. vitt el a tag. Marad 
tehát tisztán kifizetendő? 

Hogy mennyit adhat a szövetkezet 1 liter 
tejért, annak kiszámítása nagyon egyszerű. 
A hó végével összegezem az összes szállított 
tejmennyiséget. Ezért volt összes jövedelem? 
Ezen jövedelemből levonom a kiadást. Tiszta 
jövedelem ennyi ; mennyi esik 1 literre ? 

A második könyv a 

Vaj termék naplója. 

Folyó 
sz. 

Ev H ó Nap 
Vajkészlet 

Mai nap 
készült Összesen Eladatott Maradt 

kg- dkg. kg. dkg. kg- dkg. kg. dkg. kg. dkg. 

256 

257 

1903 

» 

Junius 

n 

15 

16 35 10 

37 

38 

50 

70 

37 

73 

50 

80 

2 

58 

40 

90 

35 

14 

10 

90 

Amint látjuk, a vajkészletet mindennap föl-
írjuk. Bővebbet magyarázni fölösleges, mert a 

rubrikák elég világosan beszélnek. — A har-
madik könyv a 

4 5 * 
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Tejtermékek naplója. 

I d ő 

E 1 a d a t o t t 

Illeték 
Jegyzet I d ő teljes 

tej 

lefölö-
zött 
tej 

tejszín iró savó vaj turó 
Illeték 

Jegyzet 

hó nap l i t e r e k b e n kg- dkg. kg. dkg. kor. fillér 

Jegyzet 

Február 17. 

20 
20 

• 
• 

29 '/a 
650 

3 10 
35 

2 

1 
1 
6 
7 

40 
60 
18 
30 
20 

Összesen 20 20 29'/a 650 3 10 35 18 68 

Fenti könyvbe mindennap be lesz vezetve, j A negyedik és — nézetem szerint — a 
hogy miből mennyi lett eladva és mennyi legfontosabb könyv, melyet magam szerkesz-
folyt be érte. : tettem sok tapasztalat után, a 

F ő il a p 1 ó . 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

• Év, hó, nap 
Beszállí-

tott 
össztej 

Ebből 
lefölözte-

t e t t 

Hány 
li ter 

tejszín 
lett 

ebből ? 

E_ tej-
színből 

hány 
klgr . va j 

l e t t ? 

Hány 
% 

vaj? 

Hány 
% 

tejszín ? 

Hány 
l i ter te j 

kell 
1 kilogr. 
vajhoz? 

.Hány 
l i ter t e j 
olvasz-
ta to t t 

turóvá? 

Hány 
kilogr. 

turó 
let t 

belőle? 

Hány 
% 

tu ró? 

Hány 
li ter tej 

kell 
1 kilogr, 
túróhoz ? 

1902 nov. 11. 565 550 63 25-15 4-57 11-45 21.85 340 36-30 10-67 9-36 

1903 m á j . 20. 685 667 68 28-68 4-29 10-19 23-25 400 41-90 10-47 9-54 

Az ember, amint ebből is kitűnik, teljes átné- dolgozzanak, a könyvelőre pedig, hogy híven 
zetetnyer az üzlet menetéről. Rögtön észrevenni vezesse a könyveket és kezelje a pénzt, 
nemcsak a szállított tejmennyiséget, hanem A pénz ellenőrzésére pedig ellenőrző könyvecs-
mennyi lett ebből mint teljes tej eladva és, hogy kéket használunk, melyek jobb oldallapjai 
a tej hogyan fizetett, nincsen-e sok hamisított leszakíthatok, a baloldaliak pedig megmaradnak 
tej közötte, avagy talán romlottak a gépek stb. 1 az ellenőrzés és számítás végett. 
Ezt pedig főleg a 6. és 8. rovat mutatja. Jön pl. valaki teljes tejért, akkor a köny-
E rovatos főnaplót még minden látogató velő írja, mind a két oldalon egyenlően : 
lemásolta magának. 

Minden egyes tagnak van egy kis könyvecs-
kéje, melybe beírják a szállított tejmennyiséget 
(reggel és este), azonkívül amit esetleg visz a 
szövetkezetből. Pl. 1 kgr. turó, 5 lit. fölözött 
tej stb., amelynek értékét a tejmennyiségért 
járó összegbői a hó végével levonjuk, mint 
azt a bevételezési napló is mutatja. 

De most még az ellenőrzés hiányzik. Erre 
vonatkozólag mi következőképpen járunk el: 

Mindennap a szövetkezetben legalább egy 
tag mint napos van jelen. Ez vigyáz a munká-
sokra és ellenőrzi a pénztárnokot, illetve Most a jobb oldalon lévő lapot leszakítja és 
könyvelőt. A munkásokra vigyáz, hogy tisztán 1 odaadja a naposnak, a napos elteszi azt ma-

1903 1903 
augusztus 8. augusztus 8. 

1. 
1 

1. 
8 liter teljes tej 8 liter teljes tej 

96 fiUêr. 96 fillér. 
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gának, a baloldalon levő pedig bennmarad a 
könyvecskében. A napos pedig elteszi a pénzt 
egy zárt ládába, melynek tetején egy kis 
nyilás van a pénz betevésére. Ha pedig vissza 
kell adni, azt a napos teszi, aki a láda kulcsát 
őrzi és aki mindenért felelős. 

Megyek most pl. ellenőrizni. Kérem a 
szelvénykönyvet. Összegezem az aznap eladott 
termékekért befolyt pénzt. Összehasonlítom a 
napos szelvény céduláival és ha rendben talá-
lom, megolvasom a pénzt, amelynek 1 fillérre 
kell egybevágni a szelvénykönyv összegével. 
Es hála Isten nálunk még eddig hiány nem 
volt és szabálytalanság sohasem történt. 

Még sok mindenfélét lehetne a szövetkezetek 
vezetését illetőleg mondani, de a hely szűke 
nem engedi most. Talán máskor a tek. szer-
kesztőség beleegyezésével.* Azt hiszem azonban, 
hogy most sem végeztem fölösleges munkát. 
Adja Isten, hogy sokan hasznát vegyék. Akinek 
pedig valami fölvilágosításra van szüksége, az 
forduljon bizalommal hozzám. 

(Tolna-Tevéi.) Kircz István. 

Betegségek. 
2. S e r c e g ő üszök. 

(P. J.) A szarvasmarháknál tájkorosan föl-
lépő és nagyon sokszor halálos kimenetellel 
végződő betegség a sercegő üszök. Ismertető 
jele, hogy a bőr alatt és az izomzat közt olyan 
daganatok fejlődnek, melyek a külső nyomás 
alatt sercegő hangot hallatnak. Mivel heveny-
fertőző természetű, különösen a fiatal szarvas-
marhákra végzetes. 

Ezen betegség tünetei a mult számban 
elmondott antraxhoz nagyon hasonlók lévén, 
még pár évtized előtt azzal azonos betegség-
nek tartották. 

Jellemző ezen betegség bacillusaira, hogy a 
hegyes vidékek magasabb fekvésű mocsaras 
völgyeiben inkább szeret tenyészni, mint az 
Alföld lápos helyein. A baktériumok, ha 
kedvező viszonyok közé jutnak, gyorsan sza-
porodnak. Ha valamely mocsaras talajba be-
fészkeli magát, azt azután megfertőzi s így 
határozottan talaj betegségnek tekinthető. Sze-
rencsének mondható, hogy a tápcsatorna útján 
csak igen ritka esetben okoz betegséget. 
Ugyanis veszedelmes hatása csak akkor nyil-
vánul, ha a fertőzött talaj a szarvasmarha 
bőre alá jut. 

Az állatok bőrén pedig döfés, ostorcsapás, 
ledörzsölés stb. okoz sérülést. Ha a lábon 
van az ilyen seb, akkor majdnem kikerülhe-

* Igen Bzívesen ! Szerit. 

tetlen a fertőzött talajjal való érintkezés és 
ezzel a betegség beoltódása. 

Ellenben ha a test más részein fordul elő 
a sebesülés, még akkor is a megfertőzésnek 
ki van téve, a lefekvés vagy a szél által a 
por ráhordása által is. Mert nemcsak a nedves, 
hanem a fertőzött, de kiszáradt talajban is 
megmarad a bacillus fertőző képessége, mivel 
igen szívós életű. Tudva ezeket, esetleg lehet 
védekezni ellene a sebek gyógyításával és az 
állatok tisztántartásával. 

A szopós borjuk sohasem, a 4 éven felüli 
állatok pétiig igen ritkán esnek a sercegő 
üszőkbe. Érdekes az is, hogy a betegség 
közvetlenül egyik állatról a másikra nem 
terjed; a gombái pedig oxigénben vagy ózon-
dús helyen elpusztulnak. Ebből azután meg-
magyarázható, hogy miért szereti a gázokat 
fejlesztő mocsaras természetű talajokat. 

A fent jelzett sercegő daganatokkal a vég-
tagokon és a törzsön lehet leggyakrabban 
találkozni. A daganat fölött a bőr rendesen 
elhal, mi megismerhető arról, hogy merev és 
sötétebb színű lesz. Ha az ilyen daganatot 
mélyen fölvágjuk, sárgás kocsonyaszerű anya-
got találunk alatta, mely gyakran vérömlé-
sekkel van tarkázva. Hogyha a fölvágás után 
a szenyes, véres savót kinyomjuk, sok gáz-
buborék illan el. 

A betegség lappangási ideje 1—3, de néha 
öt nap is. Rendesen, mint heveny-fertőző 
betegség, hirtelen keletkező lázzal kezdődik. 
A megtámadott állat abbahagyja az evést és 
a kérődzést. A hőmérséklet 41—42 C°-ra 
emelkedik. Ha legelőn élő állaton tör ki a 
betegség, akkor megismerhető arról, hogy a 
beteg állat társaitól elmarad és egyik lábára 
sántit. Közelebbről figyelve észre fogjuk venni 
azt is, hogy azon lábat, amelyre sántit, feszesen, 
mereven tartja s mintegy húzza maga utárn 

A beteg száj vagy szutyak kiszárad, a légzés 
és az érverés gyorsabbodik s az állat több-
nyire fekszik. 

Ezen tünetek után kezd csak a daganat a 
test valamely részén fejlődni. Ha ezen daga-
natokat ki akarjuk tapogatni, akkor ott keres-
sük, ahol a csontokat legvastagabban fedi az 
izom. Ilyenek a comb, a kereszttáj, a lapocka, 
szügy és a nyak. Ellenben a csontra tapadt 
bőméi, mint pl. a száraktól a csülökig, soha 
sem lehet a daganatot észlelni. 

Kezdetben az említett helyek valamelyikén 
csak egy kisebbszerű daganat kezdődik, amely 
igen fájdalmas. E daganat mondhatni, óráról-
órára terjed, úgyannyira, hogy már fél nap 
alatt egész testrészeket elborít. 

Amilyen arányban nő ezen daganat, olyan 
mérvben mind hűvösebb és hűvösebb, majd 
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pedig érzéktelenebb lesz. Az érzéktelenedés a 
bőr elhalásával annyira fokozódik, hogy a beteg 
állat a bevágásra sem érez fájdalmat. Hogy a 
bőr teljesen elhalt-e, megismerhető, mint már 
fentebb is jeleztem, arról, hogy fekete szinűvé 
és megkeményedetté válik. 

A fentemlített sercegő hangon kívül kopog-
tatás alatt az ilyen bőr dobos hangot ad. A 
betegség tünetéhez tartozik a szív gyors verése 
is, mely ilyen esetben percenként 90— 110-re 
is fölmegy. Mutatkoznak közben kólikaszerű 
tünetek is. Eközben az állat annyira meg-
gyengül, hogy lerogy és elnyújtózva, mozdu-
latlanul fekszik. 

Az ilyen állat görcsök közt legkésőbb három 
nap alatt elpusztul ; szelídebb lefolyásnál, 
amikor remény van a gyógyulásra, 8—10 
napig betegeskedik. 

A mult számunkban ismertetett lépfenétől 
azzal különböztethető meg, hogy a sercegő 
üszök daganatai nagyobbak, s míg ezek, mint 
már említve volt, sercegő hangot hallatnak, 
addig a lépfenénél ez sohasem észlelhető. 
Továbbá a lépfenénél a daganatok egyáltalá-
ban ritkábban jelentkeznek ; a boncolásnál 
pedig a lépfenénél jellegzetes óriási lépnagyob-
bodás a sercegő üszőknél nem mutatkozik. 

Van eset azonban a n a is, hogy a daganatok 
az állati test belsejében fejlődnek, mely eset-
ben azután a tüdővizenyőhöz lesz nagyon ha-
sonló s azzal összetéveszthető. 

Gyógykezelésnél figyelembe kell venni, hogy 
ezen betegség bacillusai későre mennek át a 
vérkeringésbe. Éppen ezért elég, ha a kezdődő 
daganat felvágatik, az összes fertőzött részek 
eltávolíttatnak s az így támadt seb 3°/o-os 
carbololdattal vagy 0"l°/o-os salicylol<Jattal ki-
mosatik. A salicylos oldatból a seb körül jó 
a bőr alá fecskendezéseket adni, hogy ezzel a még 
esetleg visszamaradt bacillusok megölessenek. 

A gyógyszerek belső adagolása egyáltalán 
nem vezet eredményre, miért is ez mellőzendő. 

Utóbbi időben foglalkoznak ezen betegség 
szérummal való gyógyításával is. 

Még csak azt említem meg, hogy ezen 
betegséget a nép, különösen az erdélyi részek-
ben, farkas-tályog néven ismeri. 

Miután ismerjük ezen betegség okát, kelet-
kezését, lefolyását és gyógyítási módját, a 
védekezést is okszerűen eszközölhetjük. Ha 
valamely udvarban ezen betegség föllépett, 
jele hogy a legelő fertőzött, tehát az egészséges 
állatokat nem kell oda engedni. Ha a bőrön 
sebesüléseket látunk, azok fertőtlenítő anyagok-
kal tisztán tartandók, mert a fertőzés ezek 
útján történik. A bőrbe befúrodott tüskék, 
faszilánkok etc., amelyek elég gyakran köz-
vetítik a fertőzést, mindig gondosan eltávolí-

tandók. Az ezen betegségben elhullott állatok 
hullái carbol, chlormész, égetetlen mész stbvel 
való fertőtlenítés után temetendők el, lehe-
tőleg száraz természetű helyen, nehogy a 
tökéletlen fertőtlenítés után a talajvízzel a 
betegség csirái elhordassanak. 

A takarmány fftllesztése. 
A gazdának anyagi érdeke azt követeli, 

hogy a szemnek tetszetős, jó erőben levő, jól 
tejelő és olyan teheneket tartson, amelyek után 
szép borjukat remélhet. S ezt részben az 
apa- és anyaállatok gondos megválasztásával, 
részben pedig a helyes takarmányozással érheti 
el. Szép utódokat csak szép apa- s anyaállatok 
után remélhetünk. Egyes jó tulajdonságok, mint 
pl. a jó tejelés, szintén átöröklődnek ; de a 
teheneknek e tulajdonságát a takarmány minő-
sége és mennyisége is nagyban befolyásolja. 
Jó erőben levő, szép teheneket csak úgy 
nyerhet a gazda, ha azokat kellő mennyiségű 
és jó minőségű takarmányban részesíti. 

Legjobb az a takarmány, mely a legtöbb 
emészthető fehérjét tartalmazza. Ilyenek a 
széuafélék. Ámde terem a gazdának olyan 
takarmánya is, mely nem oly nagy tápértékű. 
Ilyenek a tök, a répa, burgonya, a tavasziak 
szalmája, a polyvafélék stb. Ezeket is föl kell 
tudni használni, még pedig a jobb minő-
ségüekkel összekeverve. Ezáltal kettős célt ér 
el. Nevezetesen a jobb minőségű takarmányban 
megtakarítást eszközöl anélkül, hogy ez a 
megtakarítás az állati termékekre nézve hát-
rányos következményekkel járna ; másrészt 
pedig a gyöngébb minőségű takarmányféléket 
a jobbakkal való keverés által javítja, nagyobb 
tápértéküekké teszi. 

Az ilyen takarmányt rendesen elő is kell 
készíteni. Ilyen előkészítési eljárás a fúllesztés. 

A füllesztésnek az a célja, hogy a keményebb 
szálú, rostosabb takarmányok megpuhuljanak 
s az állatok által könnyebben feldolgozhatókká 
váljanak. 

Ismerünk gőzfüllesztést és közönséges füllesz-
tést, amidőn is gőz nélkül, a megszecskázott, 
szétdarabolt takarmánykeverék nedves állapot-
ban erjedésnek indulva megpuhul, átmelegedik. 
A gőzfüllesztők csak nagy birtokokra valók, ahol 
sok állat van, inert beszerzésök nagyon költséges. 
Kisgazdáknak azonban az utóbbi mód igen aján-
latos, mert nem jár semmiféle költséggel. 

Lássuk tehát, hogy mimódon füllesztjük 
meg a takarmányt ? 

Mindenekelőtt alkalmas helyiségről kell 
gondoskodnunk. Ezen célra legjobban megfelel 
az istálló melletti kamra vagy egyéb helyiség. 
Az istállóban ne füllesszük a takarmányt, mivel 
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az istállónak ammóniákkal telített rossz leve-
gője nagyon rontaná a takarmány minőségét. 

Ha alkalmas helyiségünk már van, követ-
kezik a készülék, a fiókok fölállítása. Ezt a 
következőkép készíthetjük. A fal mellé négy 
alacsonyabb oszlopot állítunk le s ezekkel 
átellenben ismét négyet. Az oszlopokba csator-
nákat vésünk, amelyekbe deszkák illenek. 
A deszkák kiemelhetők és így nagyobbíthatjuk 
vagy kisebbíthetjük a deszkák által bekerített 
tért aszerint, amint több vagy kevesebb takar-
mányt akarunk fülleszteni. A fiókok feneke 
téglával vagy lapos kővel legyen kirakva, mert 
ha agyag a feneke, úgy a takarmány egy 
része elsárosodnék. Három fiókra azért van 
szükségünk, hogy mindennap készíthessünk 
egy-egy fiók füllesztést, mert ha 2 napot 
számítunk a füllesztésre, akkor csak így lesz 
mindennap friss füllesztett takarmányunk. Ha 
esetleg három ládával, avagy használt hordók-
kal rendelkezünk, űgv szükség esetén ezek is 
megteszik a szolgálatot. 

Ezen fiókokba helyezzük aztán az előbb 
megszecskázott, elaprózott takarmányt. A szecs-
káz ás által elérjük azt, hogy a különböző 
takarmánynemeket jobban össze tudjuk keverni; 
a takarmányból nem megy annyi veszendőbe, 
mivel az állat a javát nem bírja kiválogatni 
s nem is tudja oly könnyen kiszórni a jászolból 
az alomba, végre annyi maradékot sem hagy 
vissza. Szecskázzuk még azért is a takarmányt, 
mert ily állapotban az állat könnyebben tudja 
megrágni s puhulása is hamarább megy végbe. 
Ezután a répát, vagy burgonyát megmossuk 
s felaprózzuk. Ha van sok tök, úgy ezt is 
haszonnal értékesíthetjük. Az utóbbiakat azért 
kell felaprózni, hogy a szecskával könnyebben 
összekeverhetők legyenek s hogy az állat 
könnyebben megrághassa s az esetleges fulla-
dást, fogtöréseket elkerülhessük. 

Ezután az így elkészített takarmánynemeket 
jól összekeverjük s rétegenkint helyezzük a 
fiókba. Az egyes rétegeket erősen letapossuk 
és öntözzük. Ha már eléggé megtelt, ismét 
letapossuk és megöntözzük. Annyi vizet öntünk 
a keverékre, hogy az a vizet elnyelje ; de ennél 
több vizet ne vegyünk. 

Ha melegebb az időjárás, vagy a ftillesztő 
helyiségben magasabb hőmérséklet van, a 
takarmány hamar (24 óra alatt) megfülled, 
amit sajátos savanykás szagáról s arról is 
felismerhetünk, hogy gőzölög ; s ha kezünket 
a keverék közé dugjuk, ott meleget érzünk. 

A keverék állhat egy számos állatra számítva : 
5 kg. zabosbükköny, 
5 „ réti széna vagy here, nyúlszapuka, 
3 ,, tavaszi szalma, 
2 „ polyva vagy tengeriszár, 

10—15 kg. tök vagy répa; vagy félannyi 
burgonya. 

S ha vagy a tejtermelést akarjuk fokozni, 
vagy a tehén vemhes, úgy 1—2—3 kg. korpát 
vagy darát hintünk a keverékre. 

Nem elég azonban a tehenekkel csak füllesz-
tett takarmányt etetni. Napjában egyszer, 
pl. délben adnunk kell nekik szálas takarmányt 
is, pl. zabosbükkönyt, herét vagy réti szénát 
és pedig azért, mert az állatnak az emésztés 
előmozdítása céljából nyálra van szüksége s 
ennek képződését az erősebb rágás fokozza. 
De meg azért is szükséges a szálas takarmány 
etetése, mert ha csak füllesztett takarmánnyal 
etetnők állatainkat, úgy azok gyomra elgyen-
gülne s szervezetük petyhüdtté válhatnék. 

(Somogyszentimrej Riedlmayer Sándor. 

A must cukrozása. 
(Egy kis útbaigazítás kisgazdáknak szüretelés 

alkalmával.) 

Számtalanszor előfordul, hogy egyik-másik 
esztendőben a késői fagy nagy károkat tesz 
a szőlőben. Hogy messzire ne menjünk, rá-
mutatok a tavalyi szüretre, amidőn szinte meg-
borzadt az ember, ha körülnézett a szőlőben 
s maga körül látta a száraz levéllel borított 
tőkéket s az azokon sok helyen elég bőven 
megrakott és a fagytól megbarnult fürtöket. 
— „Hej, mennyi borom lehetett volna" — 
sóhajtott föl egyik is másik is a gazdák közül, 
— „ha az időjárás nem tette volna tönkre 
szőlőmet"; „sajnos megtörtént s azon többé 
segíteni nem lehet," — mondja a másik. 

Dehogy nem lehet segíteni rajta, csak tudni 
kell hozzá. Az Isten is azért áldotta meg az 
embert ésszel, hogy segíteni tudjon baján, — 
hogy megtalálhassa az okot, mely baját elő-
idézte. Hiszen a közmondás is azt tartja : 
„Segíts magadon és az Isten is megsegít!"* 

De hát hogyan, mi módon segítsünk a bajun-
kon, hiszen még sohasem hallottuk, hogy savanyít 
mustból jobb bor is válhatnék, mint amilyen? 

Hallgassanak ide és figyeljenek minden szóra 
s meg fogják látni, hogy igenis lehet a bajon 
segíteni, t. i. a savanyú mustból jó bort elő-
állítani, s hogy nem is olyan ördögies mes-
terség az, mint ahogy itt maguk közül is 
sokan gondolják. 

Igaz, hogy a törvény tiltja különféle mani-

* A szaktanítónak ilyenkor sohasem volna szabad 
tétlenkedni, hanem meg kell hogy ragadja az alkal-
mat, vagyis szüretelés előtt egy vagy két héttel akár 
az iskolába, akár más alkalmas helyre összehivatja 
a kisgazdákat és a fentiek előreboesájtásával, körül-
belül következőleg magyarázza meg nekik a must 
cukrozását, illetve édesítését. 
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pulációkat a musttal tenni, de egyes pontjai-
ban nagyon is részrehajló a gazda javára. 
Nevezetesen, ha valakinek savanyú mustja van, 
megengedi annak édesítését, cukrozását, ter-
mészetesen nem szőlő- vagy krumplicukorral, 
mert azok idegen, a borba nem való anya-
gokat tartalmaznak s a bort elrontják, hanem 
tiszta nád-, répa- vagy kandiszcukorral. 

Az eljárás maga nagyon egyszerű és a 
következőkből áll : 

Tegyük föl, hogy a gazdának van 8 hl. 
tiszta mustja. Ezt mustmérővel megmérve 
(ilyen mustmérőt a borkereskedők maguknál 
tartanak s bárkinek szívesen megmérik a mus-
tot) azt látja, hogy a must 10°/o cukrot tar-
talmaz. Ebből a 10°/o-ból a mustnak rendes 
kiforrása után körülbelül 5%-os szesztartalmú 
bor képződik. 

Miután a bor tartósságára a szesztartalom 
nagy befolyással van, magától értetődik : min-
den gazdának oda kell törekednie, hogy a 
bort tartóssá tegye, vagyis annak szesztartal-
mát emelje. A gazda nem elégszik meg a 
100/o cukortartalommal, s mert ő 107o cukor-
tartalmú mustot akar. A hiányzó 4°/o cukor-
tartalmat tiszta nád- vagy répacukorral pótolja. 

De hogyan ? Miután egy hektoliter mustnak 
4%-te l magasabb cukortartalmúvá tételére 4 
kilogramm cukor kell, 8 hektoliter mustnak 
4%-tel magasabb cukortartalmúvá tételére kell 
8 X 4 kgr. vagyis 32 kgr. cukor. 

Ezt tudva, elmegy a gazda a boltba és vesz 
32 kgr. legfinomabb süvegcukort. Hazaviszi 
és otthon darabokra vagdalja és beleteszi egy 
1 hektoliteres kádba, melyet a szín-musttal 
3/i-ed részig megtölt. Akkor gyakran össze-
keveri, miáltal a cukor csakhamar feloldódik. 
Ha erről tökéletesen meggyőződött, a must 
cukoroldatát, vagyis azt az édesített mustot 
beleönti a 8 hl. hordóba a többi musthoz és 
ismét jól összekeveri s készen van a cukrozás. 
Ezáltal elérte azt, hogy a 10°/o cukortartalmú 
mustból 14 % cukortartalmú must lett, mely, 
ha tökéletesen kiforr, 7%-es szesztartalmú 
bort ad. Megjegyzem itt azt, hogy nem helyes, 
amint sokan gondolják : időmegtakarítás végett 
a boltban vett tört cukrot használni, mert abban 
bizony sokszor más idegen anyagok is előfor-
dulnak, ami a süvegcukornál tökéletesen ki 
van zárva. 

Csakhogy sokan azt mondják : drága mester-
ség ám az a cukrozás s nem fizeti ki magát ? 
Tekintve, hogy jobb, zamatosabb, kellemesebb 
ízű, erősebb és tartósabb borunk lesz, a keres-
kedő szívesebben ád érte hektoliterenkint 
4—6 koronával többet, ami 8 hliternél 32—48 
koronát tesz ki. A cukor ára, mondjuk kilo-
grammja 96 fillér vagyis 3 2 X 9 6 = 2 8 korona. 

Tehát amellett, hogy jobb borunk is lesz, egy 
fillérrel sem adtunk ki többet, sőt az eladási 
árhoz viszonyítva számításunk 4, illetve 20 
koronát javunkra tüntet föl. 

Vagyis azt mondom, igen jól fontolják meg 
gazd'uramék számításomat s ha módjukban 
van, kövessék híven a must cukrozását az 
elmondottak szerint. 

Újra hangoztatom, hogy mindig a törvény 
által megengedett korlátokon belül maradjunk, 
ne keverjünk más anyagokat bele, mert ha 
mással cukrozza valamelyikük a mustot és raj ta 
csípik, mint borhamisítóra bizony ráhúzzák azt 
a paragrafust, amely ezeket mondja: „Aki a 
törvény által tiltott anyagokat kever a must-
hoz, az borhamisítást követ el és 50 koroná-
tól 600 koronáig terjedő pénzbüntetéssel, s 
ezenfelül még két hónapig terjedhető elzárás-
sal is büntettetik." 

Most pedig, mielőtt búcsút vennék Önöktől, 
köszönöm szíves megjelenésüket, türelmüket és 
figyelmüket, hogy szívesek voltak engem meg-
hallgatni s kívánom, hogy a magyarok Istene 
bő szüretet adjon mindnyájuknak, több és 
jobb bort mint tavaly volt. 

(Nyírbátor.) Kammel Ferenc. 

Tarhonyából készíthető eledelek. 
(Minta-leeke. Előadható a gazdasági ism. leányiskola 
III. évfolyamán. Ha csak alkalmunk van, az egyes 

készítési módokat gyakorlatilag is bemutassuk.) 

I. K e m é n y r e főzöt t tarhonyák. 

a) Pörkölt tarhonya készítése. Eé t evő-
kanálnyi zsírt felolvasztunk egy lábasban, 
melyhez fél liter tarhonyát teszünk ; ezt most 
folyton kavargassuk egy főzőkanállal mind-
addig, míg minden szem egyenletesen „meg-
pirul". Ha tarhonyánk így sötétvörös színű 
lesz, öntsünk rá annyi vizet, amennyi azt ellepje 
s kevés sót hintsünk közé. Megjegyzem, hogy 
a víz előre kézhez készítendő, nehogy az ez 
után való járás alatt megégjen a tarhonya. 
Most főzzük ezt — többszöri kavargatás 
mellett — lassú tűzön addig, míg a szemek 
megpuhulnak. Ha azonban a ráöntött levet 
elfőtte, de még a szemek nem teljesen puhák, 
egy kevés víz hozzáadásával tovább főzzük. 

Ha „magyaros" pörkölt tarhonyát akarunk 
nyerni, akkor a megpirult tarhonyára — a 
víz ráöntése előtt — szórjunk egy késhegynyi 
törött paprikát is. Midőn pedig már zöld 
paprika van, ezt igen jó közé tenni, hosszúkás 
szeletekbe metélve, de vigyázzunk, hogy az 
„ereje" bele ne vágódjon. Ez esetben a törött 
paprika nem szükséges. A zöld paprika-
szeleteket — hogy azok a zsírban meg-
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puhuljanak — akkor tegyük a tarhonya közé, 
midőn az még csak félig pirult meg s így 
folytassuk a pörkölést. 

Az így nyert kemény tarhonyát feladhat-
juk : borjú-, bárány-, marha- vagy juhpörkölt 
mellé ; de lehet sült tojás mellé is adni, 
végül leveshús mellett „körzet"-nek adva is 
igen kedves eledel . . . 

Az alföldi magyar munkás pedig szalonnát 
aprít bográcsába, azt félig kisüti, azután 
hozzátéve a tarhonyát, megpirítja, megsózza, 
paprikázza, vizet önt rá, megfőzi s rövid idő 
alatt nagyon tápláló eledelhez jut. 

Itt a húst a szalonnából nyert tepertyű 
helyettesíti. Az arató- és szüretelő, munká-
soknak kedvenc étele ez, akár így keményen, 
akár pedig bő 1ère eresztve : levesnek. 

b) Tejben főtt tarhonya. Fél liter tarhonyát 
téve 3/i liter tejbe, las^ú tűzön főzzük, gya-
kori kavargatással — közé téve késhegynyi 
sót, egy evőkanálnyi törött cukrot — mind-
addig, míg a szemek meg nem puhulnak. Ha 
a tej elfőtt és még kemény tarhonyaszemek 
találhatók, kevés tej hozzáadásával tovább 
főzzük. Megfövés után lehet közé kevernünk 
„mazsolyát" is és így, megcukrozott fahéjjal 
feladhatjuk. Különösen gyermekeknek, de fel-
nőtteknek is tápláló eledelét képezheti. Ilyen 
módon lehet a legapróbb tarhonyát is dara 
helyett megkészíteni a kis gyermekek részére. 

c) Vizben főtt tarhonya. Fél liter tarhonya 
ugyanannyi vízzel tűzhöz téve, kevés sót 
hozzáadva, puhára főzendő. Ha megfőtt, 
keverjünk közé egy kanál zsírt és forgassuk meg 
jól; ha kitálaljuk, locsolgassuk meg forró zsírral 
és egy kanállal megnyomkodva, adjuk föl. 

Szegényebb családok így is gyakran élvezik, 
mivel kevesebb idő és tüzelő kell, ha a 
tarhonyát nem pörkölik. 

II . Tarhonya levesek . 

a) Juhhúsos leves. Vegyünk lU kgr. juh-
húst, ezt megmosva, aprítsuk föl úgy, mint 
pörköltnek szokás ; tegyük azután egy fazékba, 
öntsük rá 2—27* liter vizet. Ebbe jön kevés 
só, két szál petrezselyem, egy fej vörös 
hagyma (egészben) és zeller zöldje. Főzzük 
addig, míg a hús megpuhul ; ha megfőtt, 
tegyük félre a tűztől és szedjük ki belőle a 
zöldségféléket. Most tegyünk egy kanál zsírt 
egy lábasba s tűzhöz téve, a zsírba jön 
3 kanál tarhonya, melyet úgy kell megpirí-
tani, mint fentebb leírtam. Megpirulás után 
vegyük el a tűztől, hintsünk rá egy kevés 
paprikát s öntsünk rá a húsléből annyit, 
hogy a tarhonyát ellepje s így ezt a lábaska 
megrázogatva, mindenestől öntsük a húsos 
fazékba ; tegyük most vissza a tűzhöz s főzzük 

össze az egészet, míg a tarhonya is meg nem 
fő. Azután feltálaljuk. 

b) Tarhonyaleves burgonyával. Pirítsunk 
meg 2 kanál tarhonyát, adjunk rá kevés 
törött paprikát, hogy szép, piros színű levest 
nyerjünk; öntsünk rá 172 liter vizet. Tehetünk 
közé — mint a kemény tarhonyánál le-
írtam — zöld paprikát is. Most hámozzunk 
meg 4—5 burgonyát, mit kockára aprítva 
egy más kis edényben főzzünk meg, ha meg-
főtt, öntsük a már ezalatt szintén puhává 
lett tarhonya közé s kevés idei összeforralás 
után tálaljuk föl. (Azért kell mindkettőt külön 
főzni előbb, mivel a burgonyának több főzés 
kell s a tarhonya addig eláznék.) 

c) Tejben főtt tarhonyaleves. Tegyünk egy 
liter tejbe 3 kanál tarhonyát, kevés sót s 
főzzük ebbe puhára, lassú tűz mellett — s 
kész a böjtös leves. 

d) Végül igen kiadó eledel a tarhonya 
a gazdasszonynak a frissen gyűrött tészta 
helyett, különösen télen — ha tojás szűkében 
van — húslevesbe is befőzni. 

CBékéscsaba.) Makayné Pekó Valéria. 

Házi szárnyasaink két dísz-
példánya. 

Ma, amidőn a magyarországi íojás oly 
keresett cikk a külföldön, hogy néha még a 
közlekedési eszközöktől oly távol fekvő falvak-
ban is, ahová a legközelebbi postaállomásról 
egy-két napig hordja gyalogpóstás az express-
leveleket, megszorul a lakosság tojás dolgában, 
annyira összevásárolja azokat a kereskedő : 
igen helyén való lenne már, hogy baromfi-
állományunkat országszerte necsak szaporítsuk, 
hanem kiváló gondot fordítsunk a fajok meg-
választására is. Mert aki rászánja magát a 
baromfitenyésztésre, annak nem lehet mindegy, 
hogy középszerű vagy kitűnő eredetű és 
tulajdonságú baromfi-állomány fogyasztja-e 
udvarán naponta a drága eleséget. 

Ezért helyénvalónak tartom két kitűnő házi 
szárnyast ajánlani. 

Ezek egyike a langshan-tyúk, amelyet Croat 
őrnagy hozott be 1872-ben Kínából. Angliában 
állította ki az elsőket. Az állatok azonnal 
megtetszettek minden baromfikedvelőnek s 
nagy tollharc keletkezett miattuk. E harc 
még ma is kisért néha-néha a baromfitenyész-
tők szaklapjaiban. Egyik ugyanis azt állítja, 
hogy a liingshan faj nem egyéb fekete kokin-
kina fajnál, míg a másik szakíró azt teljesen 
önálló fajnak ismeri el. Ezenkívül sűrűn vitat-
koznak még afölött is, hogy vájjon a tollas-
vagy a csupaszlábú a tisztább faj. Valóságos 
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láz vett erőt a langshan barátain, elannyira, 
hogy még langshantenyésztő-egyesületek is 
alakultak. 

Ránk nézve mindenesetre teljesen közönyös 
lehet az, hogy a langshanokat rokoni kötelék 
fűzi-e össze a konkinkinai fajjal vagy nem? 
Inkább érdekel bennünket azon fontosabb 
körülmény, hogy a faj oly kitűnő, miszerint 
minden tenyésztőnek a legmelegebben ajánl-
hatjuk. Szakkörökben tenyésztése oly nagy 
elterjedettségnek örvend, hogy bátran állít-
hatjuk, hogy semmiféle más új fa j oly gyorsan 
nem hódított magának tért, mint éppen a 
langshan. 

Eléggé esudálatos tehát, hogy ma még 
mindig csak a sporttenyésztők udvarára szorít-
kozik e faj, ahelyett, hogy gazdáink udvarán 
terjedne jobban. Gazdáinknak régi bűne a 
maradiság s az „inkább ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok" elve mellett harcolván, 
bizony alig-alig akad közöttük egy-egy, aki 
a túzok tenyésztését megkisérlené, hanem 
inkább nyomorog a verébbel. 

Helyes ott ez az elv, ahol oly új dologról 
van szó, amely a mi égalji viszonyainknak 
meg nem felel ; de mindenesetre kárhozatos 
például a jelen esetben! A langshan megfelel 
ami égalji viszonyainknak, teljesen jól telel 
át, s emellett már igen fiatal korában 
szorgalmasan tojik, alig-alig kotlik és azért 
legjobb a tojásait idegen tyúkkal kiköltetni. 
Már késő ősszel kezd tojni s egész télen át 
ellátja a házat friss tojással, húsa pedig vete-
kedik a legkitűnőbb hízók húsával és dacára 
fekete tollazatának, a húsa hófehér. 

A langshan alakja szép, nagy, tartása büszke, 
melle még a dorkings és crêve-coeur fajénál 
is szélesebb. Tollazata sötétfekete, aranyzöld 
zománccal, taraja lángvörös. 

A kakasok nagyok, igen szép farktollazattal 
megáldva és határozottan csinosabb külsejüek 
a kokinkinaiaknál. 

A kis csirkéket igen könnyű fölnevelni és 
sokkal kevesebb hull el közülök, mint bármely 
más faj közül. 

A langshan mindezen előnyös tulajdonát 
összevetve, megállapított tény az, hogy házi 
szárnyasaink közül egyike a legkitűnőbb 
fajúaknak. 

Egy másik, igen hasznos házi szárnyas a 
pekingi kacsa. 

Ezt is először és pedig a hetvenes évek 
elején Angliába hozták be, ahonnan csak-
hamar elterjedt az egész kontinensen. De ezen 
nem is csodálkozhatunk, mert hiszen hízott 
állapotban gyakran a hét kilogrammot is 
megéri, amely súly még libánál is teljesen 
elfogadható. 

Alakja is inkább lúdra, mint kacsára emlé-
keztet s azonnal fölismerhető többi fajtársai 
között kunkorodott tollsávjáról, mely a nyaktól 
a fark tövéig húzódik végig a háton. Maga 
a fark is csupa kunkorodott tollakból áll ; 
amely farktollak alakja és nagysága egyszers-
mind e fáj nemének is igen jellemző és könnyű 
ismertető jele. 

Az állat állása feltűnően egyenes úgy, hogy 
tartása a büszkeség benyomását teszi a szemlé-
lőre. Hosszú nyaka, hirtelen lefelé eső háta, 
szinte függőleges állást kölcsönöz neki s lóggó, 
nehéz teste majdnem a földet söpri. 

Behozataluk alkalmával igen jó hírnév 
előzte meg őket, úgy jó tojó-, mint tenyész-
képességükre vonatkozólag. Különösen gyors 
növésüket és könnyű hizlalhatóságukat dicsérték. 
És tényleg, az új égalji viszonyok között is 
csakhamar beigazolták ez állatok mindeme 
jó tulajdonságaikat elannyira, hogy ma mái-
igen nagy elterjedettségnek örvendenek s régi, 
elfajtázott kacsájukat is nagy részben meg-
nemesítették. 

A nemes háziszárnyasok között bizonyára 
az első helyek egyikét foglalja el a pekingi 
kacsa, amellyel csak egy, a legiíjabb fajú, 
úgynevezett indiai kacsa versenyezhet, de ez 
sem minden tekintetben ! Hiszen a pekingi 
faj egyik legkiválóbb, megbecsülhetlen tulajdon-
sága, hogy nem csupán vízdús vidékeken 
tenyészthető. Kevés helyet, kevés vizet igényel ; 
ahelyett a fúdús réteken való legelést szereti 
s a vízre nézve megelégszik egy nagyobb edény-
nyel, hogy abban napjában egyszer megfüröd-
hessék. Nagyobb vizek, folyók, tavak csak arra 
szolgálnának neki, hogy bennük kénye-kedve 
szerint keresgélhessen táplálék után ; de elő-
nyére nem válnék, mert a vizi táplálék nincs 
húsára kedvező befolyással s az angol tenyésztők 
határozottan állítják, hogy a piacra szánt 
kacsának, amelytől a vizet lehetőleg megvonták : 
sokkal ízletesebb a húsa, mint az olyané, amely 
reggeltől estig a vízben lubickolt. 

A tojó igen szorgalmasan tojik, szívesen tü, 
tojásait négy hét alatt kikölti s a faj edzettsége 
folytán a kis kacsák fölnevelése semmi nehéz-
séggel sem jár. Táplálékukat sem kell különös 
figyelemmel megválogatnunk, mert hiszen min-
den megehetőt megesznek, ami csőrüknek 
útjába vetődik s emellett csak nagy ritkán 
fordul elő közöttük szórványos betegedés. 

De nemcsak tojásban és Ízletes pecsenyében 
fizetnek dúsan a tenyésztő gazdának, hanem 
tollazatban is sokkal kiadóbbak az egyéb fajú 
kacsáknál, mert sok mellék tollúk van, kivált 
a háton és farrészeken. Tollazata egész testén 
sűrű, tömött és hófehér, csak a sáros, piszkos 
víz és a túlsók napsugár behatása kölcsönöz 
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a vakító fehérségű tollaknak némi sárgás 
lehelletet, amely, ha víztől származott, úgy 
tiszta vízben, ha pedig a naptól származott, 
akkor ősszel, télen és tavasszal magától 
elmúlik. 

A pekingi kacsa hosszú, narancsszínű csőrén 
— melynek színe megegyezik a föltűnően 
rövid, de erőteljes lábak színével — idő-
közönkint változások állanak be, amennyiben 
apró, fekete foltok keletkeznek rajta ; ezektől 
tehát nem kell megijedni, mert nem betegség 
nyomai azok, hanem a fajnak sajátságaihoz 
tartoznak. 

Összemérve mind a fölsorolt előnyöket más 
fajok hátrányaival, be kell látnunk, hogy ez 
idő szerint a pekinginél jobb kacsafajunk nincs 
s nem is ajánlhatjuk eléggé gazdáinknak és 
baromfitenyésztőinknek, hogy ne mulasszák el 
e fajta tenyészállatoknak vagy legalább is 
kiköltésre szánt tojásoknak beszerzését, ami 
aránylag nem sok költségbe kerül. 

A langshan tyúkokkal tett tenyésztési kisér-
letek teljesen kielégítettek s ugyanazt mond-
hatom a pekingi kacsákról is, amelyek fölérnek 
a legjobban tojó tyúkkal, sőt fölülmúlják azt, 
amennyiben kitűnő és ízletes tojásaik sokkal 
nagyobbak a tyúktojásoknál s közepesen egy 
tojásuknak súlya 80 gramm. 

Két tojóm volt eleinte s ezek 8 hónapos 
korukban kezdtek tojni februáriusban és juliusig, 
éppen öt hónap alatf, nem kevesebb mint 332 
tojást tojtak, ami két kacsánál 150 nap alatt, 
naponta több, mint egy-egy tojás, llv ered-
ménnyel a legjobban tojó tyúknál is meg 
lehetünk elégedve. 

En arra az eredményre jutottam, hogy a 
baromfitenyésztésnél, ha valaki nem túlságos 
kedvelője a baromfiudvar nagy tarkaságának, 
úgy sokkal jobban cselekszik, ha mindenféle 
faj és fajta helyett, amelyeknek egyike kénye-
sebb a másiknál, csupán a langshan tyúkot 
és a pekingi kacsát tenyészti. Már színezetre 
nézve is sokkal szebb egy baromfi udvar csupa 
fekete és csupa hófehér állatokkal keverten, 
— amelyek emellett nagyságra is mind egyen-
lők, — mintha egymást maró, különféle nagyságú 
és szinezetű baromfival van az megtöltve. 

(Német-PalánkaJ Krenedits Ödön. 

A növények táplálkozása. 
(Lecke, a gazd. ism. iskola I. osztályában.) 

Vigyázzatok fiaim! Nem egészen ismeretlen 
dologról akarok nektek beszélni, de lesz az 
elmondandó dolgok között olyan is, miről 
eddig nem hallottatok semmit. 

Azt pl. tudjátok már, hogy a növények a 
földalatti részükkel, a gyökerükkel szívják 

magukba táplálékot. De a gyökér sem egy-
forma ám. íme nézzétek ezt a csemetét, melyet 
óvatosan, gyökerestül ástunk ki. Azt látjuk, 
hogy a törzs végénél a gyökér vastagon ága-
zik el, de mentől távolabb van a törzstől, annál 
vékonyabb lesz. Ezeket a pamutszál vastagságú 
gyökereket, mikben a vastagabb gyökerek vég-
ződnek s mik, mint látjátok, a vastagabb gyö-
kerek oldalából is előtörnek, ezeket hajszál-
gyökereknek nevezzük. 

Ezek a haj szálgyökerek nagyon fontos részei 
a növénynek. Amit az embernél és állatoknál 
a száj cselekszik, hogy t. i. a táplálékot át-
veszi, ugyanazt cselekszik a hajszálgyökerek a 
növényeknél. Fölszívják a szükséges táplálékot, 
a többi vastagabb gyökér pedig tovább viszi 
a törzsbe, ágakba, levelekbe. Most már maga-
tok is belátjátok, hogy hajszálgyökerek nélkül 
éppen úgy nem élhetne a növény, mint az 
ember száj nélkül, továbbá az is világos előt-
tetek, hogy mentől több hajszálgyökere van a 
növénynek, annál jobban fejlődik, mert annál 
több táplálékot szívhat föl. 

Az a kérdés már most, hogy milyen táp-
lálékot szívhat föl a növény. Tanultátok, hogy 
a termőtalaj milyen sokféle anyagból van 
összetéve. Van a termőföldben több ásvánnyal 
együtt különféle só, mész, vas, vannak növényi 
és állati korhadt és korhadó félben levő részek, 
maradványok. Mindezek külön-külön és össze-
véve táplálják a növényt. 

Mivel pedig — mint látjátok — a hajszál-
gyökérnek nincs foga, amellyel rághat, nagyon 
természetes, hogy a hajszálgyökér csakis föl-
szívás útján veheti föl a földből a növény 
táplálékát. Az pedig szintén természetes, hogy 
szilárd alkotó részeket (táplálékot) eszerint a 
gyökér fölszívni képtelen. Föltétlenül szük-
séges, hogy a növény tápszerei előbb föloldód-
janak s ekként a fölszívásra alkalmasakká 
váljanak. Ezt az oldódást, fölolvadást a talajba 
jutott víz eszközli, mely mint tudjátok, eső (hó) 
alakjában vagy mesterséges öntözés által j u t 
a földbe. 

Most pedig figyeljétek meg azt, amit itt 
mutatok. Ebbe a két kis pohárba ím öntök 
vizet. Az egyikbe teszek egy késhegyni porrá 
tört sót, a másikba ugyanannyi sót, de egy 
darabban. A tört só — látjátok — már el-
olvadt, de a darabos só alig olvadt valamicskét. 
Mentől apróbb tehát a föloldandó tárgy, annál 
könnyebben oldódik. Látjátok fiaim, a termő-
földnek a lehető legapróbbra való gondos 
megmívelése azt idézi elő, hogy a földben 
levő növényi táplálék porrá morzsolódik szét 
s így a talajba jutott víz azt könnyen fölold-
hatja, a hajszálgyökér pedig azután fölszívja. 
A talaj elaprózására szolgálnak a földmívelő 
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eszközök és gépek, de nagy segítségére van 
ebben a gazdának a téli fagy, a nyári nap, a 
szél és az eső is. 

Azt tudjátok, hogy az ember és az állatok 
nemcsak szilárd és folyékony táplálékkal élnek, 
de nélkülözhetetlen szükségük van a levegőre 
is, amit tüdejükbe szívnak, hogy azzal vérüket 
fölfrissítsék. A növényeknek is éppen oly nél-
külözhetlen a levegő, mint az embereknek és 
állatoknak. A növények a levegőt leveleiken 
szívják be, tehát a növénynek a levele oly 
munkát végez, mint az embernek a tüdeje. De 
itt egy nagyon fontos dologra figyelmeztetlek 
benneteket. Az emberek és állatok a beszívott 
levegőnek — mint tudjátok — csak egy részét 
fogyasztják el, a többit, mint az életre 
alkalmatlant, sőt károsat — kilehelik. Ugyan-
ezt cselekszik a növények is. Csakhogy a 
levegőnek azon része, amely az ember és álla-
tok táplálására alkalmatlan, éppen az szükséges 
a növények táplálására és ami a növények 
táplálására alkalmatlan, az szükséges az ember 
és állatok vérének fölfrissítésére. Más szóval, 
amit az állatok kilehelnek, azt beszívják a 
növények, mert az nekik való, amit a növények 
kilehelnek, beszívják az emberek és állatok, 
mert az meg ezeknek szükséges. Es a jó Isten 
ezt végtelen bölcsen rendezte így, mert hogyha 
az emberek, állatok és növények a levegőnek 
ugyanazon részét fogyasztanák, a levegő meg-
romlanék és benne az emberek, állatok és 
növények elhalnának. 

Innét van az fiaim, hogy ott, hol sok a 
növényzet, a mezőn, erdőben, pusztán, sokkal 
jobb a levegő, pirosabbak, egészségesebbek az 
emberek, mint a nagy városokban, hol a nö-
vényzet olyan kevés. 

Jegyzet. A lecke anyagát, tanmenetét és nyelve-
zetét iparkodtam itt föltüntetni. Az ismétlő és ma-
gyarázó kérdések föltevése és alkalmazása egyéni 
dolog s teljesen az előadó tanító módszertani helyes 
érzékétől függ. 

(Zenta.) N~ovoszel János. 

Mezőgazdasági házi-ipar.* 
A földmívelésügyi miniszternek a mezőgazdasági házi-

ipar emelése érdekében tet t eddigi intézkedései. 

A gazdasági házi-ipar meghonosításának és 
fejlesztésének mindenesetre egyik igen hathatós 
eszköze az oktatás. Az 1898/99. év telén a 
népies gazdasági előadásokkal, illetőleg gazda-
sági tanfolyamokkal kapcsolatban rendezett 
házi-ipari oktatás biztató eredménye folytán a 
földmívelésügyi miniszter a mezőgazdasági 

* Mutatvány Keller Gy. „Mezőgazdasági házi-ipar" 
című müvéből. Lásd még lapunk mai számában az 
irodalom rovatot. 

házi-ipari oktatásnak az egész országra való 
kiterjesztését vette föl programmjába. 

Az 1899/1900. tél folyamán ennek alapján 
már több mint 120 mezőgazdasági házi-ipari 
tanfolyam tartatott gazdasági egyesületek, 
gazdakörök, földmíves iskolák és vándortanárok 
által szervezve ; ezeken több mint 3000 kis-
gazda vett részt, kik a tanfolyamokon közel 
60.000 tárgyat készítettek. 

1900/1901-dik évben már 161 tanfolyam, 
1901/1902. évben pedig 198házi-ipari tanfolyam, 
1902/1903. év telén 350 tanfolyam tartatott. 

1898. év óta a mostani évvel együtt 735 
házi-ipari tanfolyam működött s ezeken közel 
30.000 munkás vett részt. 

A tanfolyamok akként szerveztetnek, hogy 
az egyesületek és gazdakörök a helyi viszonyok 
figyelembe vételével megállapítják a tervbe 
vett tanfolyamok részletes programmját, mely-
ben kijelölik a tanfolyam helyét és idejét, az 
oktatandó házi-ipari ágat, előirányozzák a 
tanítómester díjazását, továbbá a tanításhoz 
szükséges eszköz és nyers anyag beszerzésére 
szükséges költséget, és ezen költségelőirány-
zatot és tervet fölterjesztik a földmívelésügyi 
miniszterhez. Ha a tervezet megfelelő, űgy 
államsegélyben részesülnek. 

A tanfolyamok szervezésénél első sorban a 
vidéken már űzött házi-ipari ágak oktatása 
vétetik föl, hogy szakavatott tanítók vezetése 
mellett mindenekelőtt ez fejlesztessék. 

Az oktatás felölelte: a kosárfonást, a kefe-
és seprükötést, szalma- és gyékényfonást, méh-
kaskészítést, gyümölcs-csomagaló ládák készí-
tését, gazdasági eszközök részeinek, gazdasági 
és kerti eszközök készítését, továbbá a nők 
részére a kerti termékek, zöldség- és gyümölcs-
félék csomagolását, aszalását, konzerválását, 
gyümölcs-ízek, gyümölcs-sajtok, tarhonya stb. 
közfogyasztás tárgyát képező cikkek készítését 
és azok értékesítési módjait. Tanfolyamonként 
a fölsorolt házi-ipari ágakból az oktatás csakis 
azon vidékeken dívót, vagy ott haszonnal meg-
honosíthatókat ölelte föl. 

A tanfolyamok nagyobb részén az oktatás 
a kosárkötést és faragó munkát ölelte föl, még 
pedig oly irányban, hogy a gazda első sorban 
a gazdaságban szükséges eszközök és tárgyak 
elkészítését sajátítsa el. 

A nők részére szervezett tanfolyamokon, a 
mint föntebb is említve volt, a zöldségek és 
gyümölcsök jobb értékesíthetés céljából való 
földolgozása lesz bemutatva, terményeik kitűnő 
minősége s a hazánkban divó ízletes elkészítési 
mód mindenesetre fölötte áll a külföldről be-
hozott, nagyobbrészt gyári módon előállított 
zöl Iség- és gyümölcs-konzerveknek s e téren 
a helyes útmutatás s a kereskedelmi forgalom-
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ban beváló s megkívánt csomagolási mód 
alkalmazásával, mindenesetre ki is fogja azokat 
szorítani. Az oktatás tehát ily irányban folyt, 
hogy a termények lehetőleg házi úton elké-
szítve, esetleg értékesítési szövetkezet által 
hozassanak a kereskedelmi forgalomba. 

Hogy a tanfolyamok iránt mily nagy az 
érdeklődés a földmívelő nép között, legjobban 
az mutatja, hogy egyes tanfolyamokra — bár 
a létszám oktatás szempontjából 20—25-ben 
lett megállapítva, — tekintettel a tömeges 
jelentkezésekre, sokszor kétszer, sőt háromszor 
annyit is kell fölvenni. 

Az ipari ágak elsajátítására leginkábbi 15—20 
éves korú ifjak jelentkeznek, kiknek tanulékony-
sága semmi kívánni valót sem hagy hátra. 

Számtalan ifjú, kit családja távoli községek-
ből küld a tanfolyamra, egyes ágakban mint 
kész mester távozik s az otthon maradt család-
tagokat és a falubelieket már ő tanítja a 
munkára, így öregbítve a tanfolyam hatását. 

A feles számban készült tárgyak, mint pl. 
gyümölcs-, szőlő-szállító kosarak stb. legtöbb 
helyen közösen lettek értékesítve s egyes tan-
folyamok közvetlen termelőktől oly tömeges 
megrendelést kapnak, hogy annak megfelelni 
alig képesek. 

A földmíves iskolákon téli időben a házi-
ipari foglalkozás képezi a gyakorlati oktatás 
legnagyobb részét. A két évig ott tartózkodó 
növendékek lehetőleg a gazdasági házi-ipar 
valamennyi ágában kiképeztetnek. 

Az algyógyi földmíves iskolánál a tanulók, 
kiknek legnagyobb részét a székelység szolgál-
tatja, az építkezésben, különösen tetőszerke-
zetek, eszközök készítésében is gyakoroltatnak. 

A földmíves iskolákat téli időben két hónapra 
látogató földmívelők rendesen a kosárkötés, 
seprőkötés és faragó-munkákban nyernek ok-
tatást. Ezeken a téli gazdasági iskolákon évenként 
14 földmíves iskolán 40—40, összesen 560 
földmívelő vesz részt. 

A földmíves iskolákon már több mint hét 
éve van bevezetve a házi-iparoktatás ; mind-
egyik iskola külön-külön munkatermekkel s 
mesterekkel van ellátva, úgy hogy a földmíves 
iskolákban, midőn a külső munka csökken vagy 
szünetel, mégis serény munka folyik. A tanulók 
egy része kosarat fon, seprőt, kefét köt, faragó 
munkával foglalkozik, a nyári munkához szük-
séges eszközöket készíti. 

A házi-ipar iránt a helyi érdeklődést leg-
célravezetőbben úgy lehet felkölteni, hogy 
egyes tanfolyamok befejezésekor a készült 
tárgyakból a községben kiállítást rendeznek, 
hol esetleg megrendeléseket is gyűjtenek s 
bemutatják a község lakóinak, hogy mily 
tárgyakat szerezhetnek be helyben. 

A gazdasági egyesületek, melyek megyéjük 
területén több ily tanfolyamot tartottak, ezen 
tanfolyamok termékeiből a megye nagyobb 
városaiban is rendeznek kiállításokat, hogy így 
az egész megye gazdaközönségének érdeklődését 
fölkeltsék és tájékoztassák a megye közönségét, 
hogy mily tárgyakat és hol szerezhetnek be ? 
Az elmúlt télen számos ilyen kiállítás tartatott 
a legszebb sikerrel. 

A házi-ipari tanfolyamon készült tárgyak 
nagyobb csoportban 1900. Budapest és 1902. 
év őszén a pozsonyi kiállításon lettek bemutatva. 

Ez utóbbi kiállításon tömeges megrendelésen 
kívül a közreműködők két aranyérmet, számos 
ezüst- és bronzérmet s oklevelet nyertek. 

A tanfolyamokon kívül számos, a gazdasági 
házi-ipar űzése céljából alakult munkatelep és 
szövetkezet nyert anyagi támogatást oly föl-
tétel mellett, hogy a helybeli munkások foglal-
koztatásán kívül köteles évenként meghatározott 
számú ifjabb munkást is a házi-ipari munká-
ban kiképezni. 

Gazdasági Tanácsadó. 
H. E. Ó-Paulis. A Molnár-féle „Fatenyész-

tés" című szakmunkát ajánlhatjuk. E munkáért 
forduljon a földmívelésügyi minisztérium könyv-
tárához, ahonnan azt pontos címére ingyen 
küldik meg. — B. B. Farnad. Kérvénye még 
nincs elintézve, s van reménye, hogy a kért 
méhészeti eszközöket megkapja. Majd utána 
nézünk még e dolognak. — H. A. Zólyom-
Radvány. A minorka, andalusiai és brahma 
tyúkok beszerzésére vonatkozólag forduljon 
fireblay Emil állattenyésztési felügyelőhöz 
(Bpest, földmív. minisztérium). Ugyancsak tőle 
tudhatja meg az akklimatizálásra vonatkozó 
dolgokat is. Megjegyzem, hogy a felső vidé-
keken fajbaromfit tenyészteni csakis az anyag 
és a fajta gondos megválasztásával lehet. Én 
az ön helyében feltétlenül megtartanék néhány 
törzs honos, magyar baromfit is az udvarban. 
— B. H. Eszterháza (Sopron ni.) Forduljon 
mindkét rendbeli kérelmével a földmívelésügyi 
miniszter úrhoz. A szőlővesszők megadása iránt 
benyújtandó kérvényre — feltéve, hogy filloxera 
által elpusztított szőlőről van szó — nem kell 
bélyeget tennie. — W. M. Várpalota. B. H. 
kollegájának elmondottakból megért mindent. 
A kérvényt lehetőleg azonnal nyújtsa be, s 
említse fel, hogy a község határában már 
4 szőlőhegy pusztult ki. — B. G. Hedrahely. 
1. Kérdezősködése későn érkezett. 2. Ajánlható 
a kosár fenekére egy réteg fagyapotot (fa-
forgácsot) tenni, arra papirost, aztán a szőlőt, 
de rétegenként, s a rétegek közé tiszta papirost 
helyezzen el. A szőlő tömötten álljon a kosár-
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ban, s minden rothadt, .vagy zúzott szem el- í 
távolítandó a fürtökről. — B. L. Mező-Labore. 
1. A leírt bajnak nagyon sokfele oka lehet, 
amelyeket esetleg csak az anyag megvizsgá-
lása után lehetne megállapítani. Mindenesetre 
helyesen cselekszik, ha első sorban a tejes-
edények tisztaságára ügyel, azután ne adjon 
nagyon vizenyős takarmányt állatainak, végre 
ne fölözze le nagyon erősen a tejet, hogy 
lehetőleg meglegyen az arány mint 1 : 8. 
Miután tejfelről (és nem tejszínről) beszél, föl-
tételezhető, hogy az aludt tej fölét gondolta. 
2. Cégeket — mint azt már oly sokszor mon-
dottuk — elvből nem ajánlunk senkinek. — 
M. J. Békés-Csaba. Szives soraiért köszönet 
és kérem, hogy az említett tárgyról már ne 
írjon, amennyiben - éppen a mult héten érkezett 
be egy oly irányú cikk. Cseréljük el azt talán 
a sertés fiaztatásával és a malacok fölneve-
lésével. Ez most aktuális volna. — P. E. 
Valkány. A földmív. miniszterhez kell folya-
modnia. A kérvény filloxera-ügyben bélyeg-
mentes. A kívánt mennyiség és fajta meg-
jelölendő. — N. K. Szarvas. Beérkezett, s 
jónak Ígérkezik. Az írói tiszteletdíj iránti 
kérelmével forduljon lapunk szerkesztőségéhez. 
— N. S. Balassa-Gyarmat. A pozsonyi piac-
ellátó-szövetkezet teljesen a budapesti Magyar 
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezet min-
tájára rendezkedik be. Egy-egy részvény ára 
50 korona. — Sz. J. Máramaros-Sziget. 
A sertések csalánláza, vagy csalánkiütése kór-
oktanilag azonos a sertésorbánccal. Előfordul-
nak oly esetek is, amidőn a sertések e bajt 
3 hónapon aluli korban is megkapják. Az oly 
sertés, amely a kiállott betegség után 4 6 
hét múlva testsúlyban nem gyarapodik, vagy 
éppen lesoványodik, föltétlenül levágandó. — 
L. P. Oroszlámos. Az aradi orsz. baromfi-
kiállítás nov. 8 10-ig rendeztetik. — R. G. 
Gyöngyös. Fehér bornál a törés főképpen csak 
a bor ízére veszélyes. Ha a törés nagyfokú, 
úgy a kénezéssel egybekötött derítés egyelőre 
biztosan tisztává teszi a bort. 

V e g y e s e k . 
— Zavaros palackbor. Ha a palackokban levő 

bor megzavarodik, akkor azt a következő módon 
deríthetjük : A palackokból a bort egy tiszta, 
jól kikénezett hordóba öntjük. Mikor ez meg-
történt, egy liter borban föloldunk egy bizonyos 
mennyiségű vizahólyagot és pedig egy hekto-
liter borra 5—6 gramm vizahólyagot számítva. 
Ebben az arányban használva a vizahólyagot, 
azt a liter bort, melyben a vizahólyagot föl-
oldottuk, hozzá öntjük a többi borhoz, s a 
hordót eldugaszolva nyugodtan hagyjuk állani 

addig, míg a bor eredeti tisztaságát és szép 
színét visszanyeri. 

Gazdasági irodalom. 
A gazdasági ismétlő iskola. A gazdasági 

ismétlő iskolák áttekintésével, a gazdasági 
ismétlő iskolai tanítási terv keresztülvitelének 
rövid útmutatásával és a magyar mezőgazdaság 
vázlatos múltjával. Irta : Gönczi Ferenc, Buda-
pest, 1903. Lampel Róbert (Wodianer F. és 
Fiai) kiadásában. — E/.en címen a , Népnevelők 
könyvtára" 18-ik füzetében 78 oldalra terjedő 
mű jelent meg. Az egész kilenc fejezetből és 
egy függelékből áll. A két első fejezet hazánk 
gazdasági oktatásának a múltját és a magyar 
nép mai gazdasági viszonyait ismerteti, a 
következő hét fejezet a gazdasági ismétlő iskola 
törtenetét, szervezetét és tanítási tervét öleli 
föl. Végre a függelékben mezőgazdaságunk 
múltja öt történelmi korszakban áll előttünk 
Árpádtól napjainkig. Lássuk az egész müvet 
fejezetenkint. 

I. A gazdasági ismeretek iskolai tanításának 
múltja hazánkban. Már az ezeréves országos 
kiállításra tervezte a földmívelésügyi miniszter 
a magyar közgazdaság monográfiája kiadását, 
mely terv nem valósulhatott meg, mivel csak 
évtizedes munkásság tudta volna összehozni. így 
tehát nincs olyan mű, mely az e téren dolgozók-
nak kerekded egészet nyújtana. A magyar 
mezőgazdaság történetének megírása újabb 
nemzedékre vár s bátran mondhatjuk, hogy ez 
irodalmunk egyik megoldatlan nagy feladata. 

Igaz ugyan, hogy Wenzel Gusztávnak van 
ily irányú műve, de ez még csak az első kis 
lépés. Elszórtan a szakkönyvekben, folyóiratok-
ban és a napi sajtóban jelennek meg közle-
mények, de ezek nem nyújtanak szerves egészet. 
Éppen azért végzett dicséretes munkát a 
Gazdasági Ismétlő Iskola írója, mert a külön-
böző kútforrások felhasználásával törekedett 
gazdasági fejlődésünk múltjával megismertetni. 
Az egész tömör vonásokban, a gazdasági 
ismétlő iskolára vonatkozó adatoktól eltekintve, 
inkább egy mozaikszerű kis képet nyújt. 

A fenti cím alatt szerző történelmi sorrend-
ben ismertet meg hazánk gazdaságának iskolai 
tanításával. Amint mondja, a XVIII-ik század-
ban Angol-, Francia- és Németországban a 
szakirodalom már jelentékeny volt. Ezt követte 
a mezőgazdaságnak az egyes egyetemeken való 
tanszékek állítása. E mozgalmak huüámgyürüi 
Magyarországba is eljutottak, . . . . melyek leg-
régibb nyomai a nagyszombati egyetemre és a 
sárospataki főiskolára vezetnek vissza. Mind a két 
helyen a XVII-ik század második felében külön 
előadásokat tartottak a mezőgazdaságról stb. 
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Mindenesetre, ha figyelembe vesszük, hogy 
hazánk politikai viszonyai a mult századokban 
a közoktatás fejlődésére bénítólag hatottak s 
ezek okán a nyugati népekkel nem tarthattunk 
versenyt, mégis a mezőgazdasági szakoktatás 
terén a nagy kultúr-államokat megelőztük s 
már a XVlI-ik században oly jelenségekkel 
és intézményekkel találkozunk hazánkban, 
melyek az akkori külföldi enemű példákon 
jóval túltesznek. 

Ezen század első félében és közepén — a 
nagyszombati egyetemen 1630, és a sárospataki 
főiskolán 1650-ben a mezőgazdasági oktatás 
első nyomaival találkozunk. 

Ugyanezen időben (1664) keletkezett az első 
enemű magyar mű, ,Posoni kert" címen. írója 
Lippai János. 

Es éppen a jelenben találkozunk a XVII-ik 
század gazdasági oktatásához oly hasonló ese-
ménnyel, amellyel Halász Ferenc ugyancsak 
éppen úgy megelőzte a nyugatot s ez a gazda-
sági népoktatás általánossá és kötelezővé tétele. 
Majd az utókor történetírója e nevet az 
Esterházyak, Migazzi, Tessedih, Nagyváthv és 
Pethe neveivel együtt fogja fölsorolni. 

Azonban térjünk vissza a szóban levő műhöz, 
melynek szerzője különös gonddal foglalkozik 
Tessedih Sámuel szarvasi evangelikus lelkésszel. 

/ o 
Es méltán, mert ő volt az, aki az első mező-
gazdasági oktatásra berendezett iskolát 1779-ben 
Szarvason megnyitotta. 

E helyen említem meg azt is, hogy a Tessedih 
nevéhez fűződik az Alföldre nézve azon nagy 
horderejűvé vált esemény, hogy ő 1779-ben 
Bécsből két font lucernamagot hozott, mely kitűnő 
termést hozván, az egész országban elterjedt. 

Miután megismertet szerző a szakoktatás 
kezdete nehézségeivel, külön-külön sorolja elő 
az akadémiát, a gazdasági tanintézeteket a föld-
míves-iskolákat, vincellér-iskolákat, tejgazda-
sági iskolákat, a kertészeti iskolákat, a szász 
földmíves-iskolákat, mindeniknél megemlítve 
az alapítót, a célt vagy a fölvételi föltételeket. 
A fölsoroltak közt nem szerepelnek a gazda-
sági irányú felső népiskolák, mint amilyenek 
Balatonfüreden, Csíkszeredában, Gyergyó-Szent-
Miklóson stb. működnek. 

II. A magyar nép mai gazdasági viszonyai. 
Ezen fejezetnek mindjárt az elején szerző na-
gyon találóan mondja, hogy a fölsorolt intézetek 
nem a kis-, hanem a közép- és nagybirtok elő-
nyeit szolgálták és szolgálják. De nemcsak 
ezen körülményben, hanem abban is látja az 
elmaradás okát, hogy a jobbágyság eltörlé-
sekor nem volt annyi erkölcsi és anyagi ereje 
a paraszt népnek, amennyi az önálló boldogu-
láshoz szükséges. 

A népélet igazi megfigyelésére vall ama 

szomorú igazsága, hogy az ingatlanok könnyű 
forgalma és a gombamódra szaporodó takarék-
pénztárak könnyű kölcsönei okozták a magyar 
nép romlását. Es amint ezen szomorú okozatról 
elmélkedik, mindenütt megtalálja az okot. 

Ilyen okok : a föld parcellázása, az erdők 
irtása, az arányosítással az állattenyésztés 
visszaesése, az igények rohamos növekedése, 
a különféle adóterhek fokozódása, a gazdasági 
verseny stb. stb. 

Keresi, kutatja a mai általános gazdasági 
válság okát és azt a vámpolitikai rendszerben 
találja meg. Ugyanis — mint mondja — a 
külföld saját terményei megvédésére vámot 
állított, mi a közös vámterület ipari cikkei 
védő-vámját vonta maga után. Ezzel előállt 
az a helyzet, hogy gabonaáraink olcsóbbá 
lettek, ipari és fogyasztási cikkeink pedig 
drágultak s az ezzel járó árkülönbözet volt 
szülő oka a földbirtok eladósodásának. 

Megdönthetetlen tételek fognak ezek ma-
radni hazánk mezőgazdaságának történetében. 
Azonban, ha a vámpolitika rendszerét s ennek 
okait kutatjuk, önkénytelen rájövünk, hogy a 
védő-vámos rendszert megelőzőleg is óriási O o 
volt gabonatermelésünk, melyet akkor a for-
galmi eszközök hiánya miatt nem lehetett oly 
könnyen piacra adni. És még sem volt válság, 
mert a szemtermelés és az állattenyésztés 
közt megvolt a helyes arány, amelynek helyre-
állítása ma is egyik főtörekvésünk. A közel-
múlt kiválóan szemtermelésre alakított gazdasá-
gánál egészségesebb volt a régi magyar gaz-
daság, mely nem függött az idegen piactól. 
Meglehet, hogy a népes nyugat belterjesebb 
gazdálkodást űzött, de azért hazánk mezőgazda-
sága is minden elszigeteltség dacára aránylag 
fejlett és okszerű volt. 

A vasutak, mint az olcsó és gyors forgalom 
eszközei, összekötöttek az egész világgal s 
átalakították nemcsak a mi, hanem mondhatni 
a világ összes mezőgazdaságát. S ezen 
átalakulás a gabonatermelés túlsúlyában teste-
sült meg, mely végeredményében nemcsak 
nálunk, hanem máshol is a gabonaárak csökke-
nését idézte elő. 

A birtok megoszlásról felhozott statisztikai 
adatok mindenkit, aki csak a mezőgazdasággal 
foglalkozik, közelről érdekelhetnek. Megkülön-
böztet egy holdon alul lévő gazdaságot, kis 
gazdaságot és nagy gazdaságot. 

Azonban a gyakorlati életben a részletesebb 
meghatározásért a birtok terjedelme után 
megkülönböztetünk : 

törpe birtokot (5 holdig), 
paraszt birtokot (30 holdig), 
kis közép birtokot (200 holdig), 
nagy közép birtokot (1000 holdig), 
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uradalmat (10.000 holdig), 
latifundiumot (10.000 holdon felül). 
Ezek után a kisember megmentésére szük-

séges eszközöket sorolja föl. Ilyenek az olcsó 
hitel, a szövetkezetek, a gyümölcs-, selyem-
és méztermelés fokozása és a gazdaságok 
intenzivebb kezelése. Erre pedig egyedüli 
célra vezetőnek a népiskolát találja. És nem 
ok nélkül, mert ezen idő szerint a mezőgaz-
daság szolgálatában álló intézmények a közép-
és a nagy birtok előnyeire szolgálnak s érin-
tetlenül hagyják lakosságunk nagy tömegét. 

Az egészséges alapokon és jól szervezett 
gazdasági népoktatás — a melyről folytatólag 
következő számunkban fogunk megemlékezni — 
nagy eredménynek s százezrek boldogulásának 
lehet gerince, mert a törpe és a paraszt 
birtok Magyarország mívelés alatt álló mező-
gazdasági területének 47%-át teszi. 

Mezőgazdasági házi-ipar címen Keller Gyula 
mezőgazd. házi-ipari miniszt. megbízott tollából 
egy kis füzet hagyta el a napokban a sajtót. 
A munka a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
1903. évi kiadmányaiban a 10-ik sorszámot 
nyerte s föladata a nagyközönséget a gazda-
sági házi-iparral, annak emelése érdekében tett 
intézkedésekkel s a jövőben e téren teendő 
összes munkálatokkal megismertetni. A gazda-
sági munkások jövedelmező munkáját, szép 
mellékkeresetét biztosítja a házi-iparnak minél 
nagyobb mérvben történő fölkarolása, amely 
igazán csekély befektetési tőkét igényel, szellemi 
tőkét alig követel és busás kamattal adózik. 
Közgazdasági szempontból nagy korderőt kell 
tulajdonítanunk a házi-iparnak, amely a mai, 
nem éppen rózsás viszonyok között élő és 
megélhetését nehéz munkával, verejtékkel 
biztosító mezei munkásnak keresetet nyújt oly 
időben, amidőn a mezei munka szünetel. A 
földmívelésügyi miniszter a ma már mindin-
kább fejlődő életigényekkel bíró földmívelő-
embernek is módot és alkalmat kívánt nyúj-
tani teljes munkaerejének kellő kifejthetésére 
azzal, hogy a mindinkább magasabb tökélyt 
elérő házi-ipart fejleszteni célul tűzte ki. A 
miniszter ez irányú élénk tevékenysége azon-
ban csak akkor teremheti meg a kívánt és 
várt gyümölcsöt, ha az erre hivatott tényezők 
működését igaz odaadással támogatják. Figyel-
mükbe ajánljuk e munkát nemcsak a gazda-
sági egyesületeknek, gazdaköröknek, ipar- és 
kereskedelmi kamaráknak stb., hanem Magyar-
ország tanítóinak is, mint oly embereknek, 
kik a néppel közvetlenül állván érintkezésben, 
már eddig is oly sikeresen működtek számos 
közgazdasági kérdés megoldásában. Indítsák 
meg a mozgalmat a gazdasági házi-ipar meg-

honosítása fejlesztése érdekében s ha sikerült 
nekik a kis exisztenciák, a gazdasági munkás-
nép részére mellékfoglalkozást és ezzel kar-
öltve mellékkeresetet nyújtani, úgy meg-
lehetnek győződve arról, hogy a földmívelés-
ügyi miniszter minden ezirányú, egészséges 
mozgalmukat támogatni fogja. 

A „Mezőgazdasági házi-ipar" című kis füzet 
minden tanítónak (lelkész, jegyző) ingyen kül-
detik meg, ha eziránt akár egy egyszerű leve-
lező-lapon a földmiv. minisztérium könyvtárá-
hoz fordul. 

Ugyancsak a földmívelésügyi miniszter folyó 
évi 11. sz. kiadványaképpen megjelent „A világ 
1903. évi gabonatermése" című füzet is, amely 
a világtermésre vonatkozó részletes statisztikai 
adatokkal szolgál. A begyült statisztikai ada-
tokat részben a cs. és kir. konzuli hivatalok, 
részben a földmívelésügyi miniszter külföldi 
szaktudósítói szolgáltatták, Magyarországra 
nézve pedig az állandó gazdasági tudósítók, a 
közgazdasági előadók és maga a gazdaközön-
ség is szolgált teljesen megbízható adatokkal. 

A füzetben mindenekelőtt az időjárásról esik 
szó, amidőn is említés van téve arról, hogy pl. 
a sok esőzés a termés minőségét majdnem 
Európaszerte leszállította. Azután pedig a ga-
bonát termelő és fogyasztó egyes államok 
vannak fölsorolva és pedig két csoportban. Az 
egyik csoport a bevitelre szoruló államokat 
sorolja föl, ezek között találjuk Angliát, Fran-
ciaországot, Németországot, Ausztriát, stb., a 
másik csoport pedig a gabonafölösleggel ren-
delkező, tehát exportot űző államokat tárgyalja, 
ezek között Oroszországot, Magyarországot, 
Romániát, az Amerikai Egyesült Államokat, 
stb. találjuk fölemlítve. A statiszt kai adatok 
részletes ismertetésébe természetesen nem bo-
csátkozhatunk, mindazonáltal fölemlíthetjük, 
hogy hazánk ezidei termése alacsonyabb a 
mult évinél, amennyiben pl. búzában az idén 
csak 42 millió métermázsa termést értünk el 
a mult évi 46 millió q-val szemben. A búza 
hektolitersúlya azonban az idei termésben 0.83 
kgr.-mal több, mint a mult évben volt. (1903-
ban 77-53 kgr., 1902-ben 76"70 kgr.). 

T a r t a l o m : Gazdakörök alakítása. Barkó János. — 
A tejszövetkezetek vezetése. Kirez István. — Beteg-
ségek. P. J. — A takarmány füllesztése. Riedlmayer 
Sándor. — A must cukrozása. Kammd Ferenc. — 
Tarhonyából készíthető eledelek. Makayné Pekó Valé-
ria. — Házi szárnyasaink két díszpéldánya. Krenedits 
Ödön. — A növények táplálkozása. Novoszél János. 
— Mezőgazdasági házi-ipar. KeUer Gy. — Gazdasági 
Tanácsadó. — Vegyesek. — Gazdasági irodalom. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANlT 
Budapest , 1903 november 12. 

LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- E S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarország' népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozott 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együtt , a „néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva t a lba küldendők. 

A hi rde tések á r szabása . — A pályáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k iszámítható hirdetési dí j e lőre külden-lő 
be . Egyéb liirile.téseknek az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő pe t i t nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
e lő re a k iadóhiva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTKOM-UTCA 17. SZÁM. 

Kéziratokat nem aci-uiilc vissza. 
KIADÓHIVATAL: 

M AGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., 1SK0LA-TÉB 3. 

Dr. Berzeviczy Albert. 
A vallás- és közoktatásügyi kor-

mányzat élére új vezér lépett dr. 
Berzeviczy Albert személyében. Amily 
őszinte sajnálkozással látta a magyar 
tanítóság dr. Wlassics Gyula távozását, 
épp oly megnyugvással fogadta dr. 
Berzeviczy Albert kinevezését. 

Dr. Berzeviczy Albert régi vezér-
munkása a hazai kultúrának. Trefort 
idejében miniszteri tanácsos, majd állam-
titkár volt s mint ilyen behatóan foglal-
kozott a közoktatásügy minden ágával. 
Sőt már jóval előbb is, mert mint 
egészen fiatal képviselő — kultúrpoli-
tikai beszédeivel magára vonván a kép-
viselőház figyelmét — közel negyed 
századdal ezelőtt a közoktatásügyi 
bizottság előadójává lett. 

Lapuuk kiadója feszélyezi ugyan a 
szerkesztőt, de úgy hisszük, hogy a 
száraz tényeket félreértés veszélye nélkül 
is elmondhatjuk a mi új vezérünkről. 

Ilyen tény mindenekelőtt az, hogy 
dr. Berzeviczy egész életében a munka 
embere volt. Kevés államférfiú veteked-
hetik vele ebben a tekintetben. Mint 
fiatal képviselő bámulatos munkásságot 
fej tet t ki a Ház bizottságaiban, de még 
ezzel sem érvén be, kultúrpolitikai esz-
méit, élénk publicisztikai tevékenységgel, 
a sajtóban is terjesztette. Amikor, mint 
min. tanácsos, a vallás- és közoktatás-

ügyi minisztériumba került, szintén nagy 
munkásságával keltet t maga iránt bámu-
latot és tiszteletet. Sőt, amikor állam-
titkári állásától megvált, akkor sem 
elégítette ki képviselői kötelességeinek 
puszta teljesítése, hanem, mint Zsilinszky 
államtitkár — akit hogy állásában való 
maradásra bírt, első szerencsés ténye az 
ú j miniszternek — mint tehát az állam-
ti tkár mondotta: „a társadalmi életben 
vette ki részét a kultúrális munkából." 

Szóval: dr. Berzeviczy miniszter a 
munka embere s mint ilyen, mint „első 
munkás" mutatkozott is be minisz-
tériumának. 

Úgy van: ez az, amire az egész voua-
lon, de főleg kulturális téren leginkább 
szükségüuk van; ez, t. i. a lankadatlan, 
kitartó, belterjes munka. A keretek már 
nagyobbára megvannak, most arra kell 
törekednünk, hogy e kereteket becses 
tartalommal megtöltsük. „Többet nem 
követelek senkitől, mondja a miniszter, 
mint amennyit magam is dolgozom." 
Ez annyit jelent, hogy miniszterünk 
valamennyöinktől sokat követel, mert 
bizony ő sokat dolgozik. És sokat dol-
gozott, jogakadémiai tanárságától kezdve 
mind e napig akár mint képviselő, akár 
mint^ publiciszta, akár mint műtörténet-
író. íme, első szava is az hozzánk, vala-
mennyiünkhöz, hogy dolgozzunk! Meg kell 
ezt hallania a legtávolabb eső falu 
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tanítójának is, mert az ő munkája is 
nagy fontosságú abban az erőgyűjtőben, 
melyből ennek az országnak haladása 
vagy visszaesése származhatik, aszerint, 
amint mindnyájan megtesszük vagy el-
mulasztjuk kötelességeinket. 

Részletes programot dr. Berzeviczy 
miniszter még nem adott, — erre meg-
várja alkalmasint a képviselőházi kellő 
időt és alkalmat — de a belterjes mun-
kára való hivatkozása fölér egy egész 
programmal. 

A magyar néptanítók, akik általában 
kötelességeik tiszta tudatában élnek, 
lelkesen fogják követni az ú j vezérnek 
munkára serkentő fölhívását, mert első 
sorban jól tudják, hogy munkájok sike-
réhez van kötve nagy részben e haza 
fölvirágzása; másodsorban, mert érzik, 
hogy a munka értéke a munkás értéke-
lését is fokozhatja, 

* 

Dr. Berzeviczy miniszter f. hó 7-én 
tartot ta beköszöntőjét a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumban. A nagy 
fogadó-terem színültig megtelt a minisz-
térium tisztviselőivel, akiknek nevében 
Zsilinszky Mihály üdvözölte a minisz-
tert. 

Azzal kezdette, hogy midőn a király 
nagy múltú elődök után a minisztérium 
élére Berzeviczy Albertet állította, a 
közóhajtásnak te t t eleget azok előtt, 
akik szívükön hordozzák a magyar kul-
túra jó vagy rossz sorsát. A közóhaj-
nak tett eleget, mert nem ismeretlen 
az új miniszter előtt az a dicső zászló, 
amelynek szerény harcosai eljöttek ím 
új vezérüknek hódolni, annak a vezér-
nek, aki ugyanezt a zászlót éveken át 
maga is lobogtatta. S hogy kilenc év-
vel ezelőtt megvált e munkakörtől, a 
társadalmi életben vette ki részét a 
kulturális munkából. Az óvótól az egye-
temig, a testi nevelés problémáitól a 
képzőművészet sok szép kérdéséig, föl 
egészen a békeegyesületek fenkölt esz-
méjéig Berzeviczy kivette a maga részét 

társadalmi téren. Nem külső ragyogás-
ért te t te mindezt, de önzetlenül, egye-
dül azért, hogy gyúlékony lelkű népünk 
tudását szítsa és ideáljait megnövessze. 
Tette ezt lelke egész melegével, kiérde-
melve mindeneknek közbecsülését. Ez a 
hosszú éveken át megnövekedett becsülés 
emelkedik ma hódolattá, amellyel kéri 
az Istent, hogy az új vezérrel élén is 
áldásos legyen a minisztérium munkája. 

A lelkes éljenzéssel fogadott beszédre 
dr. Berzeviczy Albert miniszter körül-
belül a következőkben válaszolt: 

Nem tagadhatja, hogy midőn, mint 
kinevezett miniszter, először lépte át 
a kultuszminisztérium küszöbét, mély 
megilletődés vett erőt rajta. Egy év-
tizeden át állott - úgymond — ennek 
a minisztériumnak kötelékében s lelki 
szemei előtt elvonultak mindazok, akik-
kel együtt dolgozott s akik most már 
vagy más körben munkálkodnak, vagy 
már egyáltalában elköltöztek soraink-
ból. Maga előtt látja nagynevű elődjé-
nek, Trefort Ágostonnak soha nem 
nyugovó és figyelmével mindenre kiter-
jedő fényes szellemét, aki Európa 
kulturájába igyekezett beilleszteni édes 
hazánk szellemi kincseit. Maga előtt 
lát ja gróf Csáki/ Albin volt miniszteré-
nek erős akaratú, szilárd meggyőződésű 
alakját. Feltűnik előtte Magyarország 
iskolamesterének, néhai Gönczy Pálnak 
alakja, aki míg egyrészt alapjait rakta 
le mai népoktatásunknak, addig volt 
gondja arra, hogy még a segédeszközök 
légióit is előteremtse. Látia Markusovszky 
Lajost, az egyetemi ügyek nagy tudo-
mányú referensét, Klamarik Jánost, a 
középiskolák szerencsés szervezőjét és 
Szathmáry Györgyöt, aki rajongó szere-
tettel csüngött nemzeti népoktatásunk 
magyarságán. Immár kilenc év választ 
el — úgymond — attól az időtől, 
mióta megvált a kulturális hivatalos 
munkakörtől és mióta csak rokonszenvező 
nézője volt azoknak a maradandó érdemek-
nek, amik Wlassics Gyiila nevéhez f űződnek. 
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„Ha egy kitűnő előd nyomdokaiba 
lépni már magában véve nehéz feladat, 
az én helyzetemet és az én elhatáro-
zásomat még inkább megnehezítették a 
rendkívüli politikai viszonyok, amelyek 
között e tárca átvételére vállalkoznom 
kellett. Azonban még ezekkel szemben 
belém bizalmat önt az a remény, hogy, 
•mint eddig, úgy ezentúl is a nemzeti kultúra 
ügye oly területnek fog tekintetni, amelyet 
a küzdők közmegegyezésével még a legádá-
zabb harc is megkímél, másrészt itteni 
működésem sikerére nézve bizalmat 
merítek abból a körülményből, hogy 
e minisztérium kitűnő államtitkárán 
kívül, aki felkérésemre szíves volt az 
•ő nagybecsű közreműködését nekem is 
felajánlani (Hoszas élénk éljenzés), e 
minisztérium és a hozzáfűződő hivata-
lok ügybuzgó és jeles személyzete köré-
ben már régi, jó ismerősöket, régi jó 
barátokat is találok és találok közöttük 
olyan kipróbált jeles erőket, akiknek 
akkor még fiatalkori, bár még inkább 
kezdői jellegű, de máris nagy reményre 
jogosító munkásságára hivataloskodá-
som idejéből szívesen emlékezem vissza. 
Tehát nem mint idegen idegenek közé, 
de mint régi ismerős régi ismerősök 
közé lépek a minisztérium személyzete 
elé és ez ad nekem reményt arra nézve 
is, hogy igen tisztelt munkatársaimmal 
sikerülni fog könnyen megértetni inten-
cióimat és hogy talán sikerülni is fog 
az önök bizalmát és nagybecsű támo-
gatását, amit ezennel magam részére 
kikérek, magamnak biztosítani. 

Nemcsak főnökük akarok lenni, de 
dső munkás a munkások között. Sőt senki-
től többet követelni nem fogok, mint 
amennyit teljesíteni saját köteles-
ségemnek ismerek (Tetszés és éljenzés) 
és azt hiszem, hogy az önök ügybuz-
gósága megelőzve az én követelésemet, 
az ügy iránti odaadással önként fogják 
fölajánlani azt a munkát, amelyet a 
haza érdeke midnyájunktól megkíván-
hat. (Tetszés.) Részemről nagy súlyt 

fogok fektetni különösen az osztály-
főnökökkel való mentül sűrűbb sze-
mélyes, közvetetten és bizalomteljes 
érintkezésre (Elénk éljenzés), mert azt 
hiszem, hogy nekik, akik felelősségem 
részesei, joguk van arra, hogy elha-
tározásom előtt meggyőződésük szabad 
nyilvánítására nekik tág tér nyújtas-
sák. (Elénk éljenzés.) A minisztérium 
törekvő, fiatal erőit különösen arra 
kérem, hogy magukra nézve itteni 
munkakörüket ne csak hivatalnak, de 
bizonyos mértékben iskolának is te-
kintsék; mert hiszen tanulnunk mind-
nyájunknak mindig kell és egy köteles-
ségei magaslatán álló hivatalnoktól el 
fogom várni, hogy azt az ügyet, a 
melynek elintézését várom tőle, min-
den vonatkozásában megismerni, a maga 
szakmáját az irodalom és a többi kul-
túrállamok viszonyai szempontjából is 
tanulmányozni igyekezzék. (Igaz ! Ugy 
van!) Az erre irányuló törekvést én 
mindig készséggel fogom támogatni, 
valamint egyáltalában a tisztviselői 
karnak minden jogosult érdekét szíve-
sen fogom fölkarolni és előbbre yinni 
ós ha kell, megvédelmezni. (Elénk 
éljenzés.) 

Én remélem, hogy ebben a miniszté-
riumban, amelyre a haza legideálisabb 
javainak gondozása van bízva, sohasem 
fog elhatalmasodni a rideg, bürokrá-
tikus szellem (Tetszés és éljenzés), 
hogy mi mindig, mindnyájan át leszünk 
hatva annak tudatától, hogy nem 
akták elintézése, de az ügy valódi 
előbbrevitele a mi föladatunk (Éljenzés), 
hogy nem látszatra kell törekednünk, 
de valódi és komoly eredményekre és 
hogy muló és • gyakran kétes értékű 
tapsoknak mindig fölébe kell helyez-
nünk lelkiismeretünk megnyugtató sza-
vát (Igaz! Ugy van!) és a jól teljesí-
te t t kötelesség öntudatát. (Zajos tet-
szés és éljenzés.) 

Abban a hitben, abban a reményben, 
t. uraim, hogy ez elveim az önök 
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érzületében is teljes visszhangra talál-
nak, ajánlom magamat szíves jóindulatú 
támogatásukba, köszönöm szíves meg-
jelenésüket, üdvözlöm és hivom föl 
munkára önöket. (Hosszantartó lelkes 
éljenzés.) 

A beszéd végeztével a miniszter a 
körülötte állókat szíves kézszorítással 
üdvözölte, majd az osztályokban is 
fölkereste a tisztikar tagjait. 

* 

Dr. Berzeviczy Albert miniszter pro-
gramjáról dr. Verédy Károly székes-
fővárosi kir. tanfelügyelő a követ-
kezőket í r ja a Magyar Tanügyben: 

„Miniszterünk közoktatási program-
járól a II. oszt. egyetemes tanügyi 
kongresszuson tartott előadása „az egy-
séges nemzeti közoktatásról" nyúj that 
tájékoztatást. Szerinte a magyar nép-
oktatás nemzeti irányának biztosítására 
szükséges, hogy magának a magyar 
paedagogiának története minél teljeseb-
ben feldolgoztassék és minél általánosab-
ban megismertessék. A mai állapotra 
vonatkozólag főleg magának a népiskolai 
törvénynek a revízióját kívánta. E 
revízió alkalmából főleg a tanító-képesítés-
nek állami bizottságokra való ruházását 
sürgette. A közoktatás alaptagozatát : 
az elemi iskolát nemzeti irányban 
kívánja fejleszteni, hogy szervezetében 
az egész közoktatás egységes legyen, 
mert ezáltal a különböző tagozatok 
egymásba vágnak és az erős nemzeti 
érzés áthatásával a társadalmilag szét-
tagolt nemzetet tartósan összeforraszt-
ják. A polgári iskolák reformját a közép-
oktatás egységesítésével hozza kap-
csolatba, amennyiben azt oly középfokú 
tanintézetbe kívánta átalakítani, amely-
nek alsó osztályai lehetőleg összevág-
nának a felsőfokú népiskolával legalább 
annyira, hogy azok, akik az utóbbit 
elvégezték, nagyobb nehézségek nélkül 
léphessenek át a polg. iskola megfelelő 
osztályába. A polgári iskola 7, esetleg 

8 osztályban kiválóan gyakorlati irányú 
polgári képzést nyújtana és az egyévi 
önkéntesi szolgálatra is képesítene. 
A 4. osztályból különböző szakiskolákba, 
legfelsőbb osztályából azonban csakis 
bizonyos gazdasági és esetleg műszaki 
irányú felsőbb iskolákba lehetne feljutni. 
Az így alakítandó polgári iskola sok 
tekintetben a mai reáliskola helyére 
lépne, de feladata nem a felsőbb oktatás 
számára való előképzés, hanem inkább 
a müveit polgári osztály kiegészítése, a 
különböző gazdasági szakpályák erőinek 
szolgáltatása volna. A középfokú oktatás 
reformjánál az egységes középiskola 
hívének vallotta magát. 

A nőnevelésről az volt a véleménye, 
hogy ennél sohasem szabad szem elől 
téveszteni, hogy a női hivatás mellett, 
mely a családi életben kulminál, a 
nőknek a tudományos pályákra leendő 
előkészítésök iránt is intézkednünk kell. 
A felsőbb leányiskolákat 8 osztályúvá 
kívánta kifejleszteni és pedig a 7. és 
8. osztályt az egyetemi tanulmányokra 
való előkészítés végett. 

A szakoktatás három irányban fejlesz-
tendő ós pedig a felsőbbfokú népiskolát, 
a polgári iskola négy osztályát, végül 
a közép- és polgári iskolát teljesen 
bevégzett növendékekre való tekintettel. 

Egyetemeinkről oda nyilatkozik, hogy 
egy új állami egyetem felállítása 
kívánatos, már azért is, hogy a köl-
csönös hatás és verseny termékenyítő 
fokozása provokáltathassék. Emelni kí-
vánja a lelkészképzés színvonalát, a 
jogiismeretek mélyítését a bírói és 
ügyvédi pályára lépőknél. Yógül a tanár-
képzést az egyetemre kívánta terelni, 
gyakorló-iskolák létesítésével. A polgári 
iskolai okleveles tanítóknak meg akarta 
adatni az egyetemen való vizsgázás 
jogát és ezzel módot akart nyújtani, 
hogy a középfokú iskolákra is a tan-
képesítést megszerezhessék. 
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Wlassics Gyula munkássága. 
A föntebbi cím alatt a Budapesti Hirlap a 

következőket írja : 
Wlassics Gyula kultaszminisztersége alatt 

vallás- és közoktatásügyünk nagyarányú fejlő-
désnek indult. A miniszter el nem vitatható 
érdeme az, hogy bátran szembeszállt a nehéz 
problémákkal és megoldásukkal komolyan fára-
dozott. Megmozgatta tárcájának minden ágát és 
habár megfontolt volt a tervezgetésben : merész 
volt terveinek gyors keresztülvitelében. Kor-
mányzásában ötletes eredetiséggel alkalmazta a 
nemzeti és társadalmi irányt, mely nem volt 
igazságtalan a nemzetiségek iránt, de mégis a 
magyarságot tekintette alapnak és kiinduló 
pontnak. A magyar nyelv tanításának végre-
hajtása volt egyik legfőbb gondja. Maga sze-
mélyesen érdeklődött minden nemzetiségi iskola 
iránt. A magyar nemzeti népoktatás első rangú 
jelentőségét nála senki sem ismerte föl jobban 
s ritka eréllyel, jól átgondolt tervszerűséggel 
fogott az állami népoktatás nagyarányú föl-
lendítéséhez. Ezer új állami népiskola örökíti 
meg nevét. 

A vallásügyek terén a nagy egyházpolitikai 
törvények közül kettő : a vallás szabad gyakor-
latáról, a zsidó recepcióról az ő parlamenti 
képviselete mellett jött létre, valamint az 
egyházpolitikai törvények végrehajtására vonat-
kozó nagy szerves rendeletek. Megalkotta a 
kongnia-törvényt és elkészítette a végrehajtá-
sára vonatkozó rendeleteket. Megindította a 
katholikus kongruaügy munkáját, amely mái-
néhány hét alatt be is fejeződik. 

Döntő lépések történtek alatta a katholikus 
autonómia kérdésében. A kongresszus össze-
hívását ő eszközölte ki s ma már abban a 
stádiumban van az ügy, hogy a szervezeti 
munkálatra elkészítette a királyi izenet terve-
zetét és az összes észrevételeket, melyeket a 
fölséghez terjesztett; javaslatára a fölség a 
hercegprímáshoz küldötte véleményezés végett. 

A legnagyobb óvatossággal és körültekin-
téssel járt el a felekezeti kérdésekben. Az 
egyházpolitikai törvények kétségtelenül erős 
visszahatást keltettek. Wlassics széles jogtudása 
és erős judiciuma számos esetben vette elejét 
a felekezeti türelmetlenségből folyó harcoknak. 

A közoktatási ügyek terén szeretettel gon-
dozta az iskola minden faját. Nevéhez fűződik 
az a legújabb reform, amely szerint kiváló te-
hetségű és szorgalmú nők a tanári, orvosi és 
gyógyszerészeti pályákra léphetnek s e célból 
rendes hallgatókul beiratkozhatnak a főiskolákra 
érettségi alapján. Ennek hatása alatt létesült 
1896-ban Budapesten az első nyolcosztályú 
nyilvános leánygimnázium, melyet az Országos 

Nőképző Egyesület tart fönn és a magyar 
állampénztár segélyez. Ugyancsak a felső-
oktatás egyik régi hiányát pótolta Wlassics 
miniszter az Univerziti Extenzion életbelépte-
tésével. 

Csaknem minden iskolafajnak új tantervet 
létesített és léptetett életbe. Ezek a revideált 
tantervek jelentékeny változást jeleznek. A túl-
terhelést meggátolja, a magyar nemzeti tár-
gyakra nagyobb súlyt vet s általában a nemzeti 
nevelés kellékei a tanulmányok rendjében erősen 
kidomborodnak. A középoktatás terén az egy-
séges jogosítású középiskola tervét tűzte ki a 
miniszter, amely a kiadott revideált tanterv 
folyománya. Bátor kezdésére elkészült az új 
magyar iskolai helyesírás és az összes iskolák-
ban életbe léptette. Ezzel helyesírásunkat egy-
szerűbbé és a nemzeti követelményeknek meg-
felelőbbé tette. 

A művészeti érzék fölkeltését az iskolákban, 
társadalomban számos organikus intézkedéssel 
vezette be. Minden zaj nélkül megteremtette a 
szabad iskolát a mintarajziskolában. Vidéki 
művészeti társulatok nagyobb arányú kelet-
kezését mozdította elő, vidéki művészi telepek 
létesítése az ő fáradozásának a gyümölcse. 
Behozta az iparművészeti múzeumban az esti 
tanfolyamokat, amelyeknek fényes eredménye 
van a hazai iparművészet föllendülésében. 
Teljesen ú j szervezetet adott a képzőművészeti 
tanácsnak. 

Alább részletesen fölsoroljuk Wlassics mi-
niszter csaknem kilenc évi munkásságának az 
eredményeit. De legjobban föltüntetik az ered-
ményt azok a számok, amelyek a közoktatás-
ügyi költségvetés rohamos emelkedését mu-
tatják. 1895-ben a közoktatásügyi költségvetés 
19,219.376 korona volt. 1903-ban 42,084.699 
korona, tehát 22,865.323 koronával emelkedett 
Wlass'cs kormányzása alatt a költségvetés. 
Ebből a legtöbb jutott az állami elemi népok-
tatásra. Ugyanis 1895-ben csak 1,860.000 
korona volt az állami népiskola költségvetése, 
1903-ban pedig már 6,349.810 korona, vagyis 
ötödfél millió koronával emelkedett. Az állami 
elemi oktatás hatásának fokozása érdekében 
a megelőző évtizedekben együttvéve nem 
történt annyi, mint Wlassics kormányévei alatt. 

A kultúrális intézmények méltó elhelyezé-
sére is kiváló gondja volt. Kolozsvárott csaknem 
egy új városrész keletkezett azokból az épü-
letekből, melyeket az egyetem céljaira épített. 
Budapesten nagy arányú új klinikák épültek. 
Építkezésekre összesen 64,923.920 koronát 
fordítottak. 

Mindenkinek élénk emlékezetében van az az 
erőkifejtés, melyet Wlassics miniszter a tanárok 
és tanítók fizetésrendezésénél kifejtett és amellyel 
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a tanítói kar osztatlan háláját érdemelte ki. 
Most foglalkozott behatóan és alapelveiben meg 
is állapította a nem állami tanítók fizetés-
kiegészítési törvényjavaslatát. 

Az állami elemi népoktatás Wlassics alatt 
rohamosan emelkedett. E rövid időközben 1098 
állami népiskola 2682 állami tanítóval szer-
veztetett. 1895-ben még csak 882 állami elemi 
iskola volt 1668 tanítóval. Ma már 1980 állami 
elemi iskola van 4350 tanítóval. Az új állami 
népiskola elhelyezésénél Wlassics miniszter az 
ország etniko-topográfiai viszonyait tartva szem 
előtt, — bizonyos zónákat állapított meg. Első 
sorban a védelmi szempont volt az irányadó ; 
tehát oly községek kaptak állatni népiskolákat, 
ahol a kisebbségben levő s a jó népiskolát 
nélkülöző magyarság léte volt fenyegetve a 
többségben lévő nemzetiség beolvasztó erejétől. 
Másodsorban a hódítás szempontjából azokban 
a községekben szerveztek új állami népiskolákat, 
amelyekben nemzetiségi kisebbség áll magyar 
többséggel szemben és ahol biztosan lehet a 
magyar nyelvhatár szélesebb körű kiterjesz-
tését reményleni. Ezekkel párhuzamosan azok-
ban a tiszta magyar lakosságú községekben 
szerveztek új állami népiskolát, amelyek ön-
erejükből nem képesek virágzó népiskolát biz-
tosítani; végül azokban a tisztán nemzetiségi 
községekben, amelyek maguk kérték az állami 
iskolát. Ilyen tervszerűséggel, de minden erő-
szakosság kizárásával folyt a népiskolák foko-
zatos államosítása. Ujabban állította föl 
Wlassics miniszter azt az elvet, hogy az 
állami népiskolákkal kapcsolatban magyar 
kisdedóvók szervezendők, mert az óvókkal az 
állami iskola könnyebben és biztosabban oldja 
meg nemzeti föladatát. 

Wlassics miniszter tervbe vette különösen 
az észak-nyugati és északi vármegyékben a 
Cseh-Tól Egység című egyesület hazaellenes 
munkásságának ellensúlyozására állami nép-
iskolák szervezését. 1903-ban pedig a főváros 
környékén levő sváb falukat rendre megálla-
mosította. 

1. 1896-ban szervezte a gazdasági ismétlő-
iskolákat és az állami elemi népoktatást a 
gazdasági ismétlő-iskolával hozta szerves kap-
csolatba. A gazdasági ismétlő-iskolákat a köz-o O 
ségek és a néptanítók alig remélt érdeklődéssel 
karolták föl. Ennek nagy haszna az, hogy 
különösen a nemzetiségi vidékeken elhelyezett 
állami népiskolákban még további három évig 
lehet az ifjúságot a nemzeti nevelés hatása 
alatt különös kényszer nélkül megtartani. Az 
állami népiskolák túlnyomó része mellett van 
már gazdasági ismétlő-iskola. 

2. De nemcsak a fiúk, hanem a leányok 
részére is szervezte a gazdasági ismétlő-leány-

iskolákat. E célra a földmívelési miniszterrel 
egyetértőleg a tanítónők részére gazdasági 
tanfolyamot szervezett. 

3. A gazdasági ismétlő-iskolák részére az 
1868. évi XXXVIII. törvénycikk alapján a 
földmívelési miniszterrel egyetértőleg új szer-
vezetet és annak alapján ú j tantervet álla-
pított meg. 

4. Intézkedett Wlassics miniszter az iránt, 
hogy a tanítók és tanítónők már a tanító-
képző-intézetekben nyerjenek oly irányú képzést, 
hogy a népoktatás ez irányú föladatait képesek 
legyenek megoldani. 

5. A szaktanítós gazdasági ismétlő-iskolák 
részére új szervezetet állapított meg. A nép-
iskolának és gazdasági oktatásnak egymásra 
való hatása a maga teljességében e szaktanítós 
intézetekben fog kifejlődni. 

6. Az állami kisdedóvókat szerves kapcso-
latba hozta az állami elemi népiskolákkal. 

7. A magyar nemzeti népnevelés szervesen 
kapcsolt tagozatainak betetőzéseül az ifjúsági 
egyesületek alakítását az állami tanítótestületek 
egyik lényeges föladatául tűzte ki s e célra 
egy alapszabály-tervezetet adott ki. 

8. Hogy a népiskolák a törvény, a peda-
gógia és higiénia követelményeinek megfelelje-
nek, Wlassics miniszter új mintaterveket és 
ahhoz való utasításokat készíttetett, amelyek a 
legkülönbözőbb építkezési viszonyok között 
biztos tájékozást nyujtanak a fönntartóknak a 
kisdedóvói és iskolai építkezéseknél. 

9. Állami népiskolák fölépítésére külön tör-
vények alapján is összesen nyolc millió koronát 
fordított. 

10. Ezenkívül egy millió koronát a buda-
pesti és kolozsvári Tanítók Házára. 

11. Az állami elemi népiskolák gondnoksága 
és az állami elemi népiskolák tanítói, igazgató-
tanítói számára az 1868. évi XXXVIII. és az 
1876. évi XXVIII. törvénycikkek végrehajtása 
tárgyában egészen új utasítást készített. Az 
utasítás alapeszméje egyfelől, hogy az iskola 
és a szülei ház között a kellő kapcsolatot 
biztosítsa, ezáltal az iskola ügyei iránt az 
érdeklődést fölkeltse s a helyi felügyeletet, 
ellenőrzést szabályozza ; másfelől az iskola 
egész belső életét, tehát a tanítás és nevelés 
vezetését a tanító, illetve tanítótestületre bízza, 
kizárja az illetéktelen, szakavatatlan beavat-
kozást az iskola belső ügyeibe. 

12. Ugyanez elvek alapján kiadta az ú j 
községi iskolaszéki utasítást is, amelynek 
rendelkezései szerint iskolaszéki tagok csak 
magyarul tudó egyének lehetnek, a községi 
iskola összes rendtartási iratai magyarul veze-
tendők, az összes jegyzőkönyvek és jelentések 
szintén magyar nyelven szerkesztendők ; végül 
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az óraterv, órarend, tananyag-beosztás, értesítő-
könyvecskék is magyarul vezetendők. 

13. A népiskolai felügyelet behatóbbá tétele 
céljából elkészítette a miniszter a tanfelügyelői 
új utasítások tervezetét. Az új utasítás-tervezet 
vezérelvéül azt tűzte ki a miniszter, hogy 
a) a királyi tanfelügyelő lehetőség szerint 
minden oly működéstől, ami az 1868. évi 
XXXVIII., az 1876. évi YI. és 1876. évi 
XXVIII. törvénycikkek értelmében a nép-
oktatási tankötelezettséget illetőleg tulajdon-
képpeni közigazgatási munka és a közigazgatási 
közegek, elöljáróságok, főszolgabírák és köz-
igazgatási bizottságok, számvevőségi közegek 
által elvégezhető, a közigazgatási bizottságok-
ról szóló 1876. évi YI. törvénycikk 30. sza-
kaszában foglalt rendelkezés teljes érvényre 
emelésével fölszabadíttassék, b) hogy a kir. 
tanfelügyelő hatásköre, az állami felügyelet 
elengedhetetlen követelményeinek megfelelően 
kiszélesíttessék, c) hogy oly ügyekben, melyek-
ben eddig csak átmeneti hatásköre volt, az 
irodai munka apasztása céljából hatáskörrel 
ruháztassák föl, d) végül, hogy a tanítósággal 
szemben a szükséges fegyelmi joghatóságot a 
törvények korlátain belül gyakorolhassa. 

14. Az összes nem magyar tannyelvű nép-
oktatási tanintézetekben szigorúan elrendelte 
az 1879. évi 17.284. szám alatt kelt rende-
lettel a nem magyar tannyelvű népiskolák 
részére megállapított tanterv egész teljességé-
ben való végrehajtását. A nemzetiségi sajtó 
hevesen támadta e rendeletéért a minisztert. 

15. A népiskolákban a hat évfolyam életbe-
léptetését erősen szorgalmazta. 

16. Az állami népiskolák nagy részében az 
ingyenes oktatást vitte keresztül és fokozatosan 
az összes állami elemi iskolákban az ingyenes 
oktatást tűzte ki célul. 

17. Szervezte a répiskolai ifjúsági könyv-
tárakat intéző bizottságot. Tervbe vette az 
összes állami könyvtárak egyszerre való be-
állítását. 

18. Elkészítette az állami elemi népiskola 
egységes új tantervét és ehhez az új utasítás-
tervezetet. 

19. Megindította a népiskolai történelmi és 
földrajzi szemléltető képeket. Ezzel bevitte a 
népiskolába is a művészeti nevelést. 

20. A népiskolák számára minta olvasmányok 
szerkesztését munkálatba vette. 

Wlassies Gyula — végzi közleményét a 
B. ÍJ. — az egész ország hálájára érdemes 
munkát végzett. Nemzeti irányú kultúrpolitikája 
pedig Wlassicsnak maradandó dísze és dicső-
sége lesz. 

<CX$rO 

(iyerraekbíróság. 
Ezek az aranyszavak: „Engedjétek hozzám 

jőni a kisdedeket!" sohsem beszéltek hango-
sabban szívünkhöz, mint éppen napjainkban ; s 
joggal nevezték el korunkat a gyermek száza-
dának, mert tényleg a gyermek boldogulásának 
ügyével a művelt államok sohasem foglalkoztak 
annyit, mint most. S ha első sorban hazánkat 
tekintjük : a legideálisabb bibliai szeretet és a 
szociális igazságosság tanításának gyönyörű 
találkozását látjuk abban a vállalkozásban, 
amellyel a magyar állam oltalmába, jogi és 
anyagi istápolásába veszi ezentúl az ország 
veszendő gyermekeit, akikről senki sem gondos-
kodhalik s akik anyagi okokból az elpusztulás 
vagy erkölcsi züllés előtt állanak. Az emberi 
érzésnek és a tiszta jogfölfogásnak diadala a 
gyermekek állami védelméről szóló törvényünk. 

Igazán nemes és figyelemreméltó mozgalom 
indult meg mostanában Bajorországban a szeren-
csétlen gyermekvilág érdekében. Nevezetesen 
a bajor bíróságoknál az ifjúkori bűnösök fölötti 
ítélkezésnél úgynevezett föltételes megkegyel-
mezést honosítottak meg, ami rövid idei fönn-
állása alatt is már nagyon üdvösnek bizonyult. 
A föltételes megkegyelmezés abban áll, hogy 
olyan fiatal egyénekre nézve, akiket szabadság-
vesztésre ítélnek, a büntetés kiállása hosszabb 
időre elhalasztatik, egyszersmind kilátásba 
helyeztetik nekik, hogy ha a határidőn belül 
kifogástalan magaviseletet tanúsítanak, a bün-
tetés alól teljes fölmentést nyernek. Ez az 
intézmény azonban csak oly személyek számára 
létesült, akik börtönbüntetést még ne n szen-
vedtek soha s különösen a 18-ik életévet még 
el nem érték és először ülnek a vádlottak 
padján. A föltételes kegyelem tehát első sorban 
az ifjúkori bűnösök védelme érdekében s azzal 
a nemes szándékkal alkalmaztatik, hogy a 
börtön mételyétől megmentessenek és alkalom 
nyujtassék nekik megjavulni s a lelkükre 
nevelőleg hatri. 

Egy ifjú lelket, kit esetleg nagyon korán 
hagytak teljesen magára s kit rossz társaságok 
térítettek el az erény útjáról, vagy pedig 
könnyelműsége s gondatlansága következtében 
megbotlott, — az örvényből kiragadni, neki 
a helyes utat megmutatni, őt támogatni, 
hogy jövőben minden körülmények között 
csakis azon haladjon, végtelenül nagy és fontos 
föladat, amelyhez mindenkinek segédkezet 
kellene nyújtani, de legelső sorban a tanítóknak 
és lelkészeknek, kik hivatott nevelői a népnek. 

A büntetéssel és korholással egyedül alig 
nyerünk valamit, sőt túlságba vive, elkesere-
désnek s a legveszedelmesebb megátalkodott-
ságnak lehet az okozója. Mi sem veszedelme-
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sebb, mint lenézéssel s megvetéssel fordulni el 
oly szerencsétlenektől, akik megbotlottak. S éppen 
ifjú személyek, kikre az első bírói ítélet szégyene 
rendesen mély benyomást gyakorol, nagyon hálá-
datosak szoktak lenni azok iránt, akik szomorú 
helyzetükben érdeklődéssel, jóindulattal s rész-
véttel fordulnak feléjük. Kivételek, mint min-
denütt, természetesen itt is fordulnak elő, de az 
vissza ne riasszon bennünket a segítéstől, ahol 
segítségre égető szükség van. A föltételes meg-
kegyelmezés eszméjének terjesztése olyanok érde-
kében, kiktől remélhető, hogy jótékony befolyás-
sal lesz reájuk, végtelen áldásnak lehet kútfor-
rása, azért kinek igazán szivén fekszik az ifjúság 
boldogulása, ezt az ügyet ne tévessze szem elől. 

Tagadhatatlan, hogy az utolsó két évtized alatt 
Német- és Franciaországban, különösen pedig 
Svájcban s Angolországban erős.ébredés mutat-
kozott a gyermekvilág érdekében, mégis — fáj-
dalom — még nagyon messze vagyunk azoktól a 
nagyszabású szociális intézkedésektől, amelyek 
morális vagy fizikai szempontból elzüllő gyer-
mekek üdvét jelentik. 

Gyermeket fogházban látni, megrendítő 
valami s kétszeresen borzasztó, ha az a 
szerencsétlen kis ember nincs is tudatában 
annak a szégyennek, hogy ilyen helyen van. 
A romlott környezet és a rossz példa képezik 
legfőbb alapját az ifjúkori bűnösségnek, amely 
éppen ott fejlődik ki és sokasodik, ahol pestises 
a levegő, a mindennapi kenyér hiányzik, vagy 
a lopásra való nógatás által pótoltatik. 

Az emberi kötelességek egyik legszentebbike 
az, hogy védelmezzük a szerencsétlen gyerme-
keket, amennyiben siessünk még idejekorán 
megmenteni azokat, akik még megmenthetők. 

New-Yorkban rövid idő óta egy különleges 
bírósági intézmény áll fönn: a gyermekbíróság, 
mely csakis a kiskorú bűnösök cselekményeinek 
elbírálásával foglalkozik s nem a megtorlást 
gyakorolja, hanem csakis a javítást és emellett 
módja lévén a gyermekbűnösség okait kitapasz-
talni, a legilletékesebb tényezőként mzködhetik 
közre a gyermekbűnösségek megelőzésére, a 
preventív intézmények javaslására. 

A New-Yorkban létesített intézmény a mi 
szempontunkból is nagyon megérdemli a meg-
fontolást. Magyarország nem gazdag ország, 
sok itt a szegény ember és a szegény ember-
nek rendszerint sok a gyermeke. Szülő azokra 
kellő gondot nem fordíthat, s a szabad rosszra 
csábítás könnyű szerrel ejtheti meg a kicsi-
nyeket. Itt van aztán az elhagyott gyermekek 
tömege, kikből lehet ugyan munkás tagja a 
társadalomnak, de mert rossznak csirája szaba-
don vetődhetik el bennük, lehet belőlük tagja 
a szomorú társadalomnak is, melyről a törvény-
széki krónika számol be nagyon sűrűn. 

Több mint tízezer gyermekkel van dolga 
évről-évre a bíróságainknak s maga az igazság-
ügyi hatóság is kénytelen elismerni, hogy a 
gyermekbűnök elbírálásának mai módja nem 
felel meg a humanizmus, a gyermekvédelem 
és a komoly szociológia követeléseinek. 

Nagyon is érdemes, hogy a new-yorki példa 
előtt megállapodjunk. Rendkívül célirányosnak, 
üdvösnek és a bajok orvoslására alkalmasnak 
kell ítélnünk a gyermekbíróság eszméjét. Ügy 
képzeljük ezt a gyermekbíróságot, hogy ennek 
tanácsa vegyesen törvénytudó bírákból és a 
gyermekvédelemmel behatóan foglalkozó férfiak-
ból álljon. Ezek pedig belemerülnének a bűnös 
gyermeklélek tanulmányozásába, s könnyű szer-
rel fölismernék, hogy a rossz mily mértékben 
mételyezte meg a gyermeket és ehhez képest 
arányulna aztán az ő elbírálásuk. Nem a föl-
tétlen büntetés volna tehát a gyermekek bűnös-
ségének következése. Nagy várakozást lehetne 
fűzni az ilyen gyermekbíróság működéséhez. 
Hatását ez mindenképpen éreztetné, mert az 
is egyik nagy oka a gyermekbűnösségek elbur-
jánzásának, hogy az ilyen esetek elbírálására 
nincs meg az igazán arra való szakfórumunk. 

Igen érdemes tehát a new-yorki példa sürgős 
és beható megfontolása, mert méltán vonat-
kozik ránk is az a bölcs válasz, amit egy svéd 
diplomata arra a kérdésre adott, vájjon nem 
tartja-e nagyon költségesnek, hogy a szegény 
elhagyott gyermekek is jó s gondos nevelésben 
részesüljenek ? „Nem vagyunk elég gazdagok 
ahhoz, mondotta, hogy csak egy gyermeket is 
bűnben és nyomorban engedjünk felnőni, hogy 
a társadalomnak ostorává váljék!" 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 

Iskolamulasztások. 
(Hozzászólás). 

Nagy Béla e lap 42. számában kifejtette 
azon véleményét, hogy az iskolamulasztások 
körüli eljárás egyszerűsbítése s illetve az iga-
zolatlan mulasztások csökkentése érdekében a 
4120/1902. ein. számú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelet azon része, mely szerint 
az iskolai és óvodai helyi hatóságok (iskola-
szék stb.) az igazolatlanul mulasztó gyermekek 
szülőit maga elé idézni, őket a mulasztás okaira 
nézve kihallgatni s annak eredményéhez képest 
a mulasztásokat esetleg igazolni köteles, meg-
változtatandó volna s ehelyett inkább a tanítók 
tegyék át a mulasztási kimutatásokat tíz nap-
pal későbben az elnökséghez, mely idő alatt 
meggyőződést szerezhetnének maguknak a 
mulasztások okaira nézve, s ők — mint leg-
illetékesebb egyének — bírálnák el azokat 
végérvényesen. 
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Mivel a tanítás eredménye első sorban a ren-
des és pontos iskolábajárástól függ, erre pedig 
nagy befolyással van az iskolai mulasztások 
mikénti elbírálása, — a kérdéssel érdemes beha-
tóbban is foglalkozni. 

Az 1901. évi május hó 21-én 32.055. számú 
miniszteri rendelettel kiadott „Utasítás" 33. 
§-ában ez áll: „Az iskolai mulasztások igazolá-
sainak elbírálása az osztálytanító, kétes esetekben 
az igazgaíó-tanító jogában áll." A 4120/1902. 
ein. számú miniszteri rendelet intézkedése 
szerint a mulasztásokat az iskolai helyi hatóság 
is fölülbírálni köteles. Nem ritka azon eset 
sem, midőn a már igazolatlannak megállapított 
iskolai mulasztások után kiszabott pénzbírság 
a királyi tanfelügyelő intézkedésére töröltetik. 
Ezek után világos, miszerint ahhoz, hogy vala-
mely iskolai mulasztás tényleg igazolatlannak 
tekintessék, s mint olyan, megintés vagy bün-
tetés alá essék, ahhoz néha három, sőt négy 
fórum jóváhagyása szükséges ; ellenben a tanító 
által valamely okból igazoltnak fóltiintetett 
mulasztás végérvényesen igazoltnak tekintetik. 
Ebben én ellentmondást látok. Mert ha a föl-
sőbb hatóságok megbíznak a tanító éleslátásá-
ban,- igazságérzetében arra nézve, hogy mely 
iskolai mulasztásokat veszi igazoltaknak, úgy 
természetszerűleg helyesen itéli meg a tanító 
azt is, hogy mely mulasztások maradjanak 
igazolatlanok ; hiszen csak nem leli abban 
gyönyörűségét, ha valakit megbüntetnek? 

Az igazgató-tanító, gondnokság, iskolaszék 
beavatkozása tehát a mulasztási ügyekbe, vagyis 
az igazolatlanul mulasztók utólagos fölmenté-O o 
sére nézve nemhogy előnyös lenne a pontos 
iskoláztatásra nézve, nemhogy csökkentené az 
igazolatlanul mulasztók számát (legföljebb a 
kimutatásokban), de igenis növeli, amint azt 
Nagy Béla kartársunk is kimutatta. Helyesnek 
tartanám tehát a mulasztások elbírálását kizá-
rólag a tanítóra bízni, de — megszorításoMal. 

A tanító is ember, még pedig nem független ; 
vannak továbbá jó ismerősei, barátai, sőt roko-
nai ; vannak kartársai, gondnoksága stb. ; azon-
kívül a községi lakosokkal sem kellemes 
haragban lennie. Hogy tehát az iskolai mulasz-
tások száma (ide értve az igazoltakat is) a 
jövőben leapadhasson, ahhoz szükségesnek tar-
tom az igazolásul elfogadható okoknak szigorú 
meghatározását, melytűi a tanítónak eltérnie ne 
legyen szabacl. Ezek között az elfogadható okok 
között helyet kell foglalnia mindazon igazoló 
eseteknek, melyek elől jogi és humanitási 
szempontból kitérni nem lehet. 

Összeállítottam egy ilyen sorozatot az iskolai 
mulasztások elbírálálásánál tekintetbe veendő 
igazoló esetekről ; ha szakemberek figyelmükre 
méltatják, úgy töbéletesbíteni lehetne. 

i i m i w i w i r ] 

Mulasztást igazoló esetek: 1. a tanuló beteg 
2. a családban valaki súlyos, különösen, ha 
ragályos beteg; 3. a családban haláleset vagy 
közeli rokon temetése ; 4. nagy szegénység : 
a) a szülő vagy szülők teljes vagy ideiglenes 
munkaképtelensége miatt a gyermeknek kell 
hosszabb-rövidebb időre napszámba vagy más 
munkába mennie, hogy a család a legszüksé-
gesebbekkel el legyen látva, b) szorgos munka-
időben a gyermek nélkülözhetetlen a házi 
vagy mezei munkánál, c) télen cipő vagy ruha-
hiány; 5. nagy családi ünnep. 

Ehhez az öt ponthoz részletes utasítást kel-
lene adni, mely minden kétséget kizárólag 
kijelölné azon szempontot, melyből a tanítónak 
a mulasztásokat néznie és elbírálnia kell. Sze-
rintem az 1. pont szerint igazoló eset a ragá-
lyos vagy oly betegség, mely esetben más ápoló 
hiányában a gyermeknek okvetlen honn kell 
lennie ; a 3. pont első része szerint a halál-
eset idejétől a temetés utáni napig, a második 
rész szerint azon félnapra, melyen a temetés 
végbemegy; a 4. pont a) bekezdése szerint 
csak akkor vétessék igazoltnak a mulasztás, 
ha a szülök, vagy erre kötelezhető rokonok 
máskép nem gondoskodhatnak a család fönn-
tartásáról, a b) szerint akkor, ha azon házi 
vagy mezei munka a család megélhetését van 
hivatva biztosítani és anyagi helyzetük nem 
engedi meg, hogy napszámost fogadjanak, a 
c) bekezdés szerint akkor, ha a cipő- vagy 
ruhahiány időleges, ellenkező esetben az iskola-
mulasztási bírságpénzek terhére vagy társadalmi 
úton gondoskodni kell az illető tanuló fölru-
házásáról ; az 5. pontban jelzett családi ünnep-
nek tekintendő : keresztelő, esküvő, ezüst- vagy 
aranylakodalom, házszentelés stb. 

Ilyen vagy ehhez hasonló részletes utasítást 
adva a tanítóság kezébe, melyhez szigorúan 
kellene alkalmazkodnia a mulasztások elbírálá-
sánál, teljesen fölöslegessé válnék a többszöri 
fölülbírálás. Hogy azonban a mulasztások iga-
zolásáról szóló utasítást a tanító vagy óvónő 
csakugyan szem előtt tartja-e minden esetben, 
ezt valamely úton ellenőrizni kellene. 

Az ellenőrzést a lehető legegyszerűbb módon 
a következőkép valósítanám meg : Mivel a 
mulasztások jelzése az előmeneteli és mulasztási 
napló megfelelő részében a hó és nap, illetőleg 
a napszak kockájába húzott függőleges vonás 
áltaí történik, mely a mulasztás igazolás esetén 
vízszintes vonással húzandó át, a tanító (óvónő) 
köteles volna az így előálló kereszt fölső bal 
sarkában egy betűvel jelezni az igazolás okát, 
pl. ha a mulasztás oka betegség, akkor : b, ha 
haláleset : Ji, ha szegénység : sz, ha családi 
vagy oly vallásfelekezeti ünnep, mikor általános 
szünet nem adható : ü. Az ilvkép vezetett 
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mulasztási napló átvizsgálása alkalmával az 
iskolalátogatást teljesítő királyi tanfelügyelő 
néhány próba után könnyen meggyőződhetnek 
róla, hogy az előírt szabályok szigorúan betar-
tatnak-e ? Ezenkívül a félhavi mulasztási kimu-
tatásokban föltüntetendők volnának az igazolt 
mulasztások is az igazolási okok megjelölésével, 
mint az péld. Pest stb. vármegyében már be 
van vezetve. 

Ezen eljárás által elérhető volna, hogy min-
den tanító minden esetben egyenlően bírálván 
el az iskolai mulasztásokat, meg fognak szűnni 
a búcsújárások az utólagos igazolásokért (mivel 
erre senki följogosítva nem lesz), a községi 
elöljáróság egyszerűen behajtja vagy behajt-
hatlanság esetén közmunkában ledolgoztatja 
az igazolatlan mulasztásoknak megfelelő bír-
ságpénzeket s végeredményükben csökkenni 
fognak úgy az igazolt, mint az igazolatlan 
mulasztások. 

(Tökölj Greyus Gyula. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-f- A sióvidéki ág. hitv. tanítóegyesület 

f. hó 4.-én Pakson jól látogatott közgyűlést 
tartott, melyen Tihanyi Domokos kir. tanf. 
és Ujváry Béla, az Eötvös-alap elnöke is meg-
jelentek. Az imát az egyházi elnök : Lúgler 
Sándor kölesdi lelkész mondotta. Egyesületi 
ügyek elintézése után az ügyvivő alelnök : 
Polgár József gazdag tapasztalatokon alapuló 
tanulságos fölolvasást tartott arról a kérdésről, 
hogy miként lehetne a gazdasági ismétlő-iskola 
szorgalmas látogatása iránt a népben érdeklő-
dést kelteni. A kérdéshez hozzászólt Tihanyi 
Domokos kir. tanfelügyelő is, aki melegen 
ajánlotta a tanítóság figyelmébe a nép érde-
keiért való szeretetteljes munkálkodást. A taní-
tónak, mondotta igen helyesen, meg kell győz-
nie a népet afelől, hogy amit neki ajánl, az 
valóban az ő (a nép) érdekeit mozdítja elő s 
mindenekfölött mindenben jó példával kell a 
tanítónak előljárnia. Legyen a tanító földje 
jobban megművelt, méhese, kertje jobb karban, 
mint a népé s a nép indulni fog a tanító 
után. Indítványozta : kérjék a törvényhozástól, 
hogy az iskolakötelezettséget ne betöltött élet-
korhoz, hanem a népiskola teljes elvégzéséhez 
kösse. Ezt az indítványt, Ujváry Béla hozzá-
szólása után, aki hivatkozott külföldi (svéd és 
francia) példákra, úgy fogadták el, hogy az 
Orsz. Bizottság útján kérni fogják, hogy a 
népiskolai törvény revíziójakor mondja ki a 
törvényhozás, hogy ipari s egyéb életpályákra 
csak a népiskola teljes elvégzése után lehessen 
lépni s hogy cselédkönyvet is csak az kapjon, 
aki népiskolai tamdmányairól végbizonyítványt i 

(mint amilyen a francia „fin d'études") tud 
fölmutatni. A kérdés általában élénk vitát 
provokált, melyben résztvettek többen, Heiseer 
Kálmán paksi tanító is. Gyűlés után közebe'd 
volt, melyen megemlékeztek Péterfy Sándorról, 
akit táviratilag üdvözöltek, Tihanyi Domokos 
kir. tanfelügyelőről, aki megyéjében általános 
tiszteletnek és szeretetnek örvend, az egyház 
jelen volt képviselőiről stb. A felekezetek 
békés egyetértésének meghatóan szép jele volt 
az, midőn Lágler Sándor ág. hitv. lelkész-
elnök szeretetteljes, költői lendületű felköszön-
tőt mondott a r. kath. apát-plébánosra, aki 
hasonlóképen szeretetteljesen válaszolt. Este 
fényesen sikerült hangverseny volt, melyről 
lapunk mai számának Különfélék c. rovatában 
emlékezünk meg. (K.) 

A Köri ülések. A Győrvidéki Tanítóegye-
sület győri köre Benedek Vince elnöklete alatt 
tartotta meg őszi ülését, melyen dr. Téli 
Anasztáz egyesületi elnök, nagy hatást érve el, 
a kuruc - korszak költészetéről olvasott föl. 
Benedek V. egyesületi másodelnöknek válasz-
tatván meg, lemondott a köri elnökségről s 
helyette Holcsmann Ferenc tanítóképző-intézeti 
tanárt választották meg köri elnöknek, első 
jegyzőnek meg újra Kelemen Antalt. — 
A zólyom-nagyszalatnai járás tanítói körének 
Zólyomban tartott ülésén Szmoláresek János 
zólyomi tanító a beszéd- és értelemgyakor-
latokból az idegen ajkú iskolákban sikerült 
tanítást mutatott be, melyet a kör pályadíjjal 
jutalmazott. A másik pályadíjat Hetser János 
zólyomi igazgató-tanító nyerte „Mit tehet a 
tanító a gazdasági ismétlő- iskolák népszerűsítése 
érdekében" című fölolvasásával. A kör élén 
20 év óta működő Hetsir János elnök lemon-
dása folytán Indersst Károly zólyomi tanítót 
választották meg elnöknek, míg a távozó 
elnököt a kör díszelnökéül választotta. 

— A távozó kormány tagjait király ő 
fölsége csütörtökön f. hó 7.-én fogadta búcsú 
kihallgatáson, mely alkalommal „szívélyes 
köszönetet" mor.dott a volt minisztereknek és 
ismételten teljes elismerését nyilvánította „hü, 
buzgó és síkeres szolgálataikért, illetőleg azon 
hazafias áldozatkészségükért, hogy a közelmúlt-
ban, válságos viszonyok között magyar kormá-
nya megalakulását megkönnyítették és számít 
reá, hogy fényes tehetségeiket ezentúl is a 
közügyeknek szentelendik." Wlassics Gyula volt 
közoktatásügyi miniszternek a király „fárad-
hatatlan buzgalommal tett hű és kiváló szol-
gálatai elismeréseül" a Lipót-rend nagykereszt-
jét díjmentesen adományozta. Ugyanilyen ki-
tüntetésben részesítette ő fölsége dr. Darányi 

i volt földmívelésügyi minisztert. 



Dr. BERZEVrCZY ALBERT, 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. 
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Erzsébet királyné. 
Itt lebeg, itt lebeg, 
Örökfényes lelked, 
Sugárral behintve 
Minden magyar lelket. 
Itt lebeg hazánkon 
Szent érzésid szárnya, 
Mi nemzetünk fölé 
Áldással kitárva. 

Egek ékessége, 
Szentséges Nagyasszony : 
Azért, hogy felettünk 
A lelked virrasszon 
Viharoknak éjén, 
Küzdelmeknek napján : 
Ó azért esengünk 
Esdő gyermek hangján. 

Harmat a rózsának : — 
Az voltál minékünk, 
Felemelő szívvél 
Bóldogítád éltünk. 
Mini nap a virágra 
Ha áldásit szórja: 
Úgy hullott az áldás, 
Az üdv egy-egy szódra. 

Szíved szivünkkél vert, 
A kezed értünk tett. 
Ha csak ránk gondoltál : 
Mi volt az?... Az is tett. 
Mosolyod : égi fény 
Örömeit hinté, 
Szived örömlángja 
Volt a mi szivünké. 

Bánatod • tenger volt ! 
Bár milliók oszták: 
Kintermő emiékék 
Percenkint fokozták . . . 
Ki állt szived előtt ? — 
Dicső fiad képe 
S hangtalan kiáltád : 
Volt !... Nincs !... Vége !... Vége ! 

Orvul a gyilkos tőr 
Hogy kioltá élted: 
Nagyobb, dicsőbb, szentebb, 
Örökébb lön fényed. 
Lelkünkre gyász borult. . . 
Égbe szállott lelked . . . 
Mienk a siralom . . • 
Te a mennyet lelted. 

Mi szivünk bálványa, 
Dicsőült Nagyasszony : 
Emléked hatalma 
Félettünk virrasszon ! 

ß a véreontásán 
'Bünhödt magyar nemzet 
Boldog, dicső leszen . . . 
Megáldja a lelked. 

Minké Béla. 

<C>̂ K3e 

HIVATALOS RÉSZ. 
( V a l a m e n n y i kir. t an fe lügye lö séghez . — 

79.983. szám.) 

Tudomásomra jutott, hogy Ingusz I. és Fia 
aradi könyvkereskedő cég, egy, az elemi iskolák 
igazgatóihoz s gondnoksági és iskolaszéki elnö-
keihez most intézett árjegyzékében az ifjúsági 
könyvtárakról is többféle katalógust állított 
össze, s ehhez azt a megjegyzést fűzi, hogy 
éppen a könyvek beszerzése főleg azért ajánlatos, 
mivel a kiadó cég szavait idézve, „módúkban 
volt a Népiskolai Könyvtárak Országos Bizott-
ságához bírálatra beterjesztett ifjúsági iratok 
jegyzékét előzetesen megszerezni11, s azt az 
ajánlatot teszik, hogy az esetben, „ha a gond-
nokság vagy a község rendéli meg, áruk két, 
sőt h írom évi részletben is fizethető.11 

Mivel a fölhíváshoz mellékelt katalógusból 
nyilvánvaló, hogy az egyáltalán nem egyezik 
meg a bizottság részéről munkálatba vett jegy-
zékkel, s hogy olyan könyv is van benne, mit 
a bizottsághoz bírálatra egyáltalán be sem 
terjesztettek, s nem egy olyan, melyet mint 
meg nem felelőt a bizottság elvetett, de leg-
főképpen azért, mert a bizottságra való illeték-
telen hivatkozás (melynek még nevét sem 
közli szabatosan) sokakat félrevezethet s meg-
téveszthet., ennélfogva sürgősen fölhívom a kir. 
tanfelügyelőséget, hogy a föntiekre a tan-
kerületében levő összes helyi iskolai ható-
ságokat nyomatékosan figyelmeztesse és az 
államilag segélyezett községi iskolák iskola-
székeit, valamint az állami iskolai gondnok-
ságokat még külön is utasítsa, hogy az ifjúsági 
könyvtárak számára a szóban forgó cégtől a 
beiratási díjak terhére sem tehető megrendelés. 

Budapest, 1903 október hó 31.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Szász, 
osztálytanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította : Meszlényi Gyula 

szatmári róm. kath. püspöknek, aki az ungvári 
„Gizellaház0 céljaira 20.000 koronát, valamint 
Hehelein Károly szatmári c. prépost-kanonok-
nak, ki ugyanezen célra 12.000 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Philipp József oki. tanítót az 
erzsébetfalvi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Jármy Etel oki: tanítónőt a máramarosszigeti 
áll. ei. népiskolához r. tanítónővé; Grólubicsics 
Milán oki. tanítót a jarkováci közs. el. isko-
lához r. tanítóvá; Zsifkovics Bogumila oki. 
tanítónőt a sztárcsovai áll. el. népiskolához 
tanítónővé ; Csemetei Károly középisk. tanár-
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jelöltet a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába 
máramarosmegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokká; Szabó Elemér, komáromyármegyei 
kir. tanfelügyelői tollnokot a X. fizetési osz-
tály 3-ik fokozatába hunyadmegyei kir. segéd-
tanfelügyelővé; Ilijevity Dezső oki. tanítót a 
crepajai községi elemi iskolához r. tanítóvá; 
Czimbolinecz Miklós oki. tanítót a beregkövesdi 
áll. ^el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Vujaskovics Stanká sztárcsovai 
áll. el. isk. tanítónőt a panesovai felső városi 
áll. el. iskolához jelen minőségében ; Kádárné 
Dómok Lnjza marosujvári áll. el. isk. tanító-
nőt az erzsébetfalvi áll. el. iskolához jelen 
minőségében ; Brunner János bártfai és Fúria 
Károly orkutai áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen ; Benturáné Boskovics Katalin jaszenovai 
és Brkits Mária vöröstemplomi közs. (volt 
határőrvidéki) tanítónőket jelen minőségükben 
kölcsönösen ; Kemény Árpád máramarosvár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot Komárom 
vármegyébe jelen minőségében ; Medzihradszky 
János mezőkovácsházi és Groó Gizella nagy-
laki áll. el. tanítót, illetve tanítónőt kölcsö-
nösen; Ferenczy Géza singléri áll. el. isk. 
tanítót, a nevezettet Berzevicére áthelyezési 
rendeletnek egyidejűleg való hatályon kívül 
helyezése mellett a tót-raszlavicai áll. el. isko-
lához jelen minőségében ; Jánosi Nándor bur-
szentgyörgyi áll. el. isk. tanítót sárafalvai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Bomán János 
helpai r. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 560 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba leendő fölvételét 
elrendelte : néhai Pintér Dénes várpalotai 
volt ev. ref. el, isk. tanító Irén nevű árvájának 
a kecskemétibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
104. Gömör. Á női ipariskolába való föl-

vétel nem mindenütt van egyenlő előképzett-
séghez kötve. A székesfővárosi III. ker.-i köz-
ségi női ipariskolába polgári vagy felsőbb leánye 
iskolai négy osztály sikerrel való elvégzéss 
alapján lehet bejutni. Két évi szaktanulá-
után miniszteri biztosok előtt tesznek a növen-
dékek vizsgálatot. Ezen idő alatt nemcsak 
női iparral foglalkoznak heti 24 órán, hanem 
két évre beosztva a tanulnivalókat, egyszer-
smind teljesen elvégzik a női kereskedelmi 
tanfolyam számára kiszabott tanítási anyagot. 
Akiknek kedvök van, tovább is járhatnak 
valamely iparágban leendő továbbképzés végett. 
Ily női ipariskola elvégzése alapján kilépnek a 
növendékek az életbe s vagy saját szülőik 
háztartásában vagy ipar- és kereskedelmi 

üzletekben veszik hasznát szakismereteiknek. 
Ugyanezen női ipariskolába oly okleveles 
tanítónők is fölvétetnek, akiknek az a céljuk, 
hogy a polgári- és felsőbb leányiskolái taní-
tásra vonatkozó kézimunka-tanítónői vizsgá-
latra bocsáttassanak az orsz. polg. isk. tanító-
női vizsgálóbizottság előtt. Az orsz. polg. isk. 
kézimunka-tanítónői képesítésre bocsátásnak 
ma már az a föltétele, hogy az illető okleveles 
tanítónő legyen és valamely felsőbb női ipar-
iskola elvégzését igazolni tudja. Az állami 
női ipariskolába szintén polgári vagy felsőbb 
leányiskolái négy osztály elvégzése után vesz-
nek föl növendékeket, de ott a női kereske-
delmi tanfolyam tanítástervének megfelelő 
elméleti kiképzésben nem részesülnek. Némelyik 
polgári leányiskolával kapcsolatban úgynevezett 
„női kézimunka - tanfolyam" áll fönn, ezek-
ben sem tanítják a női kereskedelmi tan-
folyamok tanítástervének megfelelő elméleti 
anyagot. — Kl. L; Moór. Mi csak a hozzánk inté-
zett kérdésre válaszoltunk. Nem tudjuk, nem 
is akarjuk tudni, hogy a kérdés önre vonat-
kozott-e? Kanapé-pörökbe mi nem avat-
kozunk. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Di-. Wlassics Gyula búcsúzása. Dr. 

Wlassics Gyula meleg hangú levélben vett 
búcsút az ország összes tanári és tanítói karától. 
A volt miniszter konstatálja, hogy ami sikere 
volt, a tanítóság lelkes odaadásának köszön-
heti. Gyönyörű szavakkal ecseteli azt a viszonyt, 
mely közte és a magyar tanférfiak közt kifej-
lődött, amelynek emlékét híven megőrzi min-
denha. A fővárostól is szíves búcsút vett a 
a távozó miniszter, valamint átiratot intézett 
a Múzeumok es Könyvtárak Országos Tanácsá-
hoz, melyben a tanács odaadó és lelkeà támo-
gatásáért köszönetet mond. Az országos tanács 
november hó 6. án tartott rendkívüli ülésében 
elhatározta, hogy Wlassics Gyula iránti hálá-
jának, ki az országos tanácsot létesítette és 
jelentékeny kulturális feladatok megoldásával 
bízta meg, jegyzőkönyvileg ad kifejezést és a 
volt miniszternek nagylelkű pártfogásáért külön 
átiratban is köszönetet mond. Dr. Wlassics Gyula 
lapunk f. szerkesztőjének, Ujváry Bélának is 
meleg hangú levélben mondott köszönetet 
működéseért. 

— Dr. Berzeviczy Albert miniszter sorra 
lemondott eddig viselt társadalmi állásairól s 
most derül csak ki, hogy a miniszter úr mily 
nagy kulturális tevékenységet fejtett ki. 
A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsától, 
melynek elnöke volt, levélben vett búcsút, 
mire a Tanács Fraknói Vilmos püspök veze-
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tésével küldöttségileg mondott köszönetet volt 
elnökének. Egy állását a miniszter megtartja 
s ez a Kisfal u dy - Társaság másodelnöksége. A 
Kisfaludy-Társaság tagjai i. hó 8.-án tiszteleg-
tek ő nagyméltóságánál, akit dr. Beöthy Zsolt 
elnök üdvözölt szép beszédben. Dr. Berzeviczy 
válaszában nagy elismeréssel nyilatkozott a 
Kisfaludy-társaság céljairól és nemes hivatá-
sáról, majd arról szólva, hogy miniszterré való 
kinevezése alkalmából sok köteléket, mely 
egyesületekhez és intézményekhez fűzte, meg 
kellett szakítania, azt mondta, hogy azt a 
köteléket, mely a Kisfaludy-társasághoz fűzi, 
nem szabad megszakítania. Utóvégre, mondta, 
a politika sokat kívánhat az embertől, de azt 
nem kívánhatja, hogy a családi kötelékeket 
megszakítsa. 0 pedig a Kisfaludy-társasághoz 
való viszonyát családi köteléknek tartja. A Nép-
iskolai Könyvtárakat Intéző Bizottság m. heti ülé-
sében elhatározta, hogy dr. Wlassics Gyula volt 
minisztertől írásban vesz búcsút s ugyancsak 
írásban üdvözölte Berzeviczy Albert minisztert. 

— Zsilinszky Mihály. Dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a mult 
hét folyamában lakásán fölkereste Zsilinszky 
Mihály államtitkárt és fölszólította öt állam-
titkári állásának további megtartására, mire 
ő méltósága készséggel kijelentette, hogy haj-
landó továbbra is állásában megmaradni. Őszinte 
örömmel adjuk ezt olvasóinknak tudtára, mert 
Zsilinszky államtitkár úr a hazai kultúrának 
oly régi, nagyérdemű munkása, akinek közre-
működését az új miniszter is csak nehezen 
nélkülözhette volna. Zsilinszky államtitkár úr 
a tanítóságnak őszinte, igaz barátja s nála 
legszerényebb kartársunk is mindig meghallga-
tásra és jóindulatra talál. De nem is múlik el 
tanítógyűlés anélkül, hogy ő méltóságáról a 
legnagyobb tisztelet és szeretet hangján meg 
ne emlékeznék a hálás tanítóság, mely ország-
szerte örömmel vette tudomásul, hogy Zsilinszky 
államtitkár úr továbbra is megmarad állásában. 
A minisztérium tisztviselői kara f. hó 7-én 
tisztelgett Zsilinszky Mihály államtitkárnál, akit 
Gömöry Oszkár, rangban legidősebb miniszteri 
tanácsos őszinte örömmel üdvözölt állam-
titkári állásában való megmaradása alkalmából. 
Zsilinszky államtitkár meleg szavakban mondott 
köszönetet. 

— A sajtó titkaiból. Gyakran olvasható 
a lapokban, de kevesen tudják, mit jelent az, 
hogy „technikai akadályok" miatt maradt el 

ez vagy amaz a lapból. Ilyen „technikai aka-
dálya" nemesak a heti, de a napi lapnak is 
az, ha valami nevezetes esemény „lapzárta" 
után következik be. A mi lapunkra nézve a 
„lap záita" minden hét kedd délelőttje azért, 
mivel lapunkat 18.000 példányban nyomják, 
amire és a szétküldésre bizony okvetlenül 
szükséges 2'A nap, amit az egyetemi nyomda 
oly jól fölhasznál, hogy a csütörtökön este 
megjelenő lap már pénteken reggel még a 
legtávolabb helyen is a tanító kezében van 
és a szétküldés ellen panasz alig-alig fordul 
elő. Ebből azonban az a hátrány származik 
reánk : szerkesztőségre, hogy ami kedd délután-
tól kezdve történik, az ránk nézve arra a 
hétre már elveszett. így voltunk most a kormány-
változással is. Az új kormány kinevezése szerdán 
jelent meg a hivatalos lapban s mi — akik 
a napi lapoknak gyakran megbízhatatlan hír-
adásait nem reprodukálhatják — a hivatalos 
lap után az új kormány tagjainak a neveit 
is csak úgy közölhettük lapunkban, hogy 
szerdán reggel megállítottuk a gépet s más 
10 sort kihagyván, mégis közölhettük, minden 
megjegyzés nélkül, az új kormány hiteles név-
sorát, fönntartván magunknak, hogy úgy a 
távozó miniszter működéséről, valamint az új 
miniszterről — tőlünk meg nem változtatható 
„technikai akadályok" miatt — egy héttel 
később, lapunk mai számában emlékezzünk meg 
részletesebben. — A sajtó nyilt titkai közé tar-
tozik az, hogy a hirdetések a legtöbb lapnál, így a 
miénknél is, a kiadóhivatal hatáskörébe tartoznak 
s azokra a szerkesztőség előzetesen befolyást 
nem gyakorol. így történhetett meg az, hogy 
lapunk hirdetései közt egy túlságosan élelmes 
vidéki könyvkereskedő a „beiratási pénzekből 
vásárlandó népiskolai ifjúsági könyvtárakat" 
ajánlott, holott tudva van — mi is megírtuk 
több ízben — hogy a Népiskolai Köny vtárakat 
Intéző Bizottság csak most foglalkozik a jegyzék 
megállapításával s így senkinek sincs jogában 
azt hirdetni, mint ahogy az említett könyv-
kereskedő tette, hogy „módjában volt a bizott-
ság által megállapított jegyzéket megszerezni", 
mivel ilyen jegyzék véglegesen még nincs is 
megállapítva. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek tudomására jutván ez a visszaélés, 
rendeletileg hívta föl a kir. tanfelügyelőségeket, 
hogy „az állami iskolai gondnokságokat külön 
is utasítsák, hogy az ifjúsági könyvtárak szá-
mára a szóban forgó cégtől a beiratási díjak 
terhére sem tehető megrendelés." Részünkről, 
ezen a helyen is fölhívjuk erre a rendeletre 
(melyet lapunk mai számának Hivatalos részé-
ben egész terjedelmében közlünk) az iskolai 
hatóságok figyelmét. Ami pedig az illető élelmes 
cégnek a lapunkban megjelent hirdetését illeti, 
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intézkedtünk, hogy az a hirdetés többé ne 
jelenjék meg a Néptanítók Lapja hirdetési 
rovatában. Ebből is látható, hogy a szerkesztő-
ség a hirdetésekre csak utólagosan gyakorolhat 
befolyást. 

— Hangverseny az Eötvös-alap javára. 
A sióvidéki ág. hitv. tanítóegyesület, őszi gyűlé-
sével kapcsolatban, f. hó 4.-én Pakson fényesen 
sikerült hangversenyt rendezett az Eötvös-alap 
javára. A nagy vendéglő tágas (5—600 ember 
befogadására alkalmas) terme teljesen meg-
telt úgy a paksi, valamint a környék intelli-
genciájával. Egyetlen hely sem maradt üresen 
az öblös teremben. A hangverseny a Hymnus-
sal kezdődött, melyet a tanítóegyesület ének-
kara énekelt nagy szabatossággal s melyet a 
közönség állva hallgatott végig. Következett 
ezután Ujváry Béla, az Eötvös-alap elnökének 
szabad előadása a mi orsz. segélyegyesüle-
tünkről. Megismertette a nagy közönséggel 
Eötvös-alapunk keletkezését, mai állását, fő-
iskolai internátusait, kivált a budapestit ; hang-
súlyozta, hogy az Eötvös-alap vagyona nem-
zeti vagyon, mely megérdemli a nagy közönség 
érdeklődését is. Kért is mindeneket, hogy az 
Eötvös - alapot támogassák. A társadalom 
úgy támogathatja, hogy színi előadásokat, 
hangversenyeket, táncmulatságot rendez az 
Eötvös-alap javára, amit megtehet hálából a 
tanítóság iránt, mert hiszen kinek nem volt 
tanítója s ki nem volna hálás tanítói iránt? 
A mintegy 20 percig tartott beszédet a hang-
verseny közönsége nagy figyelemmel hallgatta 
s végül zajos tapsokban adott kifejezést tetszé-
sének. Következett ezután a Bákay-nővérek 
kedves, művészi színvonalú zongorajátéka, majd 
Schwarz k. a. érzelmes szavalata. Nagy tet-
szésben részesült a paksi prot. dalárda éneke 
(Huber K. Őseink emléke c. darabját adták elő), 
valamint Lágler Sándor kölesdi lelkész, tanító-
egyesületi elnök Diákpályámról című fölolva-
sása, melyben a kedélyes öreg úr jóízű 
humorral mondott el egyet-mást a régi diák-
életből. Tonika Gusztáv ev. esperes szöveg 
nélküli magyar dalokat (saját szerzeményét) 
adott elő zongorán, majd Polgár Alajos polg. 
isk. tan. szavalta el nagy lendülettel és 
valóságos drámai hatással a Fábián, Rákóczi 
hadnagya című melodrámát ; zongorán dr. 

Grünfeldné kisérte. Az utolsó szám a Szózat 
volt, melyet ugyancsak a tanítóegyesület tagjai 
énekeltek. A kitűnően sikerült hangverseny 
után táncmulatság volt, melyen mintegy 120 
pár táncolta a négyest s melyet csak a tom-
bola szakított meg. Eladtak a tombolára mint-
egy 1500 jegyet 20 fillérjével. Az elszámo-
lásról még nincs tudomásunk, de úgy hallottuk, 
hogy a paksi hangversenyből mintegy 4— 500 K 
jut Eötvös-alapunkra, ami az agilis rendező-
ségen kíval a védnöknek : Szeniczy Gusztávnak 
és a bizottság elnökének : Horváth Sándor 
főesperesnek köszönhető. — A paksi példát 
ajánljuk t. kartársainknak országszerte köve-
tésre. Ha sikerül orsz. segélyegyesületünk iránt 
a társadalom érdeklődését felköltenünk : Eötvös-
alapunk föl fog virágozni. Amit a sióvidéki 
tanítóegyesület Pakson megtett, azt másutt is 
meg lehetne tenni a tél folyamán. Csak 
akarni kell! 

— A Magyar Tanítók Naptára megjelent 
s a megrendelőknek már meg is küldötte az 
Athenaeum kiadóhivatala. A naptár tartalma, 
melyet már röviden jeleztünk, a következő : Dr. 
Berzeviczy Albert. (Képpel, amelyet lapunk mai 
számában mi is közlünk.) Péterfy Sándor em-
lékirataiból. A Balaton szépsége, hangulato ; köl-
temény Minké Bélától. Ferenc József Tanitók 
Hám, írta Józsa Mihály, gondnok. (Képpel.) 
Deák Ferenc. (Képpel ) Óda Deák Ferencről. 
Költemény Lampérth Gézától. Deák Ferenc 
bölcs mondásaiból. Dr. 1 Valter Gyula. (Képpel.) 
A száműzött. Vers Walter Györgytől. II. 
Rákóczi Ferenc, György Aladártól. Rákóczi. 
Költemény, írta Ujváry Béla. Adatok a ma-
gyar népoktatás ügyéhez. Történeti vázlat, írta 
Révfy Lajos. Családi végzet. Vers Fülöp 
Gyulától. A harmadik és negyedik osztály 
vezérkönyvei. Szovátliy Lajos. (Képpel.) Irta 
Grossmann Mór. Az év eseményeiből. (7 képpel.) 
Magyar Tanítók Kis-Kátéja. (Első közlemény.) 
írta dr. Göőz József. A Magyar Tanítók Nap-
tárát, mely az Eötvös-alapra jövedelmez, 80 f 
beküldésével az Athenaeum könyvkiadó-hivata-
lában (VII., Kerepesi-út 54. sz.) lehet meg-
rendelni. 

— Az állóírás a közokt. tanácsban. Az 
országos közoktatási tanács a m. héten tartott 
rendes ülésén az új népiskolai tantervhez tar-
tozó utasításokat tárgyalta. Kimondották ekkor, 
hogy az állóírással végzett kísérletezésnek 
egyszer és mindenkorra véget kell vetni és 
igazat adtak a szépírás-mestereknek abban, 
hogy csak egy írást, a dülő-írást kultiválja az 
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iskola. Annyira megy a tanács állásfoglalása 
az állóírás ellen, hogy erről még csak meg 
sem emlékezik az utasításban. 

— Az Eötvös-alap vagyoni állapota f. hó 
7.-én következő volt : értékpapírokban volt 
359.585 K, a Pesti Hazai Első Takarékpénz-
tárnál 54.576 K 59 f, követelésben 4065 K, 
összesen: 418.530 K 08 f . F. év január 1-től 
f. é. nov. 7.-ig belépett összesen 2.242 új tag, 
akik 12.855 K-t fizettek be pénztárunkba. 
Az új tagok közt van 1957 évdíjas (3 K-ás) 
és 285 részjegyes tag. 

— Kegyeletes ünnepély. Megható s a tanuló 
ifjúságnak örökké emlékezetes ünnepély folyt 
le október hó 27-én Szepesolaszin. Yolt ugyanis 
a város temetőjében két oly jeltelen sír, 
melyeknek hantjai alatt már hosszabb idők 
óta két városi tanító : Gedeon Lőrinc és Repcsik 
Ferenc teste porladott. Nem egy tagja azon 
ifjúságnak, mely egyrészt az ő kezük alól 
került ki, ma már az életben igen fényes 
állást tölt be s éppen ezek hálás kegyelettel 
emlékeztek vissza megboldogult tanítóikra. 
Ennek szép bizonyítékát adták avval, hogy 
amikor a szepesolaszii tantestület megpendí-
tette e két kartárs sírjainak megfelelő sír-
emlékekkel való megjelölését, a megboldo-
gultaknak barátjaival egyetemben az ország 
minden részéből megható sorok kíséretében 
siettek a költségekben részt venni. A fölvetett 
eszme ezekután hamarosan testté vált. Az 
egyszerű, de ízlésesen elkészített síremlékek 
átadása a fönt jelzett napon iglói és szepes-
váraljai vendégek, valamint — mondhatni — 
a város összes előkelősége jelenlétében folyt 
le. A közs. iskola növendékei, a helybeli tan-
intézetek csatlakozása mellett, résztvettek a 
róm. kath. templomban megtartott gyász isteni 
tiszteleten, mely után kivonultak a meg-
boldogultak sírjaihoz, s ott precizen előadott két-
hangú gyászdalokkal fejezték ki fogékony kis 
szívük érzelmeit. Gedeon Lőrinc sírjánál Benne 
Lajos ig.-tanító, Repcsik Ferencénél pedig 
Böhm Vilmos közs. tanító beszélt a jelen-
levőkhöz a lelki vezérek iránti köteles hála-, 
tisztelet- és szeretetről. Válaszul, a város elöl-
járósága és iskolaszéke nevében, dr. Ritók 
János vár. t. orvos köszönetet mondott a tan-
testületnek az ifjúság szívében fölkeltett nemes 
erények ily kegyeletes szép ünnepély kísére-
tében való ápolásáért. Ilyen a valódi szemléltető 
nevelés. 

— Tanítók névmagyarosítása. F. é. október 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a követ-
kező tanítók magyarosították meg nevüket : 
1. Frohnmaier János tanító, karánsebesi lakos, 
Erdélyi-re; 2. Broghammer Nándor, osztály-
tanító, csákberényi lakos, Balassa-va,. (T. S.J 

— Rövid hírek. 50 éves tanítói jubileumra 
készülnek Sátoralja-Ujhely en. Ebben az évben 
lesz ötven éve, hogy Singer Izrael sátoralja-
újhelyi tanító a tanítói pályán működik. U 
volt az országban egyike azon első izr. taní-
tóknak, kik már 50 évvel ezelőtt tanítói és 
akadémiai oklevelet szereztek a külföldön. A 
jubiláns nagy irodalmi működést is fejtett ki 
és már 28 évvel ezelőtt megalapította a szegény 
gyermekek fölruházó egyesületét, mely éven-
ként 100 gyermeket ruház föl. — Pályatételek. 
A „rozsnyó- egyházmegyei róm. kath. tanító-
egyesület" középponti bizottsága e tanévre 
a következő tételeket tűzte ki. 1. Az egyesület 
30 koronás pályadíjára: „A gyermeknevelés 
főbb tudnivalói." (Fölolvasás a szülőknek.) 
2. Benyo József esperes-plébános úr 20 koronás 
arany pályadíjára: „A rokonszenv és ellen-
szenv szerepe és hatása a népiskolai nevelés-
ben." (A pályaművek 1904 május 31-ig külden-
dők be az egyesület elnökségéhez. Az utóbbi 
dolgozat csak 1—2 ívre terjedhet.) Kötelező 
tételek: 3. „Miként lehet a phonomimikát az osz-
tatlan iskolában is érvényre juttatni ?" Jutalma 
20 korona. 4. „A beszéd-értelemgyakorlatok 
keretében mily erényeket plántálhatunk az 
apró gyermekek fogékony lelkébe?" Díja 10 
korona. (A kötelező dolgozatok 2 héttel a 
körök gyűlése előtt adandók be a körelnö-
köknek). — A Magyar Tanügy e heti száma 
ismét érdekes tartalommal jelent meg. Első 
cikkét Berzeviczy Albert kultúrpolitikájáról 
dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelő írta, rendes 
rovatai pedig élénkek és változatosak. Ismé-
telten fölhívjuk erre az eleven tanügyi heti 
folyóiratra, melynek ára negyedévre 2 K (amit 
Kerepesi-út 54. sz. alá kell küldeni), a tanító-
testületek figyelmét. — A térképolvasás taní-
tásához kitűnő segédeszközt: Földrajzi füzetet 
rajzolt Velősy Lipót fővárosi igazgató-tanító. 
Egyes füzet ára 20 f, 100 füzet ára 16 K. 
Kiadja Rónai Miksa, V. Alkotmány-utca 10. sz. 

— Halálozás. Bliszka Antal nyitra-peresz-
lényi róm. kath. főtanító elhunyt. A boldogult 
42 évig élt, hivatása magaslatán állott s 23 
évet töltött az egyház és tanítás szolgálatá-
ban. Az elhunyt kiváló erényeinél fogva álta-
lános népszerűségnek, köztiszteletnek örvendett. 
Áldás emlékére ! 

T a r t a l o m : Dr. Berzeviczy Albert. — Wlassics Gyula 
munkássága. — Gyermekbíróság. Sclilosz Lajos. — 
Iskolamulasztások. Gregus Gyula. — Egyesületi élet. — 
Szünóra . Dr. Berzeviczy Albert arcképe. — Erzsébet 
királyné. Minké Béla. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Gööz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatot t a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

• Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot minclen magyarország' népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
•gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde tések á r s z a b á s a . — A pá lyáza t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért m i n d e n közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted részé t 
tevő peti t nyomású és egyhasábú sora 1 korona . Ezek a dijak is 
előre a kiad ól» ivat a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEß. , OSTBOM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB. , ISKOLA-TÉB 8 . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Szabad iskolák. 
Minden munka sikere a tervszerűség, 

a helyes beosztás által biztosítható. 
Az egy célra való törekvés szellemi és 
anyagi téren nagy sikereket biztosít; 
az erők szétforgácsolása a legszebb 
célokat is meghiusítja. A semmittevés-
nek nyomán nincs sem anyagi, sem 
szellemi kultúra. 

Legnagyobb bajunk, hogy félünk 
minden újítástól, pedig a haladó kor 
szekerének sebesen forgó kerékküllőjébe 
hiába kapaszkodunk, veszedelem ér; a 
szekér eltapossa azt, aki útjában föl 
akarja tartóztatni. 

Valljuk be, hogy Hazánk a a^ult 
század utolsó felében, alkotmányunk 
visszaállítása óta a közélet által föl-
szinre hozott eszmék tömkelegében, 
zűrzavarában nehezen tájékozódik. 

Nem csoda ! Nekünk századok mulasz-
tását kellett és kell pótolnunk, és a 
pótlás eme lázas munkájában, ipar, 
kereskedelem, tudomány és művészet 
terén sok olyan elv, sok olyan eszme 
nyert polgárjogot, amelyet ki kell küszö-
bölnünk, ha azt akarjuk, hogy a haladás 
napja tiszta fénnyel ragyogja be e hon 
téréit. Államszervezetünk kialakulása, 
nemzeti életünk sajátságos irányú fej-
lődése gondolkodásra ad okot. Hogy 
ezt lenn, alul, a néprétegek kezdő 
fokán mi látjuk legjobban, az nagyon 

természetes, mert mi érintkezünk a 
néppel. 

A fennen hirdetett „korszerű" jelző 
bizony sokszor csak üres frázis, mer t 
a legszebb ideák is porba hullanak 
vagy azért, mert nincs, aki azokat 
megértse, vagy azért, mert megcsonto-
sodott ósdi elvekről kellene lemon-
danunk, de legtöbbször azért, mert az 
elmék és szívek nincsenek eléggé elő-
készítve azok befogadására. Frázis itt , 
frázis o t t ; komoly, szívós és kitartó 
munka kevés helyen. 

Egyik, társadalmi életünk folyását 
éles szemmel és bátor Ítélettel kisérő 
folyóiratunkban olvastam: „Van valami 
a levegőben, ami a társadalmi erők 
megütközésének előestéjét jelzi, mer t 
minden oldalról szervezkedni látjuk a 
táborokat." Ebben az erős szervez-
kedésben nekünk tanítóknak csak egy 
irányú munkánk lehet: vallás-erkölcsi 
alapon művelni a magyar népet, hogy 
Európa nagy népcsaládai között meg-
állja a történelem által kijelölt hiva-
tásában a maga helyét. 

Nézzétek csak, miként vonul föl 
mindenütt a népek milliója a maga 
nyomorának éles mutogatásával ; az 
egyik rész csak több jogot, de a másik 
már a tőkés társadalom vagyonának a 
megosztását kívánja. Szervezetében kezd 

I félelmes lenni és minden törekvése oda 
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irányul, hogy a társadalmi osztályok 
kereteit megbontsa és megváltoztassa. 

Az a föladat, amit a magyar állam 
itt Európa közepén, kelet ' ós nyugat 
közé ékelten ezer éve betölt, sohasem 
volt olyan nehéz, mint éppen most. 
Nem frázis, de való, hogyha e hivatást 
továbbra is be akarjuk tölteni, ha ma-
gyarokul i t t élni akarunk egy másik 
és több ezer éven át, meg kell való-
sítanunk a magyar nemzeti állam ki-
építését. Ez a munka pedig megköveteli 
e hon minden polgárától, de különösen 
tőlünk, néptanítóktól, hogy kivegyük a 
munkából az oroszlánrészt. 

Ebbe a munkába ne vegyüljön semmi 
más, mint a haza és emberszeretet 
isteni szava; ennek a nagy munkának 
legyen első és fő eszköze : az általános 
művelődés terjesztése, azé a műve-
lődésé, mely keblére ölelve e hon 
minden ajkú népét, nem lehet más 
csak magyar. 

A művelődés terjesztésének eme nagy 
munkájában arra kell törekednünk, hogy 
hassa át az a nemzetalkotó tényezők 
minden rétegét, menjen át r. nemzet 
köztudatába, mert mindig igaz marad, 
amit a 60-as évek egyik nagy alakja 
oly lelkesen hirdetet t : „hogy egy 
nemzet hónából, nyelvéből, szabadságá-
ból csak úgy adhat másoknak, hogy 
jusson is, maradjon is, de a magyar 
kivételt képez, ő nem adhat egyikből 
sem, mert neki az összetartás ösztöne 
szigorú gazdálkodást parancsol, mer t 
egyéniségével egyedül áll a világon." 

Jól tudom én, hogy e nagy ide-
álokért küzdeni, azokat megvalósítani 
nagyon nehéz. Az életfönntartás verej-
tékes munkája sokszor letörli az ideál 
zománcát, de azért oda kell állanunk 
az elsők sorába; kerülnünk kell a nagy 
zajt és lármát, e helyett következetes, 
kitartó munkássággal meg kell mutat-
nunk, hogy mi vagyunk e nagy célnak 
alapvető munkásai. 

Egy francia íróról bírálója azt jegyzi 

meg, hogy nagy ós korszakalkotó mun-
kájában végig kutat ta az egyéniség, a 
tekintély és testvériség fonalát az 
emberiség egész élettörténetén s kuta-
tása alapján talán az a legnagyobb 
hibája, hogy ő a testvériség táborához 
tartozik, de ez oly hiba, mely neki a 
legnagyobb dicsősége. Ez legyen a 
magyar tanítóságnak is munkájában a 
legnagyobb hibája, akkor kitűzött ma-
gasztos célját a nemzet más hivatott 
tényezőinek karöltött, egyesített mun-
kájával mihamarabb el fogja érni. 

Fájdalom! Yan azonban egy valódi, 
igaz nagy hibánk. Közöny a neve. Tan-
ügyi lapjaink, folyóirataink eszméket 
vetnek föl, de azok bármily üdvösek 
is és a mi nagy munkánkban hasznukat 
is vehetnők, sokszor elalusznak, mert 
nem kiséri őket érdeklődő szeretetünk 
és a megvalósításukra megkívántató 
szívós kitartás. 

Az az eszme, amit én cikkem 
elejére írtam, szintén az ilyen elfeledett 
eszmék soraiba tartozik, pedig nagyon 
megérdemelné, hogy a magyar taní-
tóság fölkarolja és a nemzeti állam ki-
építése munkájában fölhasználja: értem 
a szabad iskolák létesítésének szép 
eszméjét. 

Ismerem, némileg tanulmányoztam 
ennek a szabad iskolának (lyceum) a 
történetét. Budapesten 1893-ban alakult 
is egy ilyen egyesület. Tény, hogy ennek 
az egyesületnek nem sikerült meg-
valósítani ama szép célokat, melyeket 
a művelt külföldön, különösen Angliá-
ban elért, ahol ezer és ezer helyen 
oktatják a népet, a felnőtt embereket 
a jóra, szépre és nemesre. Ilyen a 
norvégek paraszt egyeteme is. 

Egy pár előadást, egy nyomtatott 
programot olvastam a budapesti 
szabad egyetem munkája köréből, az 
a meggyőződésem, hogy azzal nagyon 
nehéz a tudományokat népszerűsíteni. 

Sok szó fér ahhoz is : alakított, szer-
vezett egyesület vegye-e a kezébe a 
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munkát, vagy csak egy alkami érde-
keltség ? 

Mint a debreceni legújabban alakított 
szabad iskola (mi elhagytuk a lyceum 
szót) szépen indult munkája mutatja, 
elég, ha a közönség körében, nagyobb 
helyeken levő egyesületek vállvetve 
kezökbe veszik az irányítást. I t t négy 
nagyobb egyesület k é t - k é t küldötte 
vette kezébe a munkát és állapította 
meg a programot. 

Mint a külföldön, úgy itt is kettős 
irányban folyik a munka, t. i. nemcsak 
a művelt osztály, de különösen ós 
főként az alsó néposztály számára is 
tartatnak a tanítások, gyakorlati, szem-
léltető előadások. Ezt azután fölváltja 
a művelt osztály számára tartandó 
előadások sorozata. 

Mi az alsó néposztály számára tar-
tandó előadások sorozatát tervszerűen 
osztottuk be, természettan, természet-
rajz, földrajz, történelem, egészségtani 
(orvosi) dolgok és jogi ismeretek soro-
zatos előadása követi egymást. Tekin-
tettel a váro3 nagy kiterjedésére, 
egyszerre négy iskolában tanítják ugyan-
azon dolgokat, amit a tanítók maguk 
között már eleve megállapítanak. 

A tanítást az illetők írásba foglalják, 
de a tanítás teljesen szabad. Elvi föl-
tétel, hogy a hallgatóságnál semmi 
ismeretet sem szabad föltételezni. 

Ezeket csak inkább az elvek meg-
állapítása miatt közöltem, mert ez a 
kérdés faluhelyen egészen másként 
alakul. Ott, ha a pap, tanító és jegyző 
egyetértenek, vagy ha van dalos- avagy 
egy kis társaskör, annak kezdeménye-
zésére megindítható az egész mozgalom, 
de legtöbb helyen maga a tanító ve-
heti azt a kezébe és hívhatja össze a 
népet a tanterembe. 

A tanítás tar tamát egy órára szabtuk 
s mind a négy helyen hétről-hétre fo-
kozottabb az érdeklődés. 

Nagyon fontos, hogy a tárgy, a 
kérdés, melyről tanítunk, olyan legyen, 

mely a hallgatók érdeklődését fölkeltse 
s őket valamely hasznos cselekvésre 
buzdítsa. Az az egyszerűbb hallgató az 
elvont, elméleti dolgokat, bármilyen 
szépen adják is neki elő, nem hallgatja 
oly szívesen, mintha az ő életkörébe 
vágó gyakorlati kérdésekről beszélnek 
előtte, sőt gyakorlati kísérletekkel is 
meg-megmutatnak neki egyet és mást. 

Az Uránia által fölajánlott vetítő-
gépek és fölolvasások is nagyon szépen 
illeszthetők be az ilyenszerű tanítások 
keretébe, mert a technikai haladás ma 
már igen kifejlett, úgy hogy ennek 
bemutatása szinte önkéntelenül kínál-
kozik, hogy a tanítások sorába, annyit 
amennyit, fölvegyünk. Ehhez még 
annyit mondhatunk, hogy az embert 
és az őt környező világot ismertessük 
meg az élet minden viszonyában, hogy 
lássa és tanulja meg, hogy nemcsak 
anyagi, de magasabb szellemi célok 
megvalósítása és elérése is emberi és 
társadalmi föladat. 

Társadalmi életünk mai menete meg-
kivánja, hogy a szociális életviszonyok 
ismertessenek és tárgyaltassanak. A tár-
sadalom-tudomány fontosabb kérdései-
nek az ú. n. művelt osztállyal való 
megismertetése képezi a második irányú 
előadásoknak a tárgyát. 

Mindkét irányú tanításnak mindig és 
mindenütt az adott viszonyokhoz kell 
alkalmazkodni, más tervezet kell Debre-
cennek és más Bavanistyének, más egy 
kis községnek. 

Ezeknek a tanításoknak az legyen 
a hasznos mellett a főcéljok, hogy az 
embert erkölcsileg is nemesítsék, hogy 
a lélek teljék meg nemes eszmékkel, a 
jó, a szép becsülésével és szeretetével. 

Azok, akik az ifjúsági egyesületek-
ben forgolódnak, azokat oktatják, ezt 
a célt szolgálják. A gazdasági szak-
kérdés tárgyai, a szabad iskola tárgyai. 

Hála a Gondviselésnek, sok lelkes 
és buzgó munkása van sorainkban már 
eddig is a fölvetett eszmének, de nem 

4 7 * 
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annyi, amennyit joggal lehetne remélni. 
Ennél a kérdésnél nőtanítóink is meg-
találhatják felnőtt leányok és asszonyok 
körében a maguk teendőit, csak egy 
kis érdeklődés és jóakarat kell, szép 
és hasznos sorozatot állapíthatnak meg. 

Tudom: nem új az eszme, amit föl-
vetettem, de én azt a magyar nemzeti 
állam kiépítése nagy munkájában igen 
fontosnak tar tom s most, amikor a 
falu és város népe tűz mellé a házba 
szorul, igazán szép és nemes munkát 
végez az, aki ezt az időt a nép szellemi 
és erkölcsi életének nemesítésére, isme-
reteinek gyarapítására fölhasználja. 
v (Debrecen.) Kozma László. 

Dr. Berzeviczy Albert tanügyi 
politikája. 

i. 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter f. hó 14-én mondotta el buda-
pesti (józsefvárosi) választói előtt program-
beszédét. Ez alkalommal a közoktatásügynek 
csak egy kérdéséről nyilatkozott, melyről úgy 
vette észre, „mintha a kormány elnöknek külön-
ben igen világos nyilatkozatai itt-ott félre-
értéssel vagy inkább félremagyarázással talál-
koztak volna." Ez az állami és felekezeti 
oktatás viszonyának kérdése különösen a 
népnevelés terén. „Hallottam és olvastam — 
mondotta a miniszter — olyan magyarázato-
kat, mintha a kormány állásfoglalása ebben a 
kérdésben az állami és nemzeti érdek szem-
pontjából visszaesést jelentene az előbbi ko r -
mányok eddig követett irányával szemben, 
vagy legalább is nem jelentené azt a haladást, 
melyet a jövőtől elvárhatunk. Ez teljesen téves 
megítélés. Érr néhány év előtt egy képviselő-
házi beszédemben kimerítően föltártam néze-
temet arról a törekvésről, mely a népoktatást 
egészen államosítani s a felekezeteket az 
oktatás teréről egészen száműzni akarja. E l -
mondtam, hogy nézetem szerint ez nemcsak 
anyagi eszközeink szempontjából kivihetetlen, 
de ilyen monop jlizálása a tanítás jogának az 
állam részéről a szellemi szabadságról és a 
liberalizmusról vallott nézeteimmel is össze-

egyeztethetetlen s gyakorlati hatásában egészen 
céltévesztett volna. Ezt a nézetet vallotta az 
áltálínos államosítás eszméjével szemben kitűnő 
élődöm is a kultuszminiszteri székben, ezt a 
nézetet vallom ma is. De ez korántsem zárja 
ki azt, hogy az állam egyfelül mindenütt, ahol 
azt a körülményék igazolják, állami iskolát 
állítson, másfelül a felekezeti oktatás fölött 
különösen hazafiassága s a nemzeti széllem 
és nemzeti nyelv érvényesítése szempontjából 
szigorúan és hatályosan, hozzáteszem : az eddi-
ginél is hatályosabban ellenőrködjék, s ahol 
hibát lát, ott a kellő megtorlással is éljen és 
az állami s nemzeti szempontnak minden körül-
mények között föltétlenül érvényt szerezzen. 
A hazafias és nemzeti szellemű felekezeti 
iskolákat ám gyámolítsa az állam anyagilag 
is még hathatósabban mint eddig és serkentse 
őket a maga intézeteinek példájával nemes 
versenyre, s biztosítsa intézményeivel, külö-
nösen a tanítóképesítés reformja útján az állam-
eszme és a nemzeti nyelv kellő érvényesülését 
a népnevelés egész vonalán. Az így fölfogott 
népnevelési politika azt hiszem, nem ad föl 
semmit a mult vívmányaiból és a kultúrális 
haladás és nemzeti megerősödés hőforrásait 
nyitja meg és én számítok rá, hogy amennyi-
ben ebben az irányban fönnálló törvényeink 
módosítására is lenne szükség, ebben az összes 
hazafias érzületű felekezeti tényezők is t ámo-
gatni fogják a kormány törekvését." 

II. 

Dr. Berzeviczy Albert miniszter tanügypoli-
tikai elveit képviselőházi, és programmbeszé-
deiben nemcsak egyszer hallatta, azonban rend-
szeresen összefoglalva azt az 189Ó. évben meg-
tartott Il-ik egyetemes tanügyi kongresszus 
megnyitó gyűlésén adta elő. 

Nem fontos, hogy ezen elveivel szemben a 
szakosztályok mint vélekedtek, az a körülmény 
pedig, hogy a letelt 8 év alatt ő nagyméltó-
sága nézetei változtak-e, vagy sem, kitudódik a 
költségvetés tárgyalásakor nyújtandó expozé-
jából, azonban minket tanítókat eléggé érdekel 
millenniumi beszédének fölújítása. 

Ismerik azt sokan, de mivel e 8 év alatt a 
magyar tanítóság száma 2 0 % változást szen-
vedett, 15%-a l pedig szaporodott, így az 
akkori beszéddel a tanítóság része ismeretlen, 
sőt fölemlítve, hogy a kongresszuson csak 3000 
tanító vett részt, a napló pedig alig terjedt el 
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ennyi példányban is: nem fölösleges — - sőt 
tanulságos — ő nagyméltóságának főbb tan-
ügypolitikai nézeteit ismernünk. 

A magyar hazát legjobban érdeklő fontos 
kérdésnek volt előadója. Tiszte volt ugyanis 
előadni nézeteit: „Az egységes nemzeti köz-
oktatás ról. Mint a kongresszus (V. egyet, 
tanítógyú-és) egyik jegyzője, ott álltam dr. Beke 
Manó titkár (most már egyetemi tanár) úrral 
az elnöki emelvényen, az előadó háta megett, 
hallottam minden szavát s elragadta lelkemet 
ama lángoló lelkesültség, mely az előadó 
minden mondatából kisugárzott. 

Egyetlen megjegyzésem volt akkor is, most 
is fönntartom: úgy vettem észre, hogy ő 
nagyméltósága javaslatait nagyban korlátozza 
az ország pénzügyi helyzetének alapos ismerete, 
mert indokolásai igen szépek, magasztosak, 
míg a hozzáfűzött javaslatok azokkal nem 
állanak egészen arányban, mert szűkebbek. 

Nem lehet helye itt az egész, nagyszabású 
beszéd közreadásának, hanem a főbb kijelenté-
seket csoportosítom csak. 

Ily enek: 
1. Közoktatásügyünket határozottan nemzeti 

irányban kell fejlesztenünk és szervezetét egy-
ségessé, valódi organizmussá kell tennünk. 

2. A közoktatás különböző szervei, fokozatai 
jól egymásba kell, hogy vágjanak, egymást 
kiegészítsék, egymás sikeres működését elő-
mozdítsák, a nemzet zömének, az általános 
alapismeretekre nézve egységes képzést nyújtván, 
ezáltal a társadalmilag széttagolt nemzet össze-
forrasztásához s végeredményében a nemzet 
erejének növeléséhez hozzájáruljanak; egysé-
gessé, továbbá oly értelemben, hogy a közoktatás 
élő tényezői : a tanítók, a tanulók, a felügyelők 
és vezető közegek összműködése sikeres legyen 
és testületi szelleme gyarapodjék ; az iskolák 
fokozatai és nemei közt mutatkozó idegenkedés 
és elzárkózás megszűnjék, a feladatok közössé-
gének érzése hatályosabbá váljék. 

3. Közoktatásunkba az igazi nemzeti szelle-
met belevinni csak akkor sikerülhet, ha egyszer 
mindenki, aki az ifjúság tanításának és neve-
lésének magasztos hivatásával foglalkozik, 
maga át lesz hatva a nemzeti érzéstől, nemzeti 
feladataink, tudatától. 

4. Első rendű fontosságú a tanügyi kérdésekben 
megbízható és szilárd közvélemény átalakulása, 
amihez szabad véleménynyilvánítás szükséges, de 
mindenekfölött az, hogy a tanügyi kérdéseket a 
maguk tisztaságában megóvjuk minden, azok 
lényegét elhomályosító idegen elem bevegyiilésétől. 

5. Nem lehet eléggé ajánlani közoktatás-
ügyünk történetének beható művelését. (Kívánja 
az 1777. és 1806. Ratio Educationis eredeti 
magyar szövegének kiadását.) 

A népnevelési törvény revíziójára vonatko-
zólag következő nézeteit terjesztette elő ő nagy-
méltósága : 

1. A népnevelési törvény revíziójának súly-
pontja tulajdonképpen inkább annak, adminisz-
tratív mint pedagóyiai rendelkezésein nyugszik. 

2. Kívánja az állam hatályosabb félügyéle-
tének biztosítását; az államellenes iskolai üzel-
mek sikeresebb megakadályozását, a tanító-
képesítés államosítát, a tanköteleze'tségnek inten-
tívébb és extenzívebb végrehajtását. 

Minden esetre szükségesnek tartom — úgy-
mond, — hogy a népnevelési törvény revíziója a 
maga egészében hajtassék végre. Sajnálja, hogy 
ez 1893-ban az egyházpolitikai ellentétek miatt 
meg nem történt. A revíziónak, ha egyszer be-
következik, ki kell terjednie a tanítóképzés szín-
vonalának emelésére, illetőleg arra, hogy a tanító-
képzés valamennyi intézete megfeleljen a jogosult 
igényeknek, mi végből a tar folyam hossza tör-
vényileg 4 évben állapíttassák meg. A kellő szín-
vonalon nem állóképezdék inkább szűnjenek meg-, 
amennyiben fönnállásuk szükségetpótol — állami 
hozzájárulással helyeztessenek kellő karba. 

3. A mindennapos kötelező elemi népiskolai 
oktatásnak négyéves tanfolyamot kell alapul 
venni. Ennek fölibe jönnének, minden legalább 
ötezer lakossal bíró községbea a felsőbb fokú 
népiskolák, melyek mezőgazdasági vagy ipari 
gyakorlati képzéssel volnának összekötve és 
bizonyos szakiskolába való lépésre is képesíte-
nének. Tanfolyam 2—4 év. 

A polgári iskolára vonatkozólag az volt a 
nézete ő nagyméltóságának, hogy : 

1. A fiúkra nézve oly középfokú tanintézetté 
alakidna át, melynek alsó osztályai lehetőleg 
összevágnának a felső fokú népiskolával, hogy 
onnan ide átléphetnének. Ez a polgári fiúiskola 
hét, esetleg nyolc osztályban kiválóan gyakorlati 
irányú polgári képzést nyújtana s az egyéves 
önkéntesi szolgálatra is képesítene. 

2. A leányoknál az alsóbb osztályokban a 
cél az volna, hogy szem előtt tartaná a művelt, 
gyermekei gondos nevelését vezető anyának és 
a praktikus háziasszonynak életszükségletét, a 
két felsőbb osztályban, — tekintettel a tudo-
mányos pályára lépőkre — élőtérbe lépne az 
egyetemre való előképzés, a latin nyelvnek, 
mint fakultativ tárgynak tanulására itt már 
több idő hagyassék. 

Érettségi vizsgálat a leányközépiskolában 
nem lenne, de az egyetemre lépők a közép-
iskola érettségi vizsgálatának megfelelő fölvételi 
vizsgálatot tennének. 

Az egyetemnél állást foglal a 3-ik egyetem 
mellett — helyet nem jelöl, — továbbá az egye-
temeken a bevett vallásfelekezeteknek hittani 
karokat kíván doktorátus adásának jogával. 
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A jogi és magasabb szakiskolák kérdése nem 
közvetlenül érdekli a tanítóságot, ide vonatko-
zólag az idézéseket elhagyom, de mint igen 
lényeges és nagyon fontos megjegyzést fölem-
lítem még, hogyan gondolkozott a miniszter 
úr a tanárképzésről. 

1. Ez az a kérdés, amelyben kos oktatásunk 
egységes és nemzeti irányú reformja tulajdon-
képpen kicsúcsosodik, amihez a reformtörekvések 
összes szálai visszavezetnek. 

2. Közoktatásunk nemzeti és egységes is 
csak tanerőink által lehet. A képzés reformja 
által úgy és főleg azáltal tehetünk sokat, ha 
a leendő tanárokat és tanítókat nemcsak a 
kellő ismerettel és pedagógiai gyakorlattal 
látjuk el, de egyúttal az állam intézményeivel 
mentől szorosabb érintkezésbe hozva őket, mind-
egyiket az állameszme, a nemzeti érzés egy-
egy apostolává igyekszünk avatni. 

* 

íme ezekben foglaltam — igen röviden — 
össze az elveket. 

Én úgy látom, úgy érzem, hogy mivel ő 
nagyméltósága nagy fontosságot tulajdonít a 
népiskolai törvény revíziójának s már azt 
ezelőtt tíz évvel szerette volna megalkotni, az 
ő minisztersége e tekintetben buzdítás nekünk, 
hogy az egyetemes gyűlésünkre kitűzött eme 
fontos kérdésünket minél jobban megoldjuk, 
mert — ez a hitem — ez a munkánk nem a 
levéltárnak, de a gyakorlati életnek készül. 

(Hajdúböszörmény.) Dobó Sándor. 

A nyelvtanítás az elemi iskolában. 
A nyelv a gondolatok kifejezője. Minden 

processus, amely az emberi lélekben végbemegy, 
tehát a fogalmak, ítéletek, következtetések 
folyamata és ezeknek összessége : az ismeret, a 
nyelv által jut kifejezésre. A nyelv ekkép két 
elemből áll, ú. m. a gondolatok világából és 
ezeknek külső részéből, magából a nyelvből. 

A gondolatok alakulása és ezeknek rendes 
törvényszerű mozgása egy külön tudománynak, 
a logikának birodalmába tartozik. Ez szab 
törvényeket, utasításokat arra nézve, hogy mi-
ként kell ezeknek az emberi lélekben létre-
jönniük. A nyelv ezekkel a gondolati alakít-
mányokkal kontaktusban van ugyan, a szervi 
kapcsolat fönnáll ugyan a két tényező között, 
de a nyelv lényegében mégis csak a gondo-
latok külső burkolata. Vagyis a gondolat a 
belső, a nyelv a külső ; amaz a mag, emez a 
héj, ez a test, amaz a lélek. 

A nyelv vagy élőbeszéd, vagy jelképes 
forma: írás. 

Kérdés már most először, hogy úgy tanít-
tassék-e a nyelv, hogy abba a gondolatok 

világa, alakulása is beleillesztessék, avagy 
azoknak csak külső része vétessék boncolókés 
alá. Továbbá lényeges alkatrésze-e az élő-
beszéd, avagy csak a helyesírás? 

Feleletünk az első kérdésre az, hogy: igen. 
De itt nyomban hozzátesszük, hogy nem abban 
az exkluzív vonatkozásában, amint az itten 
közönségesen gondoltatik. A fogalmak, ítéletek 
stb. keletkezésének szükségszerű alakulásai 
ugyanis sohasem lehetnek egy ismeretágnak 
különös kiváltságai. Sőt ellenkezőleg. A gondo-
latok már belső tulajdonságaiknál és mozgásaik-
nál fogva az összes ismeretköröket diagónizálják, 
tehát terjedelmökkel az összes ismeretágakat fel-
ölelik. Vagyis: a gondolatoknak nemcsak egy, 
hanem minden ismeretág letéteményese, fejlesz-
tője, erősítője. Ekkép a nyelvről szóló ismeretág 
is. De hogy csupán és kizárólag a nyelvről 
szóló tudomány vethetné meg annak az alapját, 
és csakis ez az ismeretág lenne annak kizáró-
lagos köszörűköve, ez az elmélet a józan 
bírálat előtt egy óráig sem volna fönntart-
ható. — Hanem igenis az áll, de csak ennyi 
áll, hogy a gondolkodás minden ismeret-
ágban, tehát a nyelvismeretben is nyer tar-
talmat és terjedelmet, szabatosságot, formát és 
szépséget, természetesen az illető ismeretkörök 
kvalitása szerint, és föltéve, ha az az ismeretág 
okosan is taníttatik. 

A mi álláspontunk tehát erre a kérdésre az, 
hogy a gondolatok alakítása és egymáshoz 
való csatlakozása, sorakoztatása, csoportosítása, 
egyszóval az értelem bővítése és gyakorlása 
igenis hozzátartozik a nyelvtanításhoz éppen 
úgy, mint más ismeretágakhoz, de nem úgy, 
hogy ezt csupán a nyelvtanításra vonatkoz-
tassuk koncentrikusan, hanem az összes ismeret-
ágakra is: decentrikusan. 

A másik kérdés, hogy a nyelvtanítás körébe be-
vétessék-e az élőbeszéd is, avagy csak a helyesírás? 

Az élőbeszédre ugyanaz a véleményünk, 
mint az értelmi gyakorlatokra. Nevezetesen az, 
hogy az élőbeszéd sem szorítkozik az ő mozgá-
sában, hogy merész kifejezéssel éljünk, egy 
mennyiségi pontra, hanem forgásával megláto-
gatja és uralja az összes ismeretágakat. Tehát 
ez sem csupán a nyelvtanítás kizárólagos bir-
toka, hanem az összes ismeretágaké. Egyszóval 
közös birtok. Ha közös birtok, akkor a bir-
toklás is közös. És az ebből eredő kötelesség 
is közös. A mi nézetünk tehát idevonatko-
zólag is az, hogy mivel az élőbeszéd az összes 
ismeretágak közös tulajuo : a : annak a gyakor-
lása is közösen eszközöltessék. Marad ekkép 
hagyatékul a nyelvtanítás kizárólagos birto-
kában, mint elidegeníthetetlen fidei commissum 
a helyesírás. Ez egyedül elidegeníthetetlen bir-
toka a nyelvtanításnak. Más semmi. 
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Amint látszik, a birtok kevés. Mi mégis azt 
mondjuk rá, hogy még így is sok. Mert az 
elemi iskola csekély ideje, csekély ereje ezt a 
kis birtokot is alig tudja becsületesen úgy fel-
törni, úgy fölszántani, úgy beboronálni, hogy 
az abból kikelendő magvak az életképesség 
minden attribútumaival bírjanak. 

így megtisztítva a különös nyelvtanítást a 
rája rakott cafrangoktól, már most rátérhetünk 
arra a szintén megrögzött, de eddigelé sem-
mivel sem indokolt ama gyakorlatra, hogy 
grammatizáljunk e, tehát elméletezziink-e, avagy 
csak a nyelvanyagot és az ebből folyó helyes-
írást gyakoroljuk-e ? 

Itt ahelyett, hogy egyenesen felelnénk, csu-
pán kérdéseket vetünk föl. Kérdezi-e valakitől 
az élet, hogy például ez a szó: „költség" 
főnév-e, avagy melléknév? Soha. Hát azt kér-
dezi-e valaki valakitől, hogy: „akkor" hatá-
rozó-e? Egy árva lélek se. Hát azt kérdezi- e 
az élet valakitől, hogy „hússzőr" számnév-e? 
Ilyen kérdést se hallott az élettől senki. Az 
élet sokkal józanabb, hogysem ilyen kérdé-
sekkel zaklassa a bînne élőket. Yan azoknak 
amúgy is zaklatásuk bőven. Ezeket a kérdé-
seket csak a gí ammatikasok és a felsőbb 
iskolák kérdik. Es ők talán jogosan is teszik. 
Ámde mi az életnek tanítunk. Az élet pedig 
csak ezeket kérdezi, hogy hogy írjuk le ezt a 
szót: „költség", hogy írjuk le ezt: „akkor", 
hogy írjuk le ezt: „hússzor". Mást nem. De 
ezt azután kérdezi is. És aki erre nem tudja 
a helyes feleletet megadni, azt menten el is 
ítéli. És igaza is van. 

Mi tehát az elemi iskolában a grammatikai 
elméletezéseknek, jelentéstani analíziseknek 
esküdt ellenségei vagyunk már csak annál a 
nyomós elvnél fogva is, hogy egyszerre két-
felé menni nem lehet. Ennélfogva az elemi 
iskola sem mehet. Tehát nem mehet egyszerre 
az elemzések, a felsőbb iskolák felé is, az élet 
felé is. Mivel ha ezután is kétfelé megy, úgy 
fog járni, mint az erők egyközényének törvénye 
szerint az a tárgy, amely két irányból jövő 
erőtől hajtva, sem az egyik, sem a másik erő 
irányában nem megy, hanem a két irányhoz 
rajzolandó egyközény átszögelőjét követi. Vonat-
koztatva ezt az erőműtani elméletet az elemi 
iskola mostani bifurkációnális nyelvtanítására : 
az nem fog eleget tenni sem a felsőbb iskolák 
követelményeinek, sem a közvetetlen életnek. Az 
erő tehát nyomtalanul el fog veszni. Probatum est. 

De még nem vagyunk készen a kérdésekkel. 
Kérdi-e az élet, hogy ez, vagy amaz a mondat 
egyszerú-e, avagy összetett? Egymásmellé ren-
delt-e, avagy alárendelt? És ha egymás mellé, 
avagy egymás alá rendelt, milyen rendelt ? Soha. 
Nem kérdezte még se Lajostól, se Zsigától, se 

szegénytől, se gazdagtól. Ezeket csak az elemi 
iskola kérdezi. Hogy miért kérdezi, azt senki 
sem tudja. Nem tudja se a tanító, se a tanfel-
ügyelő. Mert ha tudnák, nem kérdeznék. Mind-
ezeknek dacára a tanító kínozza magát vele, agyer-
meket is nyaggatják vele, mert hát ez a bevett 
szokás. 

Pitvarba is szokás ! A szokás okadatolás 
nélkül nem bölcsesség, hanem ír erő bolondság. 
De az alá- és fölérendeltségen vesszőparipázó 
urak okadatoinak ám. Nagy bölcsességgel, de 
kevés tudással azt állítják, de persze nem 
bizonyítják ; vagy ha bizonyítják is, de be nem 
bizonyítják, hogy a szünetjeleket, recte : az 
írásbeli jeleket másképpen a gyermekek föl nem 
rakhatják rendesen, hacsak az alá- és fölé-
rendeltséget nem tudják. Hiú beszéd ! Hátha 
Jókai, Arany, Petőfi írtak és interpunkció-
náltak, mindig azt firtatták, hogy ez, avagy 
amaz a mondat alanyi, vagy tárgyi mellék-
mondat-e? Nem hisszük. Mert akkor ebben 
az izzasztó munkában máig sem születhettek 
meg volna azok a felséges, fejedelmi gondo-
latok, amelyek isteni elméjökben megfogam-
zottak és amelyek az egész emberiség lelkét 
és szívét oly pazar módra megtermékenyí-
tették. De nem hisszük azért sem, mert az 
interpunkció nem annyira a mondatok kvali-
tása, mint inkább a gondolatok integritása 
szerint helyezkedik el. Ehhez a tudományhoz 
pedig nem kell se a fő-, se a mellékmondat 
tudása, se alá-, se fölérendeltség, se a mondat 
csonkasága, se tövessége, se bővítettsége, se 
összevontsága. Ehhez csak józan fölfogás és 
jó tanítás szükséges. 

Mindezeknek dacára a mondatokat tmí-
tani kell. De korántsem azoknak grammatikai 
formáiban és furfangos elnevezéseiben, melyek-
nek leg .lább az eis mi iskolában semmi elfogad-
ható alapja nincsen, hanem a gondolatok egy-
máshoz való kapcsolatában, csatlakozásában, 
vonatkozásában. Példa legjobban világosít : 
„Magát becsüli meg az a nemzet, amely el-
hunyt jeleseit megbecsüli." — A végén ennek az 
összetett mondatnak pont, a közepén vessző 
van. De korántsem azért van vessző a közepén, 
mert az egyik mondat f'őmondat, a másik 
mellékmondat, hanem azért, mert a vessző 
helyén a gondolat csak félig van befejezve. 
Ennek a föltevéséhez pedig nem kell tudni se 
fő-, se mellékmondatot, hanem csak ki kell 
tudni érezni a gondolatnak félig való bevég-
zettségét. A pont föltevéséhez pedig a gondo-
latnak teljes integritását. Amit helyes érzékel-
tetéssel, rendesen tagolt olvasással a gyermekkel 
is ki lehet igen könnyen éreztetni. És pedig 
úgy, hogy a vesszőnél a hang kissé fölcsa-
pódik és az olvasó kis ideig várakozó állás-
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pontot foglal el ; a pontnál pedig a hang 
leereszkedik és az olvasó hosszabb szünetet 
tart. De a rendes interpunkciónálás soha?em 
lesz elérhető akkor, ha a grammatikai obskurus 
szabályok és elnevezések nyaggató firtatásához 
fordulunk. Az az egy már bizonyos. 

Hátra van még, hogy tanmenetünk szin-
thetikai irányt kövessen- e, avagy analitikait. 
Tehát legelőször a hangokat, a szavakat vegye-e 
boncolás alá, avagy visszamenőleg a monda-
tokat. Vagy talán úgy, mint most : a szókat 
is, a mondatokat is összehabarodva. Most tudni-
illik beszélnek egy lyukból a mondatokról is, 
a szavakról is. Amelynek a vége az össze-
habarodás. Miér t? Mert csak éles megkülön-
böztetések, tagozások, részekre való osztások 
vezetnek tiszta igazságokhoz és értetik meg 
velünk az egységet, az egészet. (Mondjuk meg, 
hogy itt mi a mi szi-zlémánk szerint nem holmi 
beszéd- részeket és mondatféléket, hanem csak 
szókat és gondolatalakulatokat értünk.) Mi tehát 
itten a természetes eljárás? Felelet a szinthe-
tikai tanmenet. Mert ez tart lépésében az egysze-
rűtől az összetettre, tehát itten a könnyebbről 
a nehezebbre. Pedig itt ez a természetes. A 
természetesség pedig mindenben, tehát a taní-
tásban is, tehát a nyelvtanításban is a legfőbb 
elv elannyira, hogy a többi didaktikai elvek 
sem egyebek, mint ennek a nemes egyszerű-
ségű legfőbb elvnek többé-kevésbbé sikerült 
szövevényes, éppen azért zavaros utánzatai. 

Mi ehhez képest tanítanók először a magán-
hangzókat időméretes beosztás szerint, mint itt 
egyedül értékesíthető részt. Az egyszerű és 
összetett mássalhangzókat. A „ly" és „j" betűk 
különbözeteit. A szavak megszakítását. Egy-
jegyű mássalhangzók erős hangzását. Az össze-
tett betűk erős hangzását. A nagy kezdő betűket. 
Szófejtés szerinti helyesírást a ) összetétellel, 
b) képzéssel. A ragokat, A ragoknak és tövek-
nek egymáshoz való idomulásait. Tehát a 
szavak jelentéstana egészen kimaradna. A gondo-
latok bevégzettségét, tehát a pont használatát. 
A gondolatok bevégzetlenségét, tehát a vesszőt. 
A kettőspont, kérdő- és felkiáltójelek haszná-
latát. Nyújtanánk egyes elbeszéléseket, leírá-
sokat, leveleket, folyamodványokat, szerződé-
seket, kötelezvényeket stb. De mindezekből csak 
azokat a részeket, amelyek a helyesírás, tehát 
a közvetetlen élet szempontjából értékesít-
hetők. Tehát, amelyekből az ortográfia rend-
szere az elemi iskolában legalább főbb vona-
laiban kiépíthető és amelyekből a közvetetlen 
élet kielégítést talál. Ekkép grammatikát nem 
tanítanánk semmit. 

Főbb vonalaiban az anyag ez volna. Meg-
jegyezzük, hogy mi itten korántsem és távolról 
sem mutattuk be a földolgozandó anyagnak 

egész terjedelmét, ami természetes is, hanem 
ancak csak azokat a főbb tagozatait, ame-
lyeknél a helyesírás ütközőkre talál és ame-
lyekkel egyszerű ember megélhet. Aki tehát 
ebben a cikkben a földolgozandó anyagnak 
teljességét akarná fölfedezni, fölfedező-útján 
roppant csalatkoznék. Ez a cikk sem több, sem 
kevesebb, mint egy végtelenül szerény tájékoz-
tató. Tehát éppen olyan a nyelvtanítónak, mint 
a hajósnak az iránytű, a mélységmérő és a 
világító-torony. Valamint a hajósnak ezek az 
eszközök mutatják meg, hogy útjában merre 
haladjon, mit kerüljön és hová irányítsa hajóját, 
hogy szerencsésen parthoz juthasson : éppen 
úgy ez a szerény dolgozat is csak azt az irányt 
jelöli, amerre a nyelvtanítónak munkájában 
mennie kell és csak azt a célpontot tűzi ki, 
ahová az elemi iskolai nyelvtanításnak ki kell 
kötnie. Ez a célpont pedig nem más, mint az 
egyszerű, közvetetlen élet. Az egyszerű, közve-
tetlen élet pedig ezzel a rakománnyal okve-
tetlen meg fog elégedni. Sőt örömmel és tár t 
karokkal is fogja üdvözölni. Nem lesz ugyan 
így a nyelvtanítás hajóján se mirha, se gyöngy, 
de okvetetlen rajta lesz az egyszerű életnek 
„mindennapi kenyere". Pedig ez a fő. Mert 
az egyszerű életnek nem mirha, se nem gyöngy, 
hanem a „mindennapi kenyér" kell. 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Külföldi szemle. 
Dánia népoMatásügye. A „Revue pédagogi-

que" a dán népoktatásügyről érdekes ismer-
tetést közöl, melyből a következőket vesszük át : 
A dán gyermekek iskolalátogatása a 7—14-ik 
életévig terjed. Ki nem mentett elmaradásokért 
napi egy korona büntstéspénzt kell fizetni. Ezek 
a büntetések azonban még mindig nem voltak 
képesek a rendes iskolalátogatást kierőszakolni, 
azért az iskola csak örülhet annak az egye-
sületnek, mely erkölcsileg züllött gyermekek 
megmentésére alakult. Ez az egyesület, mely 
1898-ban alapíttatott, különös figyelmet fordít 
elhanyagolt gyermekek nevelésére és megmen-
tésére. Fönnállásának rövid ideje alatt, miután 
aláírások útján is 120.000 korona segélyt 
kapott, 400 gyermek nevelését vette gondjai 
alá; van három intézete fiúk és egy leányok 
részére, de egy es családoknál és magánházakban 
is helyez el gyermekeket neveltetés végett. 
Az iskolalátogatás emelését nagyban előmoz-
dította a gyári gyermekmunkát szabályozó 
1901 április 11-én kelt törvény, mely szerint 
12 éves gyermekeknek e munka általában el 
van tiltva, a többieknek a reggeli 6-tól esti 8-ig 
terjedő időközben hosszabb déli szünet mellett 
van csak megengedve. A Dániára nézve mérték-
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adó iskolai törvény az 1899. évből származik. 
A 6. és 7. §§ szerint a népiskolai tanulók kor, 
értelmi tehetség és ismeretek szerint osztályo-
zandók. Csak a legkisebb falusi iskoláknak van 
kevesebb, mint 38 tanuló mellett egy tanítójuk; 
mihelyt e szám túl van lépve, több. Az új 
iskolai épületek úgy a falvakban, mint a 
városokban igen célszerűen vannak fölszerelve, 
megfelelnek az egészségügyi követelményeknek 
s a dán nép iskolabarát érzelmeiről tanúskodnak. 
Egyes városok nem elégedtek meg az egyszerű 
osztálytermekkel, vannak mellettök termeik a 
természettan, földrajz, rajz, ének, kézügyesség 
részére, továbbá fürdő-berendezések és iskolai 
konyhák. Az épületek gyakran különös archi-
tektonikus szépségűek. A tanszereket a gyer-
mekek részére a hatóság szerzi be, a szegé-
nyebb gyermekek az összes tanszereket ingyen 
kapják, a többiek csak író- és rajztáblákat és 
füzeteket. Ha az 1899-iki törvényt az előbbivel 
összehasonlítjuk, akkor észrevesszük, hogy a 
kötelezett tantárgyak szaporodtak. A városi 
iskolákban ezek: dán nyelv, vallástan, írás, 
számolás, történet, földrajz, ének, rajz, kézi-
munka a leányok és torna a fiúk számára. 
Fakultatív tantárgyak: fizika, kézügyesség (slöjd), 
s a leányok részére torna és főzés. A falusi 
iskolákban ugyanazok a kötelezett tantárgyak, 
kivéve a rajzot és kézimunkát, fakultatív 
tárgyak a fizika, slöjd, s a leányoknál a torna. 
A heti tanóra a városban legalább 21, a falu-
ban 18! A helyi iskolai hatóság állapítja meg 
a tanórák számát. Az egyes szakok tancélját 
illetőleg a következők nyújtanak fölvilágosítást: 
A dán nyelv tanításának minden osztályban 
évenként 287 óra szentelendő. Minden tanuló 
helyesen tanuljon meg beszélni, olvasni és írni. 
A vallásoktatás a szent történetet s a luteránus 
katekizmust foglalja magában. Az írásban 
inkább a könnyű és tetszetős, mint a kalligra-
fikus írásra kell ügyelni. A számolásnál nem-
csak bizonyos készségre kell törekedni a 
föladatok megoldásánál, hanem arra, hogy a 
gyermekek gondolkodni tanuljanak, hogy maguk 
is belássák, melyik a legjobb út az eredmény 
elérésére. A történettanítás a honi föld leg-
fontosabb eseményeire és személyeire terjed. 
Különösen pedig, anélkül, hogy a gyermekek 
látókörét túllépnék, a társadalmi viszonyok 
fejlődésére is ki kell térni. A földrajzban a 
szülőföldből kiindulva a különféle országok 
fizikai viszonyai tárgyalandók s a természet 
és a népesség közötti vonatkozások keresendők. 
Név- és számhalmaz kerülendő. Az éneket 
szakember tanítja; hang és fül módszeres 
gyakorlatokkal és dalokkal képezendők. A 
tornászatot is szaktanító tanítja. A tornaokta-
tást nagy érdeklődéssel kiséri a lakosság; 

nemcsak a városokban, hanem sok faluban is 
vannak tornacsarnokok. A természettudományi 
szakok a fakultatív tantárgyak között az első 
helyet foglalják el, majdnem minden iskolában 
tanítják. A slöjd magánkezekben van: a dán 
slöjdegyesület tagjai tanítják ezt. Szól azután 
a tanítókról és fizetésökről. Érdekes az az adat, 
hogy csak 70 éves korában van joga a tanítónak 
magát nyugdíjaztatni ; nyugdíja 30 évi működés 
után fizetésének csak 2A-át érheti el. Az özvegy 
férje utolsó öt évi átlagos fizetésének Vs-át kapja. 
(Ez bizony elég szegényes özvegyi nyugdíj !) 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Marostordamegyei általános tanító-

testület fönn illásának 25-éves jubileumát ülte 
meg Maros-Vásárhelyt. A lélekemelő ünnepen 
igen sokan voltak jelen. Lénárt József tisztelet-
beli elnök nyitotta meg a díszgyűlést, megható 
imát mondott az egek Urához, hogy a nemzet 
napszámosait, a tanítósereget, vezérelje az 
gazak útján a haza boldogságára ; majd 

szívesen üdvözölte a megye és a város kép-
viselőit s a szomszéd vármegyék tanító-
testületeinek képviselőit. Ezután Kiss Lajos 
elszavalta Nagy Lajos magyar-régeni tanító 
szép alkalmi ódáját, s a közönség tapsvihar-
ban jutalmazta a szavalót és szerzőt. Máthé 
József, a t mítótestület elnöke, ünnepi beszéd-
ben ismertette a tanítótestület 25-éves törté-
netét és a vármegye nemzetiségi viszonyait a 
múltban s jelenben és rámutatott ez erkölcsi 
testület munkásságára, hogy a különböző 
nyelvűeket egy szívvé s lélekké olvassza egybe. 
Az e'nök kartársi szeretettel nyújtotta át a 
testület díszoklevelét Gönczy Jánosnak, az 
ugyancsak 25 évig működő jegyzőnek, kinek 
pennája rótta föl Klió könyvébe a testület 
negyedszázados történetét. S midőn elnök 
üdvözölte Deák Lajos kir. tanácsost, 20 esz-
tendős tanfelügyelősége alkalmából, a hálás 
tanítók szűnni nem akaró éljenzéssel feleltek 
annak a tanfelügyelőnek, aki 2 évtizeden át 
igazi barátjuk és szívbeli atyjuk volt. Ezután 
Pallós Albert, a kolozsmegyei tanítói egyesület 
kiküldötte és Gyerkes Mihály, az udvarhely-
megyei tanítói testület kiküldöttei üdvözölték a 
közgyűlést, majd fölolvasták a nagy számmal 
érkezett üdvözlő leveleket és táviratokat. A 
testület azzal is meg akarta örökíteni az emlé-
kezetes évfordulót, hogy Hartly János pénz-
táros indítványára kimondotta, hogy Maros-
Vásárhelyt internátust alapít tanítók gyerme-
keinek nevelésére. Ennek alapjára a testület 
a maga részéről ezer koronát tett le s ennek 
gyarapítására az összes megyebeli tanítók föl-
ajánlották két évi napi és fuvardíjaikat. Lelkes 
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éljenzéssel fogadták elnök bejelentését, bogy 
Deák Lajos tanfelügyelő és Lénárt József 
tiszteletbeli elnök 100 - 100 koronával járultak 
az alaphoz. A szép gyűlést a polgári fiúiskola 
énekkarának Szózata, zárta be. Közben közebéd 
volt, délután a gyűlés folytatódott s a neve-
zetes ünnepet este nagyon szépen sikerült hang-
verseny zárta be, melyen fölolvasott Benedek 
Elek is, akinek Máthé József a megyei taní-
tóság nevében szép szavak kiséretében arany 
tollat nyújtott át. A tantestület a jubileum 
emlékére Emlékkönyvet adott ki Máthé József 
ügyes szerkesztésével, melyben a testület tör-
ténetén kívül sok érdemes cikk van. A mono-
gráfia ára 2 koroi a. 

± A Mosonmegyei ált. tanítóegyesület 
f. évi őszi közgyűlését Magyaróvárott tartotta 
Petrovich József áll. isk. igazgató elnöklete 
alatt. Az elnök megnyitó beszédében meg-
emlékezett egyúttal Deák Ferenc halhatatlan 
érdemeiről. Ezt követte a jövő évben meg-
tartandó egyetemes tanítógyűlés tárgyainak 
megvitatása. A javaslatokat részben Pataki 
Vilibáld, m.-óvári áll. isk. tanító terjesztette elő. 
A népoktatási törvények reformjánál élénk 
vita indult meg. A főbb megállapod sok a 
következők: 1. Az 1891. és 1893. évben tartott 
egyetemes tanítógyűlések határozatai „a magyar 
nyelv tanítása a népiskolában" című tárgyról 
az új törvényekben megvalósíttassanak; 2. a 
nyugdíjas tanítók szavazati joga orsi. képviselő-
választások alkalmával törvényileg biztosít-
tassák ; 3. a mindennapi tankötelezettség ter-
jesztessék ki 6—14 éves korig, s ennélfogva 
az ismétlő-iskolák megszüntetendők ; 4. a gaz-
dasági tárgyak a népoktat isi tananyagba föl-
vétessenek; 5. a polgári iskolák kapcsoltassanak 
ki a népoktatás köréből és soroltassanak a 
középiskolák közé. A tanítói nyugdíj revízió 
kérdésénél Garami Béla javaslatait a követ-
kezőkben fogadta el a közgyűlés: 1. Ha a 
tanító neje is mint tanítónő tagja a« országos 
nyugdíjintézetnek, a nő hilála után a férj és 
a gyermekek élvezzék az esedékes nyugdíjat, 
miután befizetéseikkel erre jogot szereztek ; 
2. szüntettessék be a különböző nyugdíjösszeg 
és az ezek alapját képező eddigi jövedelmek 
beszámítása s állapíttassák meg egyenlő nyugdíj-
igény minden tanítóra egyformán. A fizetés-
rendezésben az Orsz. Bizottság javaslatában 
nyugodott meg a közgyűlés. Mezey Gyula gazd. 
akad. tanár tartott ezután érdekes és tanul-
ságos előadást a gyümölcseinket pusztító külön-
böző kártékony rovarokról, Stier Ignác mosoni 
áll. tanító pedig szintén beható értekezést 
tartott az iskolai büntetésekről. 

O A Hunyadvármegyei általános tanító-
egyesület Algyógyon tartotta meg rendes évi 

közgyűlését. Brózsik Pál elnök magas szárnya-
lású beszéddel nyitotta meg az ülést. Kiemelte 
röviden a tárgysorozat tartalmát s különösen 
Eötvös-alapunkat ajánlotta a kartársak figyel-
mébe. Napirend előtt a Réthi-ünnepély folyt 
le, melyről már megemlékeztünk. „Az ismétlő-
leányiskola célja és tananyaga" címen Pfeiffer 
Anna tartott sikerült fölolvasást. Ezután 
Hegyi Pál pusztakaláni állami tanító érte-
kezett a mi „Eötvös-alapunkról". Értekezésé-
nek kettős célja volt. Részint eleget tenni az 
E'jtvös-alap azon megkeresésének, hogy tár-
gyaljuk az alapszabály-tervezetet, részint, hogy 
az egyesület tagjait belépésre buzdítsa. Az első 
részben az alapszabályokon több módosítást 
ajánl, melyeket a közgyűlés részben elfogad, 
részben elvet; a 20. § ban foglalt s a kedvez-
mények igénybevételének határidejére vonat-
kozólag a rendes évdíjas tagok számára 10, a 
részesjegyes tagok számára 5 évben óhajtja 
megállapítani a kedvezmény kezdetének idejét. 
Elhatározza az egyesület, hogy 200 koronás 
pályadíjat tűz ki Hunya 1 megye földrajzának 
s 114 koronás pályadíjat Hányad megye mód-
szeres térképének megírására, illetve meg-
rajzolására. A közgyűlést az általános tiszt-
újítás fejezte be. Elnökké ismét Brózsik Pál 
nagyági áll. isk. igazgatót választolták. 

A A Veszprémmegyei általános tanító-
egyesület igen látogatott közgyűlést tartott 
a pápai állami tanítóképző intézetben. Kard-
hordó László elnök lelkes megnyitó beszéde 
és Légárt Mihály főjegyző igen tartalmas 
jelentése után Szabó István, a vármegye egyik 
legkiválóbb tanítója, gyakorlatilag mutatta be 
a fonomimika előnyeit az írás és olvasás 
tauításánál. Láng Mihály fölolvasást tartott a 
gyermek testi és lelki életének megfigyeléséről. 
Tájékoztatta a közgyűlést a gyermektanul-
mányozás arthropologiai (tudományos) és 
gyakorlati (pedagógiai) föladataira nézve. 
Gyakorlati példákkal mutatta be, hogy a nép-
tanító mily módon gyakorolja iskolájában a 
pedagógiai (gyakorlati) irányú gyermekmeg-
figyelést. Szó volt még az Eötvös-alap támo-
gatásáról. (Csak „szó volt" ? Szerk.J, Papp 
Sándor királyi tanfelügyelő 30 éves szolgála-
tának megünnepléséről. Végül megejtette a 
közgyűlés a tisztújítást. A lelépett tisztviselők-
nek elismerését és köszönetét fejezte ki. 
Elnökké Láng Mihály tanítóképző-igazgatót, 
főjegyzővé Szabó István pápai r. k. tanítót, a 
pápai járáskör elnökévé Schor Armin polg. isk. 
igazgatót választotta meg. Schor Armin polg. isk. 
igazgató szép emlékbeszédet tartott Fenyvest/ 
Ferenc, az egyesület tiszteleti tagja fölött. 

— 
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Megdicsőült jó Királynénk 
Neved ünnepére 
Hogy köszöntsön Magyarország 
Gyászbaborult népe ? 
Elhervadtak a virágok 
Bánatukban érted . . . 
Bánatukat kétszer érzi 
Árván hagyott néped. 

Sírdogál az őszi szellő, 
Nagy keservünk sírja : 
Köszöntésünk, üdvözlésünk 
Nem mosolygod vissza . . . . 
Sötét sírod éjjelének 
Rád boruló árnya: 
Árván hagyott magyar néped 
Szomorú-fűzfája. 

Amíg éltél, nemzetünknek 
Őrangyala voltál, 
Zivataros éjszakára 
Derűs napot hoztál! 
Megszeretted ősi nyelvünk, 
Melyen Hozzád szóltunk . . . . 
Több százados gyászruhánkat 
Te vetted le rólunk . . . 

S nagyjainkat, kik a nemzet 
Szent jogait védték, 
Megbecsülted, mint a haza 
Mindmegannyi gyöngyét. 
Bölcs Deákunk koporsóján 
Még a föld is könnyebb, 
Gyémántfénnyel ragyog rajta 
Oda hullott könnyed ! 

Áldott neved beragyogott 
Hegyet, völgyet, berket, 
Sebeinkre minden szavad 
Gyógybalzsamot termett . . . 
. . . Ha;jh! ha tudnád, hogy azóta 
Mennyi bajunk volt már, 
Síri csendes nyoszőlyádban 
Pihenni se tudnál. 

Megdicsőült jó Királynénk 
Neved ünnepére 
Mit kívánjon Magyarország 
Gyászbaborult népe ? . . . 

. . . Aludj békén jó Királynénk ! 
Almod ne zavarja: 
Magyar néped hulló könnye, 
Búbánata . . . baja! 

(Nagy-Tapólcsány.) Zsoldosné-Németh Hermim 

Legendás Szent Erzsébet. 
Nagyasszonyunk, múltnak, jelennek, jöven-

dőnek imádásra méltó nője, áhítatos lelkek 
forró érzelmei lengik be a Te fehérvirágos 
koporsódat! A jövendőnek zsenge hajtásai 
állanak előtted összetett reszkető kezekkel, 
hogy glóriás alakod a jövendő rózsás baráz-
dáján mutasson nekünk, csüggeteg halandók-
nak egyenes utat, melyben az élet a Te nagy 
lelkeddel hasonlatosan fehér, emberileg leg-
becsületesebb legyen. 

Vibráló kezünk az ima közben, dobogó 
szívünk a tanító öntudatában szeretné meg-
ölelni a Te földön járó fehér lelkedet, hogy 
galambszá.nyakat adjon a mi küzdelmesen 
tervezgető beesületes lelkünknek, mellyel szánto-
gatjuk a jövő utait. A Te fájdalmas nagy 
lelked szenvedess tisztítsa meg a nemesen 
vetélkedő tanítóság szívét, hogy a jövendőnek 
talán szomorú utain, Istenbe vetett hittel, a 
Te nagy szenvedésed emlékével tűrjük a létért 
való küzdelmet. Mártír könnyed a mi nehéz 
kenyerünknek legyen a harmata és munkál-
kodásunk nshéz napjaiban fölfakadjon a 
gyermeki szeretet fehér virága: hála az édes 
lelkekben. 

Hazafiságunk égre lobbanó lángja mellett 
roskadjon le a hitvány emberi tulajdonság, a 
Luccheni lelkével hasonlatos érzelem: a vak 
gyűlölet. 

A jövendő embereknek fehér liliomot, tiszta 
lelket, fonjon a teremtés művésze : a tanító 
lelke. Lehelje be minden tanító forró lelkese-
dését a szent, tiszta templomba: a gyermeki 
lélek szentélyébe. Ott áldólag gyönge kezű, 
fehér asszony hajlik reá az áldó kezével, hogy 
a beoltott zsenge gyermeket élete példájával 
vezesse az életen át. 

Szentségtelen tanítói kezek ne fertőzzék be 
a gyermeki lélek templomát, ne alkossanak 
bálványokat hamis ideáloknak, de ott keressék 
legendás szent Erzsébet életében a női lélek 
szűz tiszta tulajdonait, mely örök időkre 
példaképe lesz a magyar anyának. 
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Nagy vagyon, pompa és fény, amellett a 
tüzhalálnál égetőbb fájdalom : kell-e ennél 
nagyobb példa arra, bogy Isten a fényben, 
pompában is elküldheti a szenvedést hozzánk ? 

Fiához való szeretete történetünk rsgyogó 
lapját fogja ékesíteni, de ragyogóbban ott 
ékeskedik ez minden anya szívében majd akkor, 
mikor az önzés halomra akarja rakni majd 
jogait. Tündöklően nemes láng száll föl majd 
akkor koporsódból, legendás szent Erzsébet ! 
Példája az anyai szeretetnek, nem engedheted, 
hogy az anyagias, önző kor elnémítsa a magyar 
anyákat. 

Kincsünk, ékességünk, nagyasszonyunk, Te 
szent ! Futólag nem gondolkozom rólad, mert 
káprázatos vagy: nem értenélek, de elmélyedek 
sokáig nagy lelkedben, mert csak akkor érte-
lek, ha megtisztulok a nemes ideálizmusban. 
Akkor vagy Te szép, ha lelkemet szép gondo-
latok járják át. Csak akkor értelek . . . De 
ekkor látom is, érzem is, hogy szomorú, szép 
Magyarországnak mily ékessége valál Te ; 
ó, bár élnél, meg rédelmeznéd a mi bús nemze-
tünket, nagy szükségünk idején ! 

Mióta itt hagytál, mióta elmentél, azóta 
ezerszer nőttél a szívekben. Te védőnk, Te 
jó, Te hűséges angyalunk ! Ne hagyj ott el az 
égben, beszélj értünk, a Te hótiszta, szép 
lelkeddel. 

Mi itt ezen a szomorú küzdelmes földön 
Kálváriát járva, a Te szent életed tisztaságán 
akarjuk Magyarországot szebbé, nagyobbá 
t enn i . . . 

(Solymár.) Verner Jenő. 

IRODALOM. 
Helyes magyarság. Simonyi Zsigmond, a 

Magyar Nyelvőr szerkesztője, gyakorlati kézi-
könyvben foglalta össze a M. Nyelvőr harmincévi 
vitáinak és kutatásainak eredményét ilyen 
címmel : Helyes magyarság, a hibás kifejezések, 
a kerülendő idegen szók s a helyesírás szótá-
rával. Az első rész összefüggő fejtegetésben 
tárgyalja azokat a hibákat, amiket a mondat-
szerkesztésben, a szók és szólásmódok használa-
tában, a kiejtésben s a helyesírásban el szoktak 
követni. A második, terjedelmesebb rész kényel-
mesen használható szótár alakjában állítja 
össze a hibás és kétes helyességü kifejezéseket. 
A szépnyomású könyv az Athenaeum kiadá-
sában jelent meg, 212 nyolcadrétü lapra terjed, 
s ára fűzve két korona, csinos egész vászon-
kötésbenhárom korona.— A helyes magyarság 
a Simonyi Zs. szerkesztette Nyelvészeti füzetek 
8. száma. Egyúttal megjelent még három ilyen 
füzet: 7. Nyelvtörténet és lélektan (Gombocz 
Zoltántól, ára 4 K 50 f). 9. Nyelvjárási tanul-

mányok (Varga Ignác, Szabó Dezső, Kertész 
Manó, ára 1 K 50 f). 10. A váci nyelvjárás 
(Nagy Sándortól, ára 2 K). 

Vezérkönyv az általános műveltség terjeszté-
sére. Mindenki iparkodik azon, hogy magának 
minél kedvezőbb állást s ezáltal biztos jövőt 
szerezzen. Manapság azonban minden állás 
bizonyos knalifikációhoz van kötve. Azoknak, 
akik bármely okból nem rendelkeznek kellő 
minősítéssel, annak dacára, hogy élettapaszta-
latuk, szorgalmuk, szakképzettségük és intelli-
genciájuk miatt megérdemelnék, hogy biztos 
és állandó hivatalt nyerhessenek, segédkezet 
nyújt a kvalifikáció elnyerésére a Gilányí-
Vaszkó-féle éppen most megjelent „Vezérkönyv 
az általános műveltség terjesztésére," mely ma-
gában foglalja mindazon tantárgyakat, melyek 
a polgári iskolák négy osztályának vizsgálat-
jánál megkívántatnak. Könnyen érthető, világos, 
népszerű modorban van megírva, úgy, hogy 
erre támaszkodva bárki minden más könyv 
nélkül egyedül, önmaga képes arra, hogy rövid 
idő alatt a polgári iskola négy osztályából 
sikeresen tehessen vizsgálatot. E könyvet 
minden intelligensebb, falusi iskolát végzett 
egyén eredménnyel használhatja. Az egyes tár-
gyak tanulásához is útmutatást ad. A Gilányi 
Vaszkó-féle vezérkönyv ára a rendes iskolai 
könyvek árának körülbelül negyedrésze : 8 K. 
A könyvet a Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) 
könyvkiadó-hivatala (Budapest, Andrássy-út 
21. szám) adta ki, ahol a munka megren-
delhető. 

A szövetkezetek hazánkban a címe a Schaek 
Béla dr. szerkesztésében ós a Lampel-Wodiáner 
cég kiadásában megjelenő Magyar Kereskedők 
Könyvtára legújabb füzetének. Aktuális tárgyat 
dolgoz föl vonzó alakban. Egyenlő érdeklő-
déssel lapozhatja a szakember meg a keres-
kedő. A históriai rész igen szemléltető ; a 
kérdés szociális vonatkozásaiban a szerző 
igyekszik a lehetőséghez képest tárgyilagos 
lenni. A mű egyes fejezetei az előszón kívül a 
következők: 1. A szövetkezetek keletkezése és 
fejlődése. 2. A hitelszövetkezetek. 3. A fogyasztó-
szövetkezetek. 4. Az ipari szövetkezetek: A) 
Nyersanyag beszerző szövetkezetek. B ) Termelő 
és műhelyt tartó szövetkezetek. 5. Értékesítő 
szövetkezetek : A) Gabonaraktár-szövetkezetek. 
B) Tejszövetkezetek. Melegen ajánljuk ez ér-
dekes kis füzetet mindenkinek figyelmébe. Á r a 
1 K 50 f, a vállalat előfizetőinek 1 korona 

Mit igér és mit ad a szociáldemokrácia. í r ta : 
Nagy János. A Magyar Nép könyvtára XI. 
kötete. Budapest. Kiadja a Szent-István-Tár-
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sulat 1903. 80 1. Érdekes és érdemes füzet. 
Előszót hozzá dr. Griesswein Sándor, a Szent-
István-Társulat alelnöke írt, melyben kilátásba 
helyezi, hogy a Szent-István-Társulat a nép 
számára és a kath. hit védelmére hasonló 
irányú könyveket fog kiadni. Ara a kartonba 
fűzött és csinosan kiállított műnek 30 fillér. 

A „Kis Lap" pályázatai. A „Kis Lap" nem 
elégszik meg azzal, hogy szórakoztatja és gyö-
nyörködteti olvasóit. A Kis Lap részt kiván ma-
gának a nevelés munkájából is ezt a feladatát 
a maga saját szempontjai szerint akarja teljesí-
teni. Célja, hogy ne csak művelt, de ügyes és 
jó embereket neveljen a hazának. Embereket, 
kik önálló gondolkozáshoz és munkához szoktak 
és nem állanak tehetetlenül, ha valamelyes 
szerszám kerül a kezükbe. A Kis Lap a 
gyakorlati szellemi irányra és a hasznos munka 
szeretetére akarja kis olvasóit szoktatni. Ebből 
a célból a Kis Lap szerkesztősége minden 
második hónapban kisebb és minden negyedik 
hónapban nagyobb pályázatot fog kitűzni. Ezek 
a pályázatok részben az önálló szellemi munka, 
részben pedig a kézi ügyesség fejlesztését 
tűzik ki céljukul. Pályázatai segítségére lesznek 
egyéb nevelői intencióiban is, azoknak, ame-
lyek a Kis Lap elbeszéléseiben, ismertetéseiben 
és más egyéb közleményeiben nyilatkoznak 
meg. A pályadíjak nem sorsolás útján fognak 
kiosztatni, hanem a legjobbnak ítélt pálya-
munka jutalmául fognak szolgálni. 

Magyar Könyvtár. E kitűnően szerkesztett 
vállalatból, mely az olcsó és jó könyvek elter-
jesztése körül oly fontos hivatást teljesít, újabb 
négy szám jelent meg. Az egyik, a 354., Gorkij 
Maximnak, a nagy orosz elbeszélőnek három 
müvét tartalmazza: A tévedés, A khán és fia 
és a Dal a sólyomról címűeket. A 356. szám 
Lengyel Laura Tavaszi mese című hossabb 
elbeszélését közli. A régi irodalom klasszikusai 
közül C. Sallustius Crispus legnevezetesebb 
müve a Jugurtha háború, szerepel e sorozatban 
(352—353. szám). A „Magyar Könyvtár" egy-
egy számának ára 30 fillér ; az összes számok 
jegyzékét minden könyvkereskedés útján meg 
lehet kapni, vagy közvetlenül a kiadó-cégtől: 
Wodianer P. és Fiaitól (Andrássy- út 21.). 

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

Köszönetét nyilvánította : Bende Imre 
nyitrai róm. kath. püspöknek, aki Nyitra város 
róm, kath. felekezeti népiskoláinak kiegészí-
tésére és fölszerelésére 100.000, azaz egyszáz-
ezer koronát adományozni méltóztatott. 

Kinevezte : Mudin István oki. gazd. ismétlő-
iskolai szaktanítót a székudvari közs. gazdasági 
ismétlő-iskolához szaktanítóvá ; dr. Sztancsek 
Zoltán szolnok-dobokamegyei tankerület nép-
oktatásügyének vezetésével megbízott kir. segéd-
tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 3-ik fokozatába 
Szolnok-Doboka vármegye kir. tanfelügyelőjévé. 

Áthelyezte : Hajgató Géza székudvari gazd. 
ismétlő iskolai szaktanítót jelenlegi minőségé-
ben a szatmár-németii gazd. ismétlő-iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Horaesek Lipót 
nagyszalontai munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 1280 koronát. 

Gyám-, il l . segélypénzt utalványozott : 
néhai Nagy Dénes egeraracsai nyug. közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Takács Anna részére évi 
300 koronát; néhai Bulicrea Demeter alsó-
porumbáki egyesült gör. kel. és gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Sciop (Schiopn) Anna és 
Aurél nevü kiskorú árvája részére 350 koronát; 
néhai Misik János besztercei áll. segély, közs. 
polg. isk. tanító özv., ssül. Csepreghy Berta 
és kiskorú árvái részére 1800 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte : 
néhai Nagy Ferenc egyeki volt róm. kath. el. 
isk. tanító Imre és József nevű árváinak a 
kecskemétibe ; néhai Vadász József tiszaföld-
vári volt ev. ref. el. isk. tanító Lenke nevü 
árvájának a debrecenibe. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA» 
H. G. 1. A tanító megkövetelheti, hogy a 

fizetés fejében kapott párbért lakására szállítsák. 
2. A felekezeti iskolafönntartót nem lehet 
arra kötelezni, hogy az állását elfoglaló tanító-
nak útiköltséget adjon; ha azonban ezt bizto-
sították, akkor bármi úton is követelheti. 
3. Az útadó dolgában ma sem mondhatunk 
egyebet. — W. Á. Ha félévi a tandíj, akkor 
egy hónapi iskolábajárás után is köteles a 
kilépő tanuló a kilépés időszakára eső tan-
díjat megfizetni. — M. F. Ha a kérdéses telek 
a község tulajdona, mint faiskola, akkor annak 
haszonélvezetéhez a községnek vau joga. A 
tanító csak akkor részesülhetne annak a jöve-
delméből, ha tényleg faiskolát kezelne rajta. 
Hogy mások jogtalanul használták, abból nem 
lehet azt következtetni, hogy ön most már 
jogosan használhatja. — L. C. Középiskolai 
tornatanári oklevél ügyében forduljon tuda-
kozódásért a Nemzeti Tornaegyesülethez, Buda-
pest. — L. J. Semmiesetre se írjon olyan 
általános értelmű bizonyítványt alá, ha egyszer 
a régibb időből nincsenek meg az iskolai anya-
könyvek, amelyekre támaszkodhatnék. Önnek, 
mint tanítónak, csak iskolai anyakönyv alapján 
van joga egyes osztályokról bizonyítványt ki-
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állítani. — (Jr. Jáuos. A megszakítás idejét 
nem számítják be a korpótlékba. Ennek iga-
zolása csak arra jó, bogy az előző időhöz hozzá-
számítsák a megszakítás után töltött éveket. — 
M. J. Embertelenség az iskolafönntarfcótól, 
hogy négy hónapot ingyen kiván önöktől a 
szolgálatból. Az iskolaszéki elnöknek az állam-
segélyt idegen célra fölhasználni nem volt joga. 
Ha ez tényleg megtörtént, jelentse be a kir. 
tanfelügye'őségnek. Es azt is jelentse be, hogy 
az elnök nem akarja negyedévenként átadni 
fizetésöket. — K. Béla. Ha egész évig beteg 
a tanító, fizetésének egy részét a helyettes 
díjazására fordíthatja az iskolafönntartó. — 
„Tanító." Nagykorú gyermek nem kap temetési 
járulékot atyjának hosszas ápolása címén. — 
N. László. 1. „Tanítók Tanácsadója" című 
könyvünk 73., 74., 75. stb. lapján foglalkozunk 
azzal a kérdéssel. A szervezet értelmében oly 
hitközségben, hol több népiskola van, az 
egyházmegyei tanfelügyelő útján az egyház-
megyei hatóságnak előterjesztést tesz aziránt, 
hogy a tanítók egyike, vagy más alkalmas 
egyén az igazgató teendőivel legalább részben 
megbízassák vagy esetleg helyettesként mű-
ködjék. 2. Azt a leányt a VI. osztályból bo-
csássa el, mert 12. évét betöltötte és szolgá-
latba akar menni. — ,,L. 500." Ügye revízió 
alatt van. — Erdélyi. Kérhet szabadságot; 
csak egy évi betegség után indítják meg a 
nyugdíjazási eljárást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
.r- Dr. Berzeviczy Albert miniszter 

üdvözlésére f. hó 12.-én mintegy 20 testület és 
egyesület küldöttsége jelent meg az általános 
kihallgatáson. Ezen a napon tisztelegtek a kir. 
tanfelügyelők is mintegy hatvanan. Szónokuk 
dr. Verédy Károly fővárosi tanfelügyelő volt. 
A miniszter válasza mély hatást tett a tanfel-
ügyelőkre. Talán első izben hallották miniszter 
ajkáról a tanfelügyelői kar nehéz és érdemes 
munkájának valódi méltánylását, megbecsülését. 
A miniszter bensőséggel - teljes beszédéből 
kiérzett, hogy jól ismeri a tanfelügyelői kar 
nehéz helyzetét és komolyan óhajt e derék tiszt-
viselői kar munkáján és anyagi gondján könnyí-
teni. A tanfelügyelők fölemelt érzéssel távoztak 
az új minisztertől és reményt, bizalmat merítettek 
a miniszter válaszából. Este lakoniát rendeztek 
a tanfelügyelők a Pannónia-szállóban, ahol a 
miniszter is megjelent. A lakomán Tóth József 
pestmegyei és Matavovszky Béla sárosmegyei 
tanfelügyelők köszöntötték föl a minisztert. 

Berzeviczy Albert költői szárnyalású tósztban 
fölidézte a múltat, amidőn a népnevelés terén 
mint iskolaszéki jegyző működött és itt sok-
szor tapasztalta azt, hogy mily elégtelen anyagi 
eszközökkel kell a tanfelügyelőknek megküz-
deniük. De a tanfelügyelő pótolhatja ezt egyéni 
súlyával, rábeszélőképességével. Rendíthetetlen 
hite a miniszternek a nemzet jövőjében van. 
Ebben a hitben hívja föl munkára a tanfel-
ügyelőket. Ezzel a zászlóval akar a tanfel-
ügyelök vezére lenni. A magyar népnevelés 
ügyének győzelmére üríti a poharát. Dr. Verédy 
Károly székesfővárosi tanfelügyelő Berzeviczy 
Albert kultuszminisztersége emlékére Kazinczy-
alap megteremtésére szólította föl a tanfel-
ügyelőket, amelynek kamatait tanfelügyelők 
gyermekeinek nevelésére óhajtja fordítani. (Ezt 
az Eötvös-alap keretében legkönyebben és 
leggyorsabban létesíthetnék a kir. tanf. urak, 
az Eötvös-alap, illetőleg a Tanítók Házai 
jótéteményeihez úgyis joguk lévén. Szerk.J 
Deák Lajos marostordai tanfelügyelő Molnár 
Viktor miniszteri tanácsost, Varjussy Árpád 
aradi tanfelügyelő Halász Ferenc osztály-
tanácsost, Kacskovics Mihály miniszteri osztály-
tanácsos és Molnár Viktor a tanfelügyelőket 
köszöntötték föl. 

— Lapunk mai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt több közlemény maradt a jövő 
számra, köztük néhány egyesületi tudósítás és 
Tanácsadónk nagy része. 

— A Népiskolai Könyvtárakat Intéző 
Bizottság folyó hó 13.-Í ülésén terjesztette be 
Sebestyén Gyula elnök dr. Berzeviczy Albert 
közoktatásügyi miniszter leiratát, melyben tu-
datja a bizottsággal, hogy 0 Fölsége vallás-
és közoktatásügyi miniszterévé nevezte ki, 
amit a bizottság tisztelettel tudomásul vett. 
A népiskolai könyvtárak bizottsága most 
majdnem hetenként tart ülést, de mivel a 
bírálatra beadott könyvek száma rengeteg nagy, 
még ily megfeszített szorgalom mellett sem 
állapíthatja meg húsvét előtt a teljes jegy-
zéket, melyet a miniszter előreláthatólag csak 
a most folyó iskolai év végén fog kiadni. A 
jegyzék alapján az iskolák tehát csak az 
1903/4.-Í iskolai évre tehetnek megrendeléseket. 

— Dr. Wlassies Gyula vallás- és közok-
tatásügyi volt miniszternek az Eötvös-alap 
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meleghangú iratban köszönte meg azt a sok 
jót, amit az alapért tett, egyben örök hálájá-
nak adván kifejezést a Tanítók Házai eszmé-
jének fölkarolásáért és megvalósításáért. A hála-
iratot küldöttség óhajtotta átadni, de ő nagy-
méltósága már f. hó 10.-én, mintegy hat heti 
tartózkodásra, Olaszországba utazott. A búcsú-
és hálairatot az Eötvös-alap elnöksége utána 
küldötte ő nagyméltóságának, akihez hasonló 
sok hatalmas barátot adjon a Gondviselés 
Eötvös-alapunknak ! 

— Zsilinszky Mihály államtitkárt, a t i 
számos nagybecsű történeti munkával gazda-
gította tudományos irodalmunkat, a Magyar 
Történelmi Társulat egyhangúlag alelnökévé 
választotta. 

— A gyermektanulmányi bizottság ülést 
tartott, amelyen dr. Banschburg Pál elmeorvos 
nagyszámú közönség előtt érdekesen fejtegette 
a gyermekek elmebeli képességének vizsgála-
tát. Az előadó ép, jó tehetségű és gyenge 
elméjű gyermekek fölfogó emlékezőerejének, 
valamint képzet- és szókincsének módszeres 
vizsgálatát mutatta be. A bemutatáshoz rész-
ben önként jelentkezett normális gyermekek és 
részben a gyógypedagógiai intézet növendékei 
szolgáltak élő mintául. Rámutatott a gyenge-
elméjü gyermekek diagnosztizálására és a baj-
nak orvosi, pedagógiai és törvényszéki fontos-
ságára, valamint a kór tüneteive, lefolyására 
és gyógykezelésére. Dr. Ranschburg a bemuta-
tást részben saját fölfedezésű szerekkel, gépek-
kel és táblákkal kisérte. A közönség — mely 
között számos gyógypedagógus és orvos is 
volt — tetszéssel fogadta a felolvasást. 

— Az Eötvös-alap küldöttsége f. hó 16-án 
tisztelgett dr. Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél. A küldöttség veze-
tője : Ujváry Béla elnök, a miniszter jóindu-
latát kérvén orsz. segélyegye sületünk iránt, 
megemlékezett arról a nagy föladatról, mely 
Eötvös-alapunkra a kolozsvári Tanítók Háza 
fönntartásával vár s kérte a minisztert, hogy 
kolozsvári Házunkat legalább oly támoga-
tásban kegyeskedjék részesíteni, mint amily 
támogatásban részesül budapesti főiskolai 
internátusunk. A miniszter, aki nagyon kegyesen 
fogadta a küldöttséget, elismerészel szólt Eötvös-
alapunk emberbaráti tevékenység röl s igérte, 
hogy amennyire csak lehetséges, alapunkat 
nemes céljai elérésében támogatni fogja. A 

küldöttség, melyben a M. Tanítók Országos 
Bizottsága (mely mindig testvériesen támogatta 
az Eötvös alapot) Somhjay József elnökkel volt 
képviselve, azzal a kellemes benyomással tá-
vozott, hogy dr. Berzeviczy miniszterben a 
tanítóság orsz. segélyegyesülete mindig nagy-
lelkű támogatóra fog találni. A küldöttség 
ezután Zsilinszky Mihály államtitkárnál tisz-
telgett, ahol ugyancsak az Eötvös-alap elnöke 
a tanítóság nagy örömének adott kifejezést 
afölött, hogy ő méltósága továbbra is meg-
maradt díszes álláiában. Az államtitkár úr 
szintén kegyesen fogadta alapunk küldöttségét. 

— Gyászhír. Őszinte részvéttel értesülünk, 
hogy Tóth József kir. tanácsos, tanfelügyelőt, 
a Ferenc József Tanítók Háza felügyelő bizott-
ságának nagyérdemű elnökét, nagy csapás érte 
legidősb leánya férjének, Nelhübel Ede székes-
fővárosi mérnök korai halálával. A temetésen 
Pest vármegye számos tanítója is megjelent. 
Igaz részvéttel osztozunk a köztiszteletben álló 
család gyászában. 

— 11.000 koronás alapítvány a Tanítók 
Háza és az „Eötvös-alap" javára. Nógrád 
vármegye közönsége a millennium alkalmából 
8000 koronás alapítványt létesített a Tanítók 
Házában és 3000 koronás ösztöndíj-alapot az 
Eötvös-alapnál. Ezt a 11.000 koronát kitevő 
kettős alapítványt, melynek alapító levelét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi okt. 
3-án 70.238. számú rendeletével jóváhagyta, 
a napokban adta át a balassagyarmati állam-
pénztár az „ Eötvös-alap" kezelésébe. Mily nemes 
szellemben fogja föl Nógrád vármegye hazafias 
közönsége a tanítói ág munkásságát, legszebben 
bizonyítja a fönti alapítványokra vonatkozó 
okirat bevezető része, mely következőkép hang-
zik: „Mi, Nógrád vármegye közönsége, adjuk 
tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy amidőn 
a magyar nemzetnek, magyar földön ezred-
éves fönnállása ünnepét maradandó alkotások 
és tények által, megörökíteni határoztuk el, 
nem feledkezhetünk meg a néptanítókról sem, 
méltányolva bennük azt, hogy hivatásuk buzgó 
betöltése által nemzedékek művelődésének 
alapját vetik meg és működésük hazafias irá-
nyával a magyar nemzet állami létének alkot-
mányos épületét szilárdítják. És mert az irá-
nyukban mindezért táplált hálás érzület leg-
megfelelőbb nyilvánulást nehéz helyzetük 
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enyhítésére irányuló törekvésben nyer: ennek 
bizonyságául 8000 koronás alapítvánnyal járu-
lunk hozzá az Eötvös alap által létesített 
Tanítók Házai alapjához, ezen felül 3000 
korona alapítványi tőkét bocsájtunk az Eötvös-
alap kezelése alá, kamatjövedelmének ösztöndíj-
képpen való adományozása céljából. — Gratu-
lálunk Nógrád vármegye tanítóságának, mert 
hogy közönsége ily nemes szellemben fogja 
föl a tanítói hivatást, abban az ő odaadó 
hazafias működésüknek nagy része van. 

— Egy tanfelügyelő ünneplése. Meg-
említettük, hogy a szepesvármegyei tanító-
egyesület legutóbbi közgyűlésén dr. Hajnóci 
R. József szepesvármegyei kir. tanfelügyelőt 
egyhangúlag díszelnökéül választotta. A tanító-
egyesület szépszámú küldöttsége az ünnepelt 
tanfelügyelőnek e hó 8-án, vasárnap délelőtt 
Lőcsén adta át a megválasztásra vonatkozó, 
művészi kivitelű díszoklevelet mely alkalom-
mal Dobó Adolf polgári leányiskolái igazgató, 
tanítóegyesületi elnök mondott lelkes beszédet, 
mit a kitüntetett kir. tanfelügyelő meleg 
szavakkal köszönt meg. 

— Rövid hírek. Jubileumi díszgyűlést és 
díszvacsorát rendez a „Szeredkerületi Tanítói 
Kör" Fiilöpp János galántai főtanító tiszte-
letére, aki 40 éve működik a tanítói pályán. — 
A paksi hangverseny, melyet, mint lapunk 
m. számában megírtuk, a „sióvidéki ág. hitv. 
ev. tanítóegyesület" rendezett az Eötvös-alap 
javára, 462 K 81 fillért jövedelmezett orsz. 
segélyegyesületünknek. A bevétel 764 K 20 f 
volt, ebből levonva a minden takarékoskodás 
mellett is 301 K 39 f-re fölszaporodott költ-
séget, maradt tisztán 462 K 81 f. Ország-
szerte követésre ajánljuk ! — Csitói virágok 
cím alatt Forse Vilmos zsombolyai igazgató-
tanító 10 ívre terjedő verses kötetet ad ki 
karácsonyra. Ára: fűzött példányé 2 K, dísz-
példányé 4 K. Tanítóknak 50% enged-
mény. — Tanfelügyelők a földrajzi intézetben. 
Az ország tanfelügyelői az új közoktatásügyi 
miniszternél tett tisztelgésük után dr. Verédy 
Károly székesfővárosi kir. tanfelügyelő veze-
tésével megtekintették a földrajzi intézetet, 
ahol Kogutowicz igazgató fogadta őket s be-
mutatta nekik az iskolai térképek készítését, 
sokszorosítását s a földgömbgyártást, amivd 
nálunk csakis ezen intézetünk foglalkozik. 
Nagy érdeklődéssel látták mindezt s örömük-
nek adtak kifejezést afölött, hogy az intézet 
ez úttörő ipar terén oly szép eredményeket 
ért el. — Kérelem, ü. siketnémák és vakok 
szegedi intézetének felügyelő-bizottsága föl-
kéri mindazokat, akik a mult évben küldött 

gyűjtőíveket még ezideig sem küldték vissza, 
hogy hacsak néhány fillérnyi összeggel, vagy 
anélkül is, azokat mielőbb küldjék vissza, mivel 
a felügyelő-bizottságnak minden gyűjtő ívről 
el kell számolnia. — Vakok fólvétile. A vakok 
szegedi intézetébe 10 éven fölüli és 30 éven 
aluli vakok vétetnek föl. Bővebb fölvilágosítást 
az intézet igazgatósága ad. — 40 éves tanítói 
jubileum. Lindtner Károly fővárosi ig. tanító a 
mult héten töltötte be tanítóskodásának 40-ik 
évét s ezalkalomból az iskolai hatóságok és 
tisztelői méltó ünneplésben részesítették. A fő-
város nevében gr. Festetics Géza tanácsjegyző, az 
iskolaszék nevében Benedek Sándor közig, bíró, 
elnök üdvözölték a jubilánst. — Gyűlések. Az 
„ Ugocsamegyei ált. tanítóegyesület " halmii 
járásköre nov. 26-ikán d. e. 10 órakor Gödény-
házán gyűlést tart. — A „Baranyavármegyei 
Ált. Tanítótestület" f. hó 23-án tartja rendes köz-
gyűlését. — Az „Alsófehérmegyei róm. kath. 
Tanítóegyesület" f. hó 25-én Szászsebesen tartja 
közgyűlését. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Berkovits Károly, Margitta (új tag, 
tags, díj) 3 K ; Szabó Adolf, Jászberény (tags, 
díj) 3 K. — 2. Tanítók Házára: Gál István, 
Rinyaszentkirály („legyezőszámológépe" meg-
rendelése után) 10 K. Átutaltuk az alap 
pénztárába. 

— Halálozások. Rudnai Karoly nagy-
küküllő-megyei kir. tanfelügyelőségi tollnok 
f. hó 7-én életének 31-ik évében elhunyt. — 
Márkus Sándor, Zala-molnári állami iskolai 
igazgató f. hó 10-én 52 éves korában 
Varasd-Toplicán meghalt. — Dáncs Gyuláné, 
született Popp Ludovika kackói gör. kath. 
tanító neje, boldog házasságának alig 4-ik 
éve kezdetén 21 éves korában rövid szenvedés 
után hirtelenül elhunyt. — Dózsa Imréné, 
szül. Beráts Antónia pancsovai állami tanítónő 
f. hó 11-én életének 40. és áldásos működé-
sének 20-ik évében elhunyt. — Szántó Ilona, 
polgári iskolai tanítónő, Szabadkán fiatalon 
elhunyt. — Mészáros Rezső, ipoly-szakállosi 
róm. kath. kántortanító, életének 40., tanítós-

; kodásának 22. évében jobblétra szenderült. 
Aklás emlékökre ! 

T a r t a l o m : Szabad iskolák. Kozma László. — 
Dr. Berzeviczy Albert tanügyi politikája. I.—II. Dobó 
Sándor. — A nyelvtanítás az elemi iskolában. 
Szabó Kálmán. — Külföldi szemle. Egyesületi 
élet. — Szünóra : Erzsébet napján. Zsóldosné-Németh 
Hermin. — Legendás Szent Erzsébet. Verner Jenő. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József dr. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. -KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarország : népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy példányban iügyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) es az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, f é lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva t a lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á rszabása . — A pályáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k i számí tha tó hirdetési dí j e lőre küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR S. 

Kéziratokat nem a cl •unit vissza. 

Szeretettel való nevelés. 
Magasztos jelenet, midőn a jó édes-

anya önfeláldozó szeretettel csüng szive 
magzatán. Lelkének egész gazdagságát 
igyekszik reá árasztani, csak boldognak 
láthassa. 

Fenséges kép, midőn egy-egy fennkölt 
gondolkozású nő — az Isten lelkéből 
sugárzó imberszeretetet éreztetve — 
mások gyermekei fölött is őrködik s 
önzetlenül munkálkodik az emberiség 
közjava érdekében. 

Az utóbbi egy-két év alatt szokatlan, 
érdekes jelenségek merülnek föl a 
magyar gyermeknevelés tágas mezején. 
Vagyonosabb úri nők, — sőt főrangúak 
is — kezdenek nyilvánosan érdeklődni 
a magyar gyermeknevelés megújhodása 
iránt, Előkelő példájok nemcsak tiszte-
letet kelt, de hatalmasan vonzza is a 
gyöngéd női lelkeket a nemzeti ne-
velés hálás szolgálatába. Örvendetes 
tapasztalatokat szereztem erről mosta-
nában az ország különböző vidékein 
t a r to t t nevelési és oktatási előadásaim 
alkalmával. 

Az újabb irányú gyermeknevelés 
iránt táplált lelkesedésének, fennkölt 
gondolkozásának különös elismerésre 
méltó példáját adta legközelebb Apponyi 
Albert grófné, aki a Nemzeti Nőnevelés 
című folyóiratban te t t közzé ciiíket 
erről a kérdésről: Mi mindent tudhatnak 

a gyermekek? Egy angol nevelő-oktató 
intézet megkapó képét mutatja be, ahol 
4—8 éves gyermekeket nevelnek. Szere-
tettel, gyöngédséggel, játékos eszközökkd har-
monikusan fejlesztik a képességet, tehetséget, 
egyéniséget. Haladnak ideáljuk: a mű-
veltség felé. 

Szeretettél való nevelésnek és játékos taní-
tásnak mondhatnók röviden azt az angol 
modern nevelési irányt, melyet Apponyi 
Albert grófné oly előkelő, választékos 
módon s megkapó közvetetlenséggel 
ismertet. Jól esik evvel a kérdéssel 
foglalkoznunk. Egyrészt azért, mert 
buzdító hatásúnak tartjuk, ha ily nagy 
műveltségű, kiváló finom izlésű, magas-
rangú hölgy választotta nevelés-oktatási 
mintát mutathatunk be Magyarország 
tanítói karának gondolat-ébresztésül. Más-
részt fokozza érdeklődésünket az a 
körülmény, hogy legelterjedtebb s leg-
régibb tanügyi lapunk vezető, irányadó 
szerepre való hivatásánál fogva mi 
tűztük ki elsőnek napirendre az elemi 
iskolai alapvető oktatás megreformálásának 
kérdését az utóbbi 2 esztendőben. Sürgetjük 
a mélységes szeretetre, gyöngédségre ala-
pított nevelő-oktatást, mely játékos eszközökkél 
tizedrésznyire megkönnyíti mind a tanító, 
mind a gyermek munkáját. Erős magyar 
nemzeti közös alapot rak. Derűssé, kedvessé 
teszi az iskolázás első két esztendejét. 
Összéhangzóan fejleszti a gyermek tehet-
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ségeit. Követi ősi oktatónk : az örök 
természet és a magyar anyák ezer év óta 
kipróbált nevelési ujjmutatásait. Alkalmat 
nyújt arra, hogy a gyermek egyéniségét, 
alkotó képességét kifejthesse. Az élet küz-
delmeiben önállóságra képesíti, munka-
szeretetre neveli. 

Reményünk van reá, hogy az új 
elemi iskolai tanításterv kellően ér-
vényre is emeli a magyar nemzeti 
nevelés-oktatás érdekében óhajtott 
reformot. 

Úgy tudjuk: a székesfőváros közok-
tatásügyi osztálya is serény munkás-
ságot fejt ki elemi iskolai tanítás-tervé-
nek ily irányú korszakos megújításában. 

Apponyi Albert grófné egy angol 
mintaiskola életébe világít be, annak 
életreébresztő szellemét, új világát 
ismerteti meg velünk. 

London mellett egy iskolával együt-
tesen — néhány év előtt — mintegy az 
óvóintézet és elemi iskola egybekapcso-
lásául kisdedosztályt nyitottak meg. Ebbe 
a gyermekeket 3 éves koruktól 8-ik 
évökig veszik föl s fejlődésük szerint 
osztják be 30—40 létszámú osztályokba. 
Már a külső berendezés is meglepő. 
Az iskolatermek tágasak, világosak. Az 
ablakokban, asztalokon "virágok. Az 
udvar játszóhely. Rossz időben a nagy 
előcsarnokban játszhatnak a növen-
dékek. Felső ruháikat külön ruhatárak-
ban helyezik el. 

Tanítás, testi gyakorlat, kézügyes-
ség és szabad játék váltakoznak. A leg-
kisebbek tanítása 20 — 20 percig, a 
nagyobbaké legföljebb 40 percig ta r t 
egyfolytában. Ivözben-közben énekelnek, 
festenek, mintáznak, szavalnak, tálcák-
ban levő finom homokon rajzolási és 
írási kísérleteket végeznek. 5—6 éves 
gyermekek szabad kézből rajzolnak 
mindennapi szemléletük körébe eső ala-
kokat, leveleket, virágot, nyulat, halat, 
gyümölcsöt, cipőt. Az ötévesek szines 
plajbásszal színezik rajzaikat. A 6 
évesek már festegetnek két színnel a 

természet után, a tanítóval való meg-
beszélés alapján. A gyermek foglal-
kozása körébe eső jelenségekkel, tár-
gyakkal — valamennyire összefüggő 
versecskéket — mozdulatokkal kísérve 
szavalnak sok öntudatossággal. Látszik 
rajtok : mennyire élvezik a kis köl-
teményt. Alkalomszerint gyakran meg-
megzendűl a dal. Pl. a tanítónő, hogy 
az ősz hangulatát éreztesse, vagy ki-
vezeti őket a szabadba az ősz jelen-
ségeinek szemlélete végett s azután 
idevágó dalt énekelnek, vagy rossz idő 
esetén próbálja élénk előadásával 
— képzelet út ján — a mezőt, kertet, 
szántóföldet, erdőt behozni, megjele-
níteni az iskolában. Ott kezdi ezeket 
előttük építeni, festeni élénk szavak-
kal . . . Mint Apponyi grófné írja : 

„Fák nőnek a földből, puha rétek terjednek 
előttük. A szél rázza a leveleket, melyek 
aranyesőképpen hullanak. A gyermekek szemei 
ragyognak a hallottaktól. Észre lehet venn, 
hogy követik, látják, érezik azt, amit képzel-
nek magukban. És ebben a félig hypnotihis 
állapotban, melybe minden játék helyezi a 
gyermekeket, énekelik az őszi dalt. így jobban 
érzik, mert ők azt úgyszólván mindannyiszor 
igazán átélik. Ekként vezetik be az élet tüne-
teinek egész sorozatát a gyermek ébredező 

j képzeletébe, ahol csodálatosan erőteljes képekké 
alakulnak át . . . Parancsszóra előveszik nagy 

! írótábláikat. Gyors vonásokkal csinálnak ké-
peket egy élőbb elbeszélt történethez pl, egy 
ta s még egy fa : itt az erdő. Egy kunyhó : 
lakóhely az erdőben stb. Minden gyermek nagy 
buzgósággal rajzol. Egyik lendületesen, fu-
tólag; másik tisztán, gondosan egymás mellé 
állított kis alakokkal/ Teremtenek képecskéket 
egészen szabadon az emlékezetből és a képze-
letből vázolva . . . . Az a sokoldalú foglalkozás 
azon a csodálatosan gazdag, élvezetteljes módon, 
a növendékeknek üteni áldás, mint a gyümölcs-
hozó harmat, mely reggel leereszkedik a fiatal 
növényekre. Megfognak ott és fejlesztenek 
minden lehetőséget. A béléjók helyezett bizalom 
bátorságot és képessépet ad a növendékeknek 
föladataik teljesítésére. 

Sok tisztelettel, gyöngédséggel és vi-
gyázattal bánnak a gyermekekkel. Ezért 
ezek sokkal engedelmesebbek, udvariasabbak 
és minden tekintetben jobban fegyelmezettek 
— (mondja a német szakember, kinek művét 
forrásul használta Apponyi grófné) — mint a 
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mi kis vadaink, kiket látszólag csak túl-
liabállással lehet hallgatásra bírni és akiknek 
idegei már annyira el vannak tompítva, hogy 
nem is rezzennek össze, ha hallják a nevelőnő 
vagy felügyelőnő fenyegető hangját. Az angol 
gyermekek figyelmét iparkodnak lekötni és 
eszel sokkal egyszerűbben fegyelmezik őket. 
Ha minden mozgásra vágyó erő táplálékot kap 
és fejlődésre vezettetik, ez bizony jobb gyó-
gyítószer a szórakozás és nyugtalanság ellen, 
mint az intések, fenyegetések. Ott becsülik a 
gyermekeket és bíznak bennök. Főként jó, 
barátságos példával és az erkölcsi önállóság-
vak és felelősségnek korán ébresztett érzel-
mével. Adnak ennek a gjönge növénynek ami 
kell : levegőt, napot, táplálékot. Büntetik mikor 
szükséges, de izgatott kitörésekkel akkor sem 
alázzák le magukat a gyermekek előtt. A 
gyermekkel való érintkezésben sokkal gyöngébb, 
finomabb, szeretetreméltóbb és izívesebb módot 
használnak, mint a nagyok között szokott udva-
riasság igényli 

Mennyi gyermekboldogság, mennyi 
értékes erő fejlődése s mennyi hatalom 
van az élet legnemesebb értékei fölött 
ebben az elmés tanításmódban, a szere-
ieltel való nevelésben és játékos tanításban! 

(Budapest.) tiööz József dr. 

A felekezeti iskolák segélyezése. 
Az állam évenként óriási összegeket fordít a 

felekezeti iskolák segélyezésére. — Teszi azt 
abból a célból, hogy a felekezeti iskolák leg-
égetőbb bajain segítsen. — A segélyezés 
mértéke és módja az 1893. évi XXVI. törvény-
cikkben van szabályozva oly határozott rendel-
kezéssel, hogy a nyert ssgely csakis a tanítói 
fizetések kiegészítésére és a tanítói korpotlékok 
fedezésére fordítható. Ez a törvény rövid időn 
belül lábra állította a felekezeti népiskolákat 
ós behegesztette azokat a sebeket, amelyek 
már évek óta fájón sajogtak s gyökeres orvos-
lási a vártak. Egy kis összehasonlítással tiszta 
képet alkothatunk magunknak arról, milyen 
volt a felekezeti népiskolák állapota a fönt 
említett töryény megalkotása előtt, s milyen 
most a törvény végreh jtása után. 

Ezelőtt igen sok felekezeti népiskolánál a 
tanítói javadalom nem ütötte meg a törvényes 
kívánalmak mértékét. Ennek természetes folyo-
mánya volt, hogy a gyengén javadalmazott állo-
másokon többnyire nem képesített tanítók 
működtek, akik a tanítói hivatás betöltéséhez 
elegendő szakismerettel nem rendelkeztek, s 
így a népoktatás természetes fejlődésének [ 

valóságos kerékkötői voltak. Gyökeresen meg-
változott azonban ez a helyzet az 1893. évi 
XXVI. törvénycikk életbeléptetése után. A 
szegényebb iskolafönntartó hitközségek lázas 
sietséggel iparkodtak a törvényben nyújtóit 
anyagi támogatást iskoláik számára biztosítani. 
És nem eredmény nélkül, mert a közoktatásügyi 
kormány a rendelkezésre álló fedezet korlátain 
belül mindenkor a legnagyobb készséggel 
megadta a kért segítséget, csakhogy a felekezeti 
tanítók mostoha anyagi helyzetén segítsen. 
Erről tanúskodnak a közoktatási költségvetés-
ben évenként előirányzott tetemes összegek, 
amelyek a felekezeti iskoláknál működő 
tanítok javadalmainak kiegészítésére és kor-
pótlékaiknak biztosítására szolgálnak. Nem 
kicsinyelhető tehát az az anyagi támogatás, 
melyet az állam nyújt az iskolafőnntartó fele-
kezeteknek oly célból, hogy iskolafönntartásból 
származó törvényes teibeiken könnyítsen. Nem 
kicsinyelh.tő fóleg azért, mert ily nagymérvű 
anyagi támogatás nélkül az egyes hitfelekezetek 
a szép fejlc désnek indult népoktatás fokozottabb 
követelményeinek eleget tenni nem tudnánaek. 

Az 1893. évi XXVI. törvénycikknek üdvös -
hatása első sorban abban jelentkezett, hogy 
az alkalmazásban levő nem képesített taníick 
száma a törvény hatályba lépte után rohamosan 
megapadt Az apadás folyamata még mindig 
tart, ami kétségtelen jele annak, hogy segélye-
zésre szorult felekezeti iskolák még mindig 
akadnak. 

Üdvös hatása észlelhető ennek a törvénynek 
még azok között a felekezeti iskolák között is, 
amelyek zsúfoltság miatt fejlesztést igényelnek. 
Ezelőtt rendkívül sok akadállyal találkozott a 
tanügyi hatóság, ha valamely felekezeti isko-
lának a fejlesztését kellett kezdeményeznie. Az 
illető iskolafönntartók szegénységük tudatában 
rendesen körömszakadtáig védekeztek az új 
megterhelt ;tés ellen, még akkor is, ha iskoláik 
zsúfohságából • zármazó bajok orvoslását maguk 
is elodázliatlaanak tartották. És ha mégis 
sikerült elvétve évekig tartó hosszadalmas 
tárgyalás k után valamely felekezeti iskolának 
a, fejlesztését keresztül vinni, ez oly munka 
volt, mely a tanhatósági közegek munkaerejét 
és munkaképességét erős próbára tette. 

Az 1893. évi XXVI. törvénycikk életbelép-
tetése után e tekintetben is előnyösen javult 
a helyzet. Ma már a szegényebb iskolafönn-
tartók is nagy áldozatokat hoznak zsúfolt iskoláik 
fejlesztésére, csakhogy a törvényben biztosított 
államsegélyt az új tanítói állások javadalmának 
kiegészítése céljából igénybe vehessék. Az iskola-
fejlesztésből származó terhek arányos meg-
oszlása tehát lényegesen hozzájárult ahhoz, 
hogy az iskolafönntartó felekezetek m i már 

4 8 * 
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kevésbé opponálnak a tanhatóságok azon 
intézkedései ellen, amelyek a túlzsúfolt iskolák 
bajainak orvoslására irányulnak. Legalább ez 
tapasztalható itt Nyitra megye területén, ahol 
az említett törvéry meghozatala óta a tanerők 
és tantermek számának szaporodása állandóan 
folyamatban van. 

A föntiek bői kitűnik, hogy az 1893, évi 
XXVI. törvénycikknek kultúrális tekintetben 
messze kiható hordereje és fontossága van, 
különösen szegény felvidéki tót ajkú közsé-
geinkben, hol a népoktatási viszonyok ezen 
törvény életbelépte előtt nagyon rendezetlenek 
voltak. Túltömött iskoláknál rendszerint nem 
képesített tanítók voltak alkalmazva, kiknek 
működése nemhogy lendített volna a szegény 
községek kultúrális hátramaradottságán, hanem 
ellenkezőleg, a viszonyok javulásának még a 
lehetőségét is kizárta. Tagadhatatlan, hogy 
még igen sok a teendő ezen a téren. Vagyis az 
1893. évi XXVI. törvénycikkben még nem járt 
le az ideje, s rendeltetése még hosszú éveken 
az marad, hogy a felekezeti iskolák bajait, szár-
mazzanak azok akár túlzsúfoltságból, akár nem 
képesített tanítók alkalmazásából — orvosolja. 

Mármost nézzük az érem másik oldalát s 
iparkodjunk tisza képet alkotni magunknak 
arról, hogy a hitfelekezetek a nagymérvű 
állami segélyezés fejében milyen ellenszolgál-
tatást nyújtanak az államnak ? Mutassuk ki 
egyúttal azt, vájjon az államilag segélyezett 
felekezeti iskolákban érvényesülnek-e a nemzeti 
szempontok oly mértékben, amilyen mértékben 
az kívánatos volna? Ha ennek mérlegelésébe 
bocsátkozunk, akkor csakhamar arra a szomorú 
tapasztalatra jutunk, hogy az a befolyás, amit 
az állam biztosít magának a segélyezett fele-
kezeti iskolákkal szemben, számba alig vehető s 
egyáltalában nincs arányban a felekezeti iskolák 
segélyezésére hozott tetemes s jelentékeny 
áldozattal. Az állami befolyás ugyanis csupán 
a tanítók választásánál és a megválasztott 
tanítók fegyelmi ügyeiben érvényesül bizonyos 
mértékben olyformán, hogy a segélyezett 
felekezeti iskolához megválasztott tanítót a 
közokt. kormány erősíti meg állásában, az 
államsegélyt élvező felekezeti tanító ellen 
hozott fegyelmi ítélet pedig csakis a közokt. 
kormány jóváhagyása után válik jogérvényessé. 
Ily nagyon is szűk körre szorított állami 
befolyás mellett a nemzeti szempontok — 
valljuk meg őszintén, — alig érvényesülhetnek 
a segélyezett felekezeti iskolákban. Az állami 
segélyezés kereteit azért okvetlenül tágítanunk 
kell, ha komolyan akarjuk, hogy a segélyezett 
felekezeti iskolák a nemze i irányú népnevelés 
szolg ílatában számottevő és maradandó becsű 
sikersk elérésére képesekké váljanak. 

Az első — lehet mondani — a legfontosabb 
kérdés, mely a segélyezett felekezeti iskoláknál 
rendezést és szabályozást igényel, a tanítási 
nyelv kérdése. Ott, ahol az állam nagyobb 
összeggel járul hozzá a tanítói fizetés kiegé-
szítéséhez, a viszonosság legelemibb követel-
ménye, hogy a tanítás nyelve, tekintet nélkül 
a község lakosainak anyanyelvére, kizárólag 
a magyar legyen. Tót, oláh vagy német tan-
nyelvű iskolákkal községeket magyarosítani nem 
lehet. Aki erre mégis vállalkozik, annak minden 
fáradozása kárbaveszett, mert nem rendelkezik 
azokkal az eszközökkel, melyek e hazafias 
föladat megvalósítását lehetővé teszik. Ebben 
a tekintetben eddigelé úgy állunk, hogy a 
segélyezett felekezeti iskolák tannyelvét maga 
az iskolafönntartó határozza meg, mert az 1893. 
évi XXVI. törvénycikk végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítás e részben rendelkezést nem 
foglal magában. A felekezeti iskolafönntartók-
nak tehát a tanítási nyelv megválasztása 
tekintetében teljesen szabad kezök van. Igaz 
ugyan, hogy a segélyezett felekezeti iskolákban 
a magyar nyelv is taníttatik, de csak az 1879. 
évi XVIII. törvénycikk keretein belül, tehát 
épen olyan terjedelemben és mértékben, 
amilyen mértékben és terjedelemben kötelező 
a magyar beszéd tanítása a nem segélyezett 
felekezeti iskolákban is. 

Egy másik nemzeti szempont, amely eddig a 
felekezeti iskolákban nem érvényesült, a meg-
laszto.t tanító működésével és szolgálati viszo-
nyával van szoros kapcsolatban. A felekezeti 
tanító épen úgy, mint az állami és közs*gi 
tanító, állami funkciót végez. Ha emellett 
nagyobb államsegélyt is élvez, méltán meg-
követelhető tőle, hogy hivatalába való beiktatása 
alkalmával a magyar alkotmányra esküt tegyen. 
Különös fontossága és jelentősége van ennek 
a követelménynek exponált nemzetiségi helye-
ken, hol a legéberebb hatósági ellenőrzés sem 
eléggé hatékony a nemzetiségi tanítók üzel-
meivel szemben. 

Minden magyar tanítónak hazafias kötelessége 
közrehatni abban, hogy a tanítók között, fele-
kezeti különbség nélkül, egészséges közszellem 
verjen mély gyökeret. Annál inkább köteles-
ségük ez a segélyezett felekezeti tanítóknak, 
akik az államtól nyert nagy anyagi támogatást 
úgy fogják igazán meghálálni, ha működésüket 
nemcsak az iskolában, hanem az egyesületi 
téren is, a kormányhatalom által kijelölt irány-
elvekhez szabják. Ezt megtehetik a felekezeti 
érdekek sérelme nélkül, mert hiszen a felekezeti 
érdekek a népoktatás által megoldandó hazafias 
föladatokkal semmiféle szervi kapcsolatban 
nincsenek. Az a tanító, aki az iskolát a fele-
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kezeti érdekeknek alárendeli, nem ismeri 
hivatását s tudatában sincs annak, hogy a 
nemzeti irányú népoktatás az egységes magyar 
állam kialakulásának egyik legszilárdabb 
biztosítéka. Épen azért nemcsak kívánatos, 
hanem elengedhetetlenül szükséges is, hogy a 
segélyezett felekezeti tanítók valláskülönbség 
nélkül lépjenek be az általános megyei tanító-
egyesületek kötelékébe, hogy a magyar nép-
oktatás ügyét felekezeti kasztokra való külön-
válás nélkül egyesült erővel szolgálhassák. 

Ezekben körvonal óztuk azokat a nemzeti 
követelményeket, melyeket hangoztatni a segé-
lyezett felekezeti iskolákkal szemben hazafias 
kötelességünk. Meg vagyunk győződve, hogy 
az iskolafönntartó felekezetek hazafias kész-
séggel eleget tesznek ezeknek a követelmé-
nyeknek nemcsak azért, mert felekezeti érdeket 
egyáltalában nem sértenek, hanem azért is, 
mert az élvezett államsegély ellenértéke gyanánt 
az említett nemzeti kívánságok teljesítése méltán 
el is várható tőlük. A hazafias és nemzeti 
irányú népnevelés szent érdeke úgy kívánja, 
hogy államsegélyek engedélyezése a jövőben 
a fölsorolt föltételek teljesítéséhez legyen 
kötve. Ha ez megtörténik, akkor a hazafias 
szellem és a magyar nyelv ismerete mindenütt 
e hazában föltartóztathatlanul terjedni fog, 
még ott is, ahonnau eddig száműzve volt. 

Abban a véleményben vagyunk, hogy ebbeli 
óhajaink megvalósulása a segelyezett felekezeti 
iskolákban nem késhetik soká, mert az állami 
tanítók fizetésének rendezésével kapcsolatosan 
fölszínre kerül a felekezeti tanítók fizetésren-
dezésének a szüksége is, amikor is a felekezeti 
iskolafönntartóknak egy újabb megterheltetés 
nehéz problémájával kell majd megküzdeniük. 
Alig hihető, hogy saját erejükből a felekezeti 
iskolafönntartók a fizetésrendezésből származó 
új terheket elviselni képesek legyenek. így 
előrelátható, hogy az 1893. évi XXVI. törvény-
cikknek a módosítása már a közel jövőben 
elkerülhetetlenné válik tisztán azért, hogy a 
felekezeti iskolaföíintartóknak az ú j fizetés-
rendezésből kifolyólag nagyobb államsegély 
kérelmezésére igányük lehessen. Ha ez bekövet-
kezik, akkor a mi kívánságunk teljesedését 
mi sem fogja hátráltatni többé, mivel akkor 
a tanítói fizetések kiégés zítésére szükséges és 
tetemesen nagyobb államsegélyek élvezetében 
szerény véleményünk szerint a lakosok anya-
nyelvére való tekintet nélkül, csakis oly 
felekezeti népiskolák lesznek részesíthetők, 
amelyek magyar tannyelvûek, s amelyekben 
az említett nemzeti szempontok érvényesülnek. 

(Galgóc.) Jánossy Oyula. 

— 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításának reformjához. 

(Hozzászólás.) 

Engedtessék meg nekem még egyszer ehhez 
a kérdéshez hozzászólanom. Indokolttá teszi 
ezt szerintem azon körülmény, hogy a fenti 
cím alatt e lapok 43. számában megírt cik-
kem félreértésre adott okot s szavaim hely-
telen magyarázatát vonta maga után. 

Bokányi D. foglalkozik a Néptanítók Lapja 
45. számában „A szemléltető oktatás" cím 
alatt az én említett cikkemmel s eközben 
önkényesen magyarázza szavaimat. Amidőn 
alábbi soraimban erre választ adhatok, meg-
jegyzem, hogy nem szándékom cikkíróval 
vitába elegyedni, mert ez nagyon messzire 
vezetne s így csupán a magam igazáért óhaj-
tok küzdeni s azt hiszem, ezzel megmaradok 
a tárgyilagosság útján. 

Én a beszéd- és értelemgyakorlatot mint 
tárgyat szerepeltetem, bár azzal a megjegy-
zéssel, hogy kénytelen vagyok vele, s ezt 
cikkíró helyteleníti. A tantárgy fczó használa-
tát — melyet nem szívesen alkalmaztam, mert 
épen azt szeretném, ha nem tekintenők tan-
tárgynak a beszéd- és értelemgyakorlatot — 
tejesen indokolja a népoktatási törvény 
értelmében a népiskolák számára kiadott 
(1877/21 678 sz. m. r.) „Tanterv inek a beszéd-
es értelemgyakorlatra vonatkozó része, mely 
így kezdődik : „ E tantárgy tanításával a 
cél az, stb" 

Amidőn a szóban levő oktatás fontosságára 
hivatkozom, ezt nem azért teszem, hogy az 
inkriminált következtetésre jussak, — ilyen 
fejtetőre állított logika képtelenség — hanem 
igenis, hogy ezzel is jelezzem a reform szük-
séges voltát. És mintán a módszerben találom 
a hibát, legelőbb is ezen óhajtanék segíteni, 
mit is azáltal vélek megvalósíthatni, ha a 
beszéd- és értelemgyakoilatot a vizsgálatok 
programmjából kiveszem, s ezzel részben meg-
szüntetem tantárgyi jelleget. Ennek szükséges-
ségéről pedig a legteljesebb mértékben meg 
vagyok győződve, annál is inkább, mivel 
tudom azt, hogy ezzel megszűnik az a hiba, mely 

j most szerintem föltétlenül fönnforog, hogy t. i. a 
I beemléztetés túlterheléssel jár. Ez utóbbi állítá-

somat tehát változatlanul fönntartom s ebben 
bizonyára sok kartársam ad nekem igazat. 

Nagy László, vezérkönyvének be vezetésében — 
a 3. pontban — ezeket mondja: „Soha se 
feledjük, hogy a „Beszéd- és értélemgyakor-
latok" nem leéketanidánem tanultatás, hanem 
kölcsönös beszélgetés. Az ismétlések itt is szük-

I ségesek, de a féleletek gép'es betanítása, kivé-
i vén a verseket, merőben ellenkeznék a tárgy 
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természetévelHát bizony, mi tagadás benne, 
a mai oktatás épen ezen főszabály ellen vét 
és a feleleteket gépiesen tanítja be, mert 
azzal be is kell majd számolnia ; a szemléltetés 
csak futólagos, mivel a fő a betanítás. így 
került a beszéd- és értelemgyakorlat a tan-
tárgyak színvonalára és épen erre gondolva 
írtam azt, bogy önkéntelenül az ötlik eszembe, 
hogy mi szükség van arra, ily körülmények 
között, hogy épen a beszéd- és értelem-
gyakorlattal kezdjük a tanítást? Mai alakjá-
ban a beszéd- és értelemgyakorlat alatt értett 
szemléleti oktatás szigorú értelemben vett 
tantárgy, mert módszere olyan, mint amit 
jelenleg más tárgyaknál is alkalmazunk, pedig, 
hogy ez így nem helyes, legjobban bizonyít 
ják Nagy László idézett szavai, melyeknek 
bizonyára autentikus erejök van. Ezek kétség-
telenül igazolják, hogy nem oly tárgynak volt 
a beszéd- és értelemgyakori at eredetileg szánva, 
amellyel csak vizsgálati sikereket akarunk 
produkálni. Mint ilyen — ebben igaza van 
Bökényinek — csakugyan a „szűk térre szorí-
tása a szemléltető oktatásnak", mert hiszen 
épen ez a hibája a mai módszernek. 

A beszéd- és értelemgyakorlat föltétlenül 
szükséges a népiskolai oktatás elemi fokán ; 
nagyon félremagyarázza Bökényi szavaimat, 
ha azt az értelmet tulajdonítja nekik, hogy 
én a beszéd- és értelemgyakorlatot, minï 
szükségtelent, törülni akarom. Ez anarchia 
volna a népoktatásügy mai szervezetével szem 
ben. Amidőn cikkem végén azt mondom, hogy 
lehetőleg vegyük ki a tárgyak sorából, nem 
úgy értem ezt, hogy a beszéd- és értelem-
gyakorlat törültessék, hanem, hogy a mostani 
módszerrel szakítsunk. 

A beszéd- és értelemgyakorlatnak igenis 
fontosságot tulajdonítok. Ezen oktatás folya-
mán nyílik alkalom, különösen az I. osztály-
ban, a család és iskola közötti űrnek áthida-
lására ; kiinduló pontja ez a népiskolai okta-
tásnak és elérhető vele — módszeres kezelés 
mellett — az a cél, mely a tantervvel kitű 
zetett, hogy t. i. „általa az iskolába járó kis 
gyermekek a tanulásra előkészíttessenek és 
logikai rendben való szabatos beszélésre szok 
tattassanak. " 

Midőn tehát Nagy Lászlónak idézett szavait 
ismételten figyelembe ajánlanám, nem mulaszt-
hatom el ez alkalommal is kijelenteni, hogy 
szükségét látom annak, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlat a vizsgálatok programjá-
ból 'kivétessék, mert hát nem a vizsgálatok 
sikeréért tanítunk. 

(Török-Becse.) Lind Gyula. 

-

Külföldi szemle. 
Kézimunka-műhelyek fiuk részére. Berlinben 

egy egyesület a kézimunkaoktatás ápolását 
tűzte ki föladatává s ezért a téli félévben is 
alkalmat ad a fiuknak, hogy hasznosan foglal-
kozzanak és komoly munka mellett erőiket 
gyakorolják. Minden fiú hetenként néhány óráig 
dolgozhatik ott. Az idősebb fiuk a gyalupad 
mellett foglalkoznak fürésszel és gyaluval, vagy 
kisebb tárgyakat díszítenek hornyoló késsel, 
míg a fiatalabbak lemezpapirból kedves dolgokat 
ragasztanak vagy deszkácskákból kis hasz-
nálati tárgyakat szegeznek össze. Minden életkor 
számára van ott hozzáillő munka összeállítva; 
minden tanuló ereje szerint kap foglalkozást. 
Hat ilyen tanulómühely van gimnáziumokban 
és községi iskolákban. Ennek az egyesületnek 
brémai ága tartotta meg 22. nagygyűlését 
Brémában, mely alkalommal dr. Pabszt, lipcsei 
képezdei igazgató érdekes előadást tartott e 
cím alat t : „A fiu-kézimunka tanítás állása 
Németország és más országok nevelésügyében." 
A helyi választmány által kiadott program 
többek között e fontos tárgyra vonatkozólag 
a következőket mondja : A nevelő kézimunka 
tanítását illető törekvések az utolsó években 
belső kialakulásának irányát illetőleg jelentékeny 
haladást tettek. Abból a gondolatból kiindulva > 
hogy a bővebb technikai, kiképzés iránti szük-
séglet nevelési és közgazdasági okokból mind-
inkább hatásosabban érvényesül, egész sora 
különösen tevékeny barátainknak nagy sikerrel 
fáradozott azon, hogy az össznevelés keretében 
a nevelő fiu-kézimunkának szükségét tudomá-
nyosan bizonyítsa. E tudományos bizonyítás 
mellett meggyőzően kitűnik, hogy a bővített 
technikai képzés lényeges, sőt alapvető jelentő-
séggel bír a szellem- és akaratképzésre is. 
Ami a nevelő fiu-kézimunka jelenlegi kiterje-
dését illeti, a külföldön, különösen pedig azok-
ban az államokban, melyekkel Németország a 
világpiacon verseny-küzdelemben áll : Francia-
országban, Angolországban, Amerikában, az 
utolsó években rendkívüli módon előrehaladott, 
míg a németországi fejlődés, mely az utolsó 
öt évben körülbelül ezer ifjúsági műhelyet 
mutatott ki, az okból mert nálunk még mindig 
egyoldalulag előnyben részesítik az elvont 
szellemi képzést, esak csekély emelkedés mutat-
kozik. Épen az enemű bel- és külföldi törek-
vések jelenlegi állapotának kimutatása képezi 

a nagvgyülés főtárgyát." 
* 

Mellékosztályok Berlinben. Berlinben ez idő 
szerint 88 osztály van szellemileg hátramaradott 
gyermekek részére ; egyetlen községi iskolának 

I (a 223.) 7 ilyen osztálya van, s ez osztályok 
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önálló iskolarendszert képeznek öt fölszálló 
fokkal. E mellékosztályok tanulói legnagyobb 
részben a nép legalsóbb rétegeiből valók. Sok 
esetben, amint ezt az orvosi vizsgálatok kimu-
tatták, a szomorú házi viszonyok okai a 
gyermekek szellemi hátramaradottságának. így 
például ez iskolában 108 tanuló közül 45 elég-
telenül táplálkozott. 

Mennyire visszamaradtak e szegények testi 
fejlődésükben, mutatja a következő példa: Egy 
9 Vi éves fiú, ki személyi ívén görvélyesnek 
volt jelölve, 112 cm magasság mellett 17'55 
kg-ot nyomott; egy 9'/a éves leány 104 cm 
magasság mellett 18'7 kg-ot. Minő nyomorra 
mutatnak ezek a számok ! Csak gondoljuk 
meg, hogy orvosi ítélet szerint egy normálisan 
fejlődött gyermek 9 éves korában 120 cm 
magas és 22 kg súlyú. 

De épen nem csodálkozunk e kicsinyek 
csekély testi fejlődésén, ha házi viszonyaikat 
megismerjük. Az előbb említett fiu 5 testvér 
között a legidősebb. Az anya, egy kis gyenge 
nő, majdnem mindig beteg ; az atya mint szabó 
20 márkát keres hetenként ; ebből 4 márka 
megy le a lakásra, mely a 4., emeleten egy 
konyhából és egy szobából áll. És ez a gyermek 
még szerencsés sok más iskolatársaihoz képest, 
mert szülei derék szorgalmas emberek, kik 
gyermekeikért mindent megtesznek, amit 
tehetnek; de mily szomorú ama kicsinyek sorsa, 
kiknek apja iszik vagy dologkerülő s keveset 
törődik gyermekeivel. Ez esetben komoly köte-
lessége az iskolának, hogy az ily gyermekeket 
pártfogásába vegye, őket védje és támogassa, 
ha szükséges még a törvény segítségével is. 

Az itt említett iskola az utolsó félévben 
kísérletet tett a gyermekeknek tejjel való 
táplálására társadalmi úton; úgy hogy körül-
belül 1000 márka értékű tejet oszthatott ki a 
szegény gyermekeknek. Négy hónapig történt 
ez a táplálás és a gyermekek orvosok fel-
ügyelete alatt állottak, akik megállapították, 
hogy a gyermekek állapota láthatólag javult 
s testsúlyuk gyarapodott. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-f- A budapesti (budai) taní tóegyesület 

f. hó 12.-én tartotta őszi nagygyűlését, amelyen 
Moussong István székesfővárosi tanító német-
országi tanulmányútjáról tartott előadást. 
Bárány Zsigmond a bírálóbizottság jelentését 
terjesztette elő, amely szerint a természetrajzi 
tételre kitűzött 100 koronás pályadíj nyer-
tese : Wittkovszky lett. 

QJ A zeinplénmegyei ál talános tanító-
egyesület évi rendes közgyűlését Sárospatakon 
tartotta meg és ezzel kapcsolatban 1879 

március havában, tehát körülbelül 25 évvel 
ezelőtt elhunyt Arvay József Zemplén megye 
kir. tanfelügyelőjének az egyesület költségén 
állított síremlékét leplezte le nagy ünnepséggel. 
Hodosy Béla elnök megnyitójában mii denek-
előtt Arvay József Zemplén megye első kir. 
tanfelügjelőjének nagy érdemeiről kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg, ezután több k közt 
a tanítóvándorlás nagy hátrányait fejtegelte. 
Más hivatalt betöltő egyéneknél — úgymond 
— alig jelent valamit, ha egyik évben itt, a 
másikban amott működik is. Annak az eszményi 
állapotnak az előidézését, hogy a tanító egy-
azon községben negyven évig működhessék, a 
tanítói áliások kedvezőbb javadalmazásától 
reméli. Andrejkovics Pál, Gardos Miklós és 
Speszéth Sándor egyes, tagokat a magyar nyelv 
sikeres tanításáért és ifjúsági egyesületek 
szervezéseért a magyar nyelvet és népnevelést 
Zemplén megyében terjesztő egyesület 100 — 
100 korona jutalomban részesítette. Az ének-
tanítási bizottság sikeresen befejezte munkáját; 
az egyesület ugyanis a Ilodossy Béla által 
szerkesztett énekeskönyvet „Tárogató" címen 
kiadta Az évi jelentés végül elismeréssel emlék-
szik meg a körök munkálkodásáról. Ezután 
Radácsi György ref. főiskolai tanár olvasia 
föl remek emlékbeszédét, melyben nagy voná-
sokbán méltatta Arvay József, kiváló peda-
gógus, nagyhírű szónok és kitűnő tankönyvíró 
hervadhatatlan érdemeit. 

E3 A csanádinegyei taní tóegyesület mező-
kovácsházi j á rásköre Mezőkovácsházán tar-
totta rendes őszi gyűlését. Az elnök meg íyitó 
beszédében rámutatott a tanítók összetartásá-
nak szükségességére, s a kartár ak figyelmébe 
és jóindulatába ajánlotta az igazi tanítói köz-
széllem fejlesztését és ápolását. De ugyan mi 
is az a tanítói közszellem ? Leghelyesebben 
talán úgy határozhatja meg — mondotta — 
hogy tanítói közszellem az, ami nincs, de 
aminek lennie kell. Az egys;éges tanítói köz-
szellem megkívánja nemcsak az együtt működő 
kartársak összetartását, testvéries jó viszonyéit, 
mint amely dolgok ama sokat hánytorgatott 
tanítói tekintélynek elengedhetetlen föltételei ; 
de megkivánja kiváltképpen úgy az egyes 
tanítónak, mint a tanítóság összességének a 
tanítóság közügyei, közintézményei iránt való 
érdeklődését, támogatását. Hiszen a tanítóság 
jogos reményei, vágyai, óhajtásai csak akkor 
lesznek megvalósíthatók, ha azok az egész 
tanítóság óhajtásait, kívánságait fejezik ki. 
Ugyan kérdezzük meg csak önmagunktól : 
elegendő érdeklődéssel viseltetünk- e valamennyien 
közügyeinket szolgáló intézményeink iránt ? 
Tagjai vagyunk-e mindnyájan segítőegyesiile-
tiinknek, az Eötvös-alapnak ? Járáskörünk, 
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vármegyénk területén működő tanítók, tagjai 
vagyunk-e mindnyájan egyesületünknek? A 
nyilvánvaló közönyösség láttára is — mon-
dotta — nincsen okunk a csüggedésre. Nekünk 
kell annál szilárdabban összetartanunk, nekünk 
kell vállvetett munV ássággal, odaadó szere-
tette], lelkes áldozatkészséggel közügyeinket 
szolgáló intézményeinket támogatnunk, nekünk 
kell jogos, méltányos kívánságaink állandó 
hangoztatásával igazainkat kiküzdenünk, hogy 
önzetlenül munkálva a jelent, gyermekeink 
számára könnyebben elviselhetővé tehessük a 
jövőt. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
nyáron elhunyt Kemény Mihily nyugalmazott 
kir tanfelügyelőről, ki a vármegye tanügyének 
hosszabb időn át vezetője, a tanítóság igaz ba-
rátja, igazaink lelkes védelmezője volt. Meg-
emlékezett a magyar nemzet történelmének ama 
két nagy alakjáról is, kiknek emlékezetét az egész 
magyar nemzet, tanintézetek, egyesületek, tes-
tületek és hivatalos hatóságok a napokban 
ünnepelték : II. Rákóczi Ferencről és Deák 
Ferencről. A tetszéssel fogadott megnyitó 
beszéd után Szilvássy Etelka mezőkovácsházai 
állami tanítónő közelismerésre olvasmányt tár-
gyalt a IV. osztályú növendékekkel. Tárgyal-
tatott azután az Országos Bizottság átirata az 

O _ o 
egyetemes tanítógyülés tárgyainak előzetes 
megvitatása dolgában. A járáskör erre Groó 
Yilmos kir. tanácsos, tanfelügyelő javaslatára 
azt határozta, hogy a tételek bővebb megvita-
tására kiadatnak a tantestületeknek s hatá-
rozataik dec. 15 ig a járáskör elnökségéhez 
küldendők. Az Eötvös-alap új alapszabály-terve-
zetének tárgyalásánál Fülöp Sándor kunágotai 
állami tanító által javasolt módosításokat a 
járáskör magáévá tette. Ezután Nagy Sándor 
réf.-kovácsházai áll. tanító a szófukarságról 
értekezett, Krajzler Lajos dombiratosi tanító 
a nép gazdasági neveléséről és Vágó Pál 
bánhegyesi tanító a szeszes italok élvezetének 
korlátozásáról. Dr. Berzeviczy Albert minisztert 
táviratilag üdvözölték. Gyűlés után közebéd 
volt a kaszinó helyiségeiben. 

O Járásköri ülések. A „Csanádmegyei 
Tanítóegyesület" makói járáskörének utóbbi 
ülésén Strauss Gyula fejtegette a VI. egyetemes 
tanítógyülés programmpontjait. (A határo-
zatok felől tudósítónk nem értesített minket. 
Szerk) Sípos Andor áll. tanító (aki 19 kilo-
méternyi távolságról hozta be tanyai iskolai 
növendékeit) gyakorlati tanít á t tartott teljes 
sikerrel, az első osztályban a fonomimika 
alapján. Majoros Ferenc a gazd. szaktanítók 
működéséről, Ká'nay Albert a mennyiségtan 
első oktatásának kérdéséről tartott értekezést. 
Az előadások mind élénk megvitatásban része-
sültek ; a vitatkozásban résztvett Groó Vilmos 

kir. tanfelügyelő is. — A „Délmagyarországi 
Tanítóegyesület" temesvári fiókkörének ülésén 
Czöndör Sándor gyak. isk. tan. tartott kitűnő 
mintatanítást, mely a magyar nyelvnek idegen 
ajkú iskolákban való tanítása felől élénk vitát 
provokált. Mező Dániel Tanító a nép szolgá-
latában című dolgozatát olvasta föl.— A „Hont 
vármegyei ált. tanítóegyesület" báti körének 
Bakabányán tartott rendes őszi körgyűlésén 
Horn Lipót báti izr. magántanító fonomimikai 
gyak. tanítást és erről fölolvasást tartott. 
Weigel Samu bakabányai áll. ig.-tanító mértan-
ból gyak. tanítást és Stegena Andor baka-
bányai áll. tanító pedagógiai értekezést tar-
tott. Közebéd után az Eötvös-alap és Tanítók-
Háza javára táncmulatság volt és a 12 K 
46 f tiszta jövedelem az alap pénztárába be-
küldetett. 

= Téli fölolvasások. A Magyar Gazda-
szövetség által rendezendő fölolvasások tartá-
sára, utolsó híradásunk óta, a következő kar-
társak jelentkeztek : Kaszás Kálmán, Szögliget ; 
Bálint Ödön (igazg.) Szöregh; Káply Lajos, 
Verbó;. Molnár Tivadar, Szilágy; Gyömörei 
Miksa, Zalalövő; Földes Mihály, Ada; Vas 
Lajos Rudolf, Czibakháza; Göndör Ferenc, 
Ó Becse ; Ballay István, Tőkésújfalva; Vajda 
Károly (igazg.), Nagyida ; Hartmann Antal, 
Lata ; Kiss Jakab, Deres ; Mathiovits György, 
Birján ; Kemény Ignác, Zalaistvánd ; Szitár 
János, Balazsér; Koncsek Gy. József, Gyoma ; 
Klein Emil, Tiszaigar; Csókán György, 
Kucsuláta ; Pintér József, Polány ; Boczok 
János, Beznye; Mohás György, B.-Bogács; 
Gyulácsy Endre, Rév; Deckert Imre, Gamás; 
Török Ferenc, Bőzöd ; Koleszárits Mátyás, 
Lashánd; Oláh Dezső, Budapest; Bősz István, 
Kiskomlós; Péter Sándor, Tószeg; Balogh 
Sándor, B.-Nyilas; Koppányi György, Füzes-
gyarmat; Juhász Béla, Kőhídgyarmat ; Benedek 
Zoltán, Szászlóna; Zsigmond Albert, Tacs; 
Takács Ambrus, Hajdúnánás; Wiszkocsill Gy. 
József, Resicabánya ; Horváth Imre, Ibrány ; 
Horváth Zsigmond, Zovány; Bodnár György, 
Alsókalocsa; Kiss János, Rigmán, Fehér 
József, Bátya; Fülöp Sándor, Lóc; Madarász 
Imre, Kraszna; Petheő Péter, Nagypalugya; 
Blaha Antal, Zimánd-Újfalu ; Imre József, 
Hódmezővásárhely; Makay István, Békés-
Csaba; Vizler Mihály, Batiz; Boros József, 
Károlyfalva; Véssey Ferenc, Zenyér; Fodor 
Ignác, Solt;-Terenta János, Murasztkereszt; 
Elekes György, Csekefalva; Bene Lajos, Magyar-
Bikal ; Horváth János Zalaegerszeg ; Péter 
Imre, Szada. 
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Rétlii Lajos. 
Mikor ezelőtt 30 esztendővel Béthi Lajos 

kir. tanácsost, Hunyad vármegye kir. tanfel-
ügyelőjét Brassóból, ahol 5 éven keresztül három 
vármegye: Brassó, Fogaras és Alsó-Fejéi-
megyék népoktatásiigyét kellett az 1868-iki 
közoktatásügyi törvény értelmében szerveznie, 
áthelyezték Hunyad vármegyébe, a brassói 
szászok vezetősége úgy 
tekintette ezt a tényt, mint 
a magyarság ellen foly-
tatott védekező politikájá-
nak egyik nagy diadalát. 
Az akkori vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ellen-
ben áthelyező rendeleté-
ben ekkép adja okát ezen 
áthelyezésnek: „Nemhagy-
hatom érintetlenül, hogy a 
kezére bizandó tankerület 
zilált viszonyainak rendes 
kerékvágásba való zökken-
tését csakis Nagyságodnak 
eddig tanúsítóit buzgóságá-
tól, szakértelmétől, tapinta-
tos magaviseletétől várom." 

A valóság az, hogy Réthi 
tanfeliigyelőségének első 
éveiben azt az ellenkezést, 
amit főkép a szászok, de más 
nemzetiségek is a kiegye-
zéskor alkotott törvények 
életbeléptetése ellen kifej-
tettek, Biassóban oly eredménnyel verte 
vissza, hogy a szászok az akkori kormánnyal 
szemben az ő eltávolításától tették függővé 
politikai maguktartását. Akár ez volt az oïa, 
akár az, hogy itt, Hunyad vármegyében a 
népoktatás ügye akkori szomorú állapota azt 
kivánta, hogy oly kiváló tanfelügyelőt állítsa-
nak az élére, amilyennek Réthi magát Brassó-
ban bizonyította: az eredmény az lett, hogy 
Réthi 1873 őszén Hunyad vármegye tanfel-
ügyelői székét elfoglalta és azóta ugyanebben 
a minőségében ott működik. 

És hogy ez a működése méltó volt az eleve 
hozzáfűzött reményekhez, eléggé mutatja az a 
nagyszámú és intelligens magyar tanítói kar, 
amelyet ő teremtett s amely a mult hó 24.-én 

****** 

R E T H X L A J O S 

oly megkapó közvetetlenséggel ünnepelte meg 
ottlétének 30-ik évfordulóját. 

30 etztendő alatt nyomokat hagy környe-
zetében a gyengébb egyéniség is. Méginkább 
rányomja bélyegét a vezetése alatt álló intéz-
ményre. Ámde föltűnően nagyobb ez a hatás, 
ha egy kiváló egyéniség gyakorolja ezt kör-
nyezetére. 

Es ha számba vesszük azt a hatást, amit 
Réthi tett legelső sorban 
a rábízott intézményre : 
Hunyad vármegye népok-
tatásügyére, aztán azt, amit 
tett a megyei s társadalmi 
életre, el kell ismernünk, 
hogy ő oly kiváló egyé-
niség, aki nagyobb fokú 
föladatok megoldására is 
nagy eredménnyel vállal-
kozhatott volna. 

Oda jöttekor még a váro-
sokon sem volt rendezett 
népiskola s a tankötelesek-

„ nek csak 8 — 9%-a járt föl 
úgy ahogy iskolába. Ma az 
iskolába járók száma eléri 
a 65°/o-ot, a vármegye 
minden részében szép és 
jól berendezett áll. iskolák 
vannak s ezeknek hatására 
nagy előhaladást tettek a 
regen oly gyarló gör. kel. 
stb. felekezeti iskolák is, 
hogy közülök igen sok 

ellen lényeges kifogás nem is tehető. 
Réthi pedagógiai működése inkább a jó 

iskolák szaporítására és ezeknek a néppel való 
megszerettetésére terjedt ki, mint a pedagógiá-
nak elméleti művelésére. 0 nem azért olvasta 
a neveléstani elméleteket, hogy tovább fűzze, 
szőj je-fórja őket, hanem azért, hogy kiválassza 
közülök a meg valós íthatókat. Szóval, ő e téren 
a gyakorlat embere. így tudott igazán követett 
vezére lenni a vezetésére bízott tanítóknak s 
így tudott döntő szerepre jutni azokon a 
tanácskozásokon is, amelyekre egyes közokt. 
miniszterek egyes törvényjavaslatok vagy sza-
bályzatok előkészítése végett meghívták. (Pl. 
kisdedóvási törvény stb.) Olyan társadalmi és 
közművelődési intézmény nem alakult a vár-
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megyében, melynek létrehozásában és vezetésé-
ben egyik legfőbb szereplő nem ő lett volna. 

A vármegyei gyűléseken ő volt a rendes 
ünnepi szónok s más ünnepi alkalommal is 
ritkán kerülhette el ezt a tisztet. Mert szóno-
kolni szép nyelven, szép, tiszta csengésű hangon 
tud. Egyszerű, világos képekben tárja elénk 
tárgyának megvilágítására szolgáló gondolata t. 

írni is igen szépen tud. Ügy szépirodalmi 
műveit, mint hivatalos írásait a megkapó egy-
szerűség, természetesség és világosság jellemzi. 

Kötelességének teljesítésében oly mintaszerű 
pontosságú, hogy az valóban bámulatos. Modora, 
bánásmódja mindenkivel szemben finom, okos 
és tapintatos. 

íme, ezek vázlatosan azok a tulajdonságok, 
amik főképen hivatalos egyéniségét jellemzik. 
Nem hangozhatnék másképpen beszédünk, ha 
róla mint magánemberről szólanánk sem. 
Ámde mint magánembert a tér szűk volta 
miatt sem méltathatjuk ez alkalommal, ehelyett 
befejezzük róla szóló ismertetésünket életének 
rövid vázolásával. 

Réthi Lajos 1840 január 3.-án született 
E.-Csinádon, M.-Torda vármegyében. Közép-
iskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel vé-
gezte a maros-vásárhelyi ev. ref. kollégiumban. 
Aztán teologus lett a' kolozsvári evang. ref. 
teologiai akadémián. I t t az ifjúság akkori 
hazafias mozgalmaiban tevékeny részt vett s 
mint ilyen igen jó nevet szerzett magának a 
kolozsvári társaskörökben. A teologiai tan-
folyamok elvégzése után nevelősködött első 
ízben a báró Kemény György házánál, másod-
ízben másfélévig a báró Huszár Károly házá-
nál. 1867-ben Budapestre költözött, hogy 
irodalmi munkásságával szerezzen magának 
életpályát. Belső munkatársa lett a Vasárnapi 
Újságnak s Heckenast megbízásából szerkesz-
tette a Jó Ba^át című , néplapot. Mint ilyen 
1868-ban nőül vette Ócsvav Ferenc legfőbb 
itélőszéki bíró leányát, Leontint, kivel még 
most is boldog házaséletet él. 5 élő gyer-
mekük van, kik közül már mindenik önálló 
életpályán működik. 1869-ben történt, hogy 
báró Eötvös József közoktatásügyi miniszter 
magához hivatta és tanfelügyelői állással kí-
nálta meg. Réthi ezt az ajánlatot örömmel 
fogadta, és így még az évben Brassó, Fogaras 
és Felső-Fejér vármegyék tanfelügyelőjévé ne-
vezték ki. Brassóban a szászok szóba sem 
akartak állani vele, fitymálva vonták kétségbe 
a magyar államnak azt a jogát, hogy iskolai 
ügyeikbe beleavatkozzék. Nem sokkal kisebb 
ellenállásra talált Fogarason a románság ré-
széről és így csakhamar országos hírűvé lett 

a magyarság érdekében ezek ellen folytatott 
küzdelme. A szászok minden politikai és más 
befolyásukat latba vetették, hogy Brassó 
megyéből eltávolítsák. Ebből az okból, vagy 
abból, hogy az ő bebizonyított arravalóságára 
legnagyobb szüksége Hunyad vármegye nép-
oktatás ügyének volt, 1873-ban áthelyezték 
oda. Azóta 30 esztendő telt el. Munkájának 
gazdag eredményét mutatja az a haladás, amit 
Wlassics volt miniszter üdvözlő iratában oly 
szépen elismer és amit könnyen megítélhet 
bárki, aki az akkori közoktatásügyi statisztikát 
a mostanival összeveti. Kisérje még sokáig ez 
a fényes eredmény ma is ifjú erővel folyó 
munkáját s érje meg teljes mértékben munkás-
ságának örömét! 

I R O D A L O M . 
Vezérkönyv a népiskolai számolástanít ishoz. 

Első füzet az I., II. és III. osztály részére, 
í r t a : Erdó'di János. — Egy jó vezérkönyv a 
tanító kiképzésére s munkájára valódi áldás, 
mert nemcsak könnyíti, hanem céltudatossá 
teszi a tanító működését s biztossá tanítását, 
nemkülönben serkenti és buzdítja is jobb meto-
dikai eljárások keresésére s megállapítására. 
A föntjelzett vezérkönyvet ez utóbbi kate-
góriába sorozhatjuk. A könyv menete és a 
bemutatott tanítói eljárások alkalmasoknak 
látszanak a népiskolai számolástanítás ered-
ményeinek és sikerének biztosítására. A könyv 
tartalma a következő : Rövid előszavában, jobb 
metodikai eljárás mellett, az anyagnak szer-
telensége ellen és a szóbeli számolásnak az 
Írásbeli fölé való helyezése mellett emel szót. 
A könyv első fejezetében az egyesek körét 
tárgyalja s pedig elébb szemlélteti a számokat 
1—6 ig. Erre következteti a számsor alakítását 
tárgyakkal és tiszta számokkal; azután meg-
állapíttatja az egyes számok helyét a számsor-
ban; végeztet összeadási és kivonási gyakor-
latokat tárgyakkal és tiszta számokkal s pedig 
miaden számmal annyi gyakorlatot ahány 
egyből áll a fölvett szám ; végre következnek 
számbontási írási gyakorlatok s alkalmazott 
föladatok. Ugyanazon gyakorlatok fordulnak 
elő a 6 — 10 és 10—20-ig terjedő számkörben, 
csakhogy a tíznek ismertetése után a szám-
jegyek ismertetése is föl van véve, míg a 
számoknak 20-ig való ismertetése és helyes 
készségig való begyakorlása után az e körbe 
eső szorzás-osztási gyakorlatokat veszi föl és 
pedig a következő menetben: 1. Szemléltetve 
a számológépen és a táblán föl és lefelé. 
2. Szemléltetés nélkül föl és lefelé. 3. Sorban 
való elmondás. 4. Tetszés szerinti rendben. 
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5. írásbeli és alkalmazott föladatok. Az osztási 
gyakorlatok a benfjglaltatás és részekre való 
osztás fogalma szerint tárgyaltatnak és pedig 
elébb maradék nélkül s azután maradékkal. 
A má-odik osztály anyagát vagyis a tizesek 
körét kibővítheti 100-ig és pedig a tizesek 
szemléltetése s az egyesekkel való összehason-
lítása, a tizesek sorának bemutatása és egye-
lekre való fölváltása és kiegészítése által, 
továbbá a számlálás, számbontás és számok 
összevonása, kimondása és írása által. Erre 
összefoglaltatja az eddig is e körbe vágó mér-
tékeket, mire a négy míyelet beható ismer-
tetése, illetve begyakorlása következik. Az 
összeadást és kivonást, nemkülönben a szorzást 
és osztást is azonos gyakorlatok és anyag 
segélyével téteti a gyermekekkel sajátjokká, 
amit a fokozatosság elvének szigorú szem előtt 
tartásával el is ér s pedig teljes mértékben. 
A harmadik osztály anyagát, vagyis a százasok 
körét a második osztály gyakorlataihoz hason-
lóan ismerteti s gyakoroltatja be, nagy súlyt 
helyezvén az e körbe eső egységek teljes és 
tiszta fölfogására. A számkör kibővítése után 
az egyes míveletek begyakorlása következik. 
A százasok körében is a fősúlyt a szóbeli 
számolásra helyezi. A siker biztosítása s a 
gyermekek munkakedvének emelése céljából 
szigorú fokozatossággal állítja össze az idevágó 
gyakorlatokat. A tanítási terv kivánalmainak 
megfelelőleg az Írásbeli számolást sem hanya-
golja el, illetve ennek helyes kezelésére is ad 
útmutatást. Végre a többnevű számokkal való 
számolás című fejezettel fejezi be az alsófokú 
számolástanítás mikénti kezelésére vonatkozó 
útmutató vezérkönyvét. Adja Isten, hogy minél 
több tanító kezébe jusson e vezérkönyv ! 

Drozda Jóssef. 

A játékos tanítás és szeretettel való nevelés 
szolgálatában áll Göőz József dr. beküldött 
újabb műve : Tanítóit Útmutatója. III ik kötet, 
külön kiadás. (Kapható a szerzőnél : Budapest, 
II., Zárda-utca 39. szám alatt vagy a Lampel 
Róbert-féle könyvkereskedésben, VI., Andrássy-
út 21. szám, kötve 3 korona 40 fillér.) Ebben 
a 16 íves kötetben egybefoglalva jelentek meg 
a) Játékos Rajzolás; b) Kézügyesítő Játékos 
Foglalkozás ; c) Játékos Testgyakorlás ; d) Mese 
és versike ; e) Eredeti magyar gyermekdalocJuík. 
100-nál több rajz és 29 eredeti gyermek-
dallam; 176 eredeti magyar gyermekdalocska ; 
a Tiszavidék évszázadokén óta neve lésies?közül 
használt magyar gyermekjátékok, írásjavító 
gyermek-betüminták, magyar mondókák stb. 
gazdag gyűjteménye ez a reformmunka. 

-oex^o® 

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

Kinevezte: Gebené-Paulik Róza makói közs. 
polg. isk. s.-tanítónőt ugyanezen intézethez 
r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Rózsa Mária lonkai áll. el. 
isk. tanítónőt a rahói áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Végkielégítést engedélyezett : Kindris 
Péter vasas-szentiványi g. kath. el. isk. taní-
tónak 300 koronát egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Hegedűs István szobránci áll. el. isk. 
volt tanító Béla nevű kiskorú árvája részére 
141 korona 66 fillért ; néhai Bátlxor Kálmán 
jászalsószentgyörgyi nyug. r. kath. volt tanító 
özv., szül. Morzál Rozália részére évi 450 
koronát ; n^hai Handelimann Leo szabadkai 
nyug. közs. el. isk. tanító özv. szül. Weitzenfeld 
Száli részére évi 660 koronát; néhai Joanes 
Gergely máramaros-szigeti gör. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Aib Franciska részére 
évi 350 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA* 
M. G. P. Rajtolc. Ön ugyan nem igen olvas-
gathat lapokat, ha csak most és csak „hallo-
másból" tudta meg, hogy a kath. kántortanítók 
nyugdíjalapot létesítenek ! Hiszen a mi lapunk-
ban is volt róla több ízben szó ! Forduljon 
Szokoly István kántortanítóhoz, Bussa, u. p. 
Szakoí, Nógrád m. — H. J. Zsérc. A nem-
állami tanítók korpótlékainak a kiutalványo-
zása most van folyamatban. — P. Gy. Paks. 
Szíveskedjék a Pedagógium igazgatóságától 
értesítőt kérni; abból megtudhatja a tudni-
valókat. Könyvjegyzéket Toldi Lajos könyv-
kereskedőtől (II., Fő-utca) kérhet. — P. L. 
Keresztén. Népkönyvtárt a földmívelési 
minisztertől kérhetnek; a kérvényt a főszolga-
bíró útján terjesszék föl. — L. Gy. Alsóderna. 
Az V—VIII. osztályokról osztályvizsgálatot 
kell tennie (lehet 2 osztályról összevontan is) 
s csak ezek sikeres letevése után mehet érett-
ségi vizsgálatra. Engedélyt a közokt. minisz-
tertől kell kérnie s a folyamodványt annál a 
gimnáziumnál benyújtania, ahol vizsgálatot 
akar tenni. — E. Lapunkban már olvasható 
volt, hogy az Uránia igazgatóságához (VIII., 
Kerepesi-út) kell fordulni ; a skót lelkész úr 
lakcímét nem tudjuk, de talán a levél ráakad, 
ha a Hold-utcába az ev. ref. iskolába címezi. — 
G. 0. N.-Kosztolány. 1. Az illető intézet igaz-

' gatóságától szíveskedjék megkérdezni. (Egyéb-
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iránt ezt a vizsgálat után alkalmasint közölték 
is vele.) 2. A kir. tanfelügyelőségnél benyúj-
tandó kérvényen a minisztertől kell a fölvételt 
kérnie. — 375. sz. előfizető. A kérvényeket 
mindig az illetékes kir. tanfelügyelőség útján 
kell fölterjeszteni. 2. Mehet a kihallgatásra í 
jelentkezni a kihallgatás napjának délelőttjén 
kell a minisztériumban, az I. emeleten. — 
B. F. B.-falu. Arra az állásra már sok díjnok 
vár. Egyébiránt Császár Dénes segédhivatali 
főigazgatónak kellene írnia. Közokt. minsz-O Ö 
térium. — M. J. T. Nem; csak az oklevél 
megszerzésétől kezdve számítják a korpótlékot.— 
X. ¥ . Nem. — F. I. Mándok. Mint leveléből 
látjuk, a m.-i izr. hitközség iskolájára vonat-
kozó határozatot a közokt. miniszter tudomásul 
vette ugyan, de rendeletileg kötelezte a m.-i 
izr. hitközséget, mint iskolafönntartót, hogy 
volt tanítójának mindaddig, míg mint tanító 
másutt alkalmazást nem nyer, évenként oly 
összeget fizessen, amekkora összeg őt meg-
illetné, ha 1901. évi szeptember elsejétől 
szabályszerűen nyugdíjazták volna. A hitközség 
ennek folytán 578 koronát fizet évdíjul. Most 
következik a kérdés cifrább része. Miután a 
hitközségben 60—65 tanköteles gyermek van 
s úgyis fizetni kell a volt tanítónak 578 koronát, 
a hitközség most meg arra határozta magát, 
hogy addig, míg iskoláját hivatalosan megint 
megnyithatja, és erre nézve államsegélyt eszkö-
zöl ki, addig tanítson a volt tanító az ideig-
lenes iskolában. A miniszter a tanítók iránti 
jóakaratáról tett bizonyságot, midőn nem 
hagyta önt az iskolaföloszlatás címén az iskola-
fönntartótól szélnek bocsáttatni. A „Tanítók 
Tanácsadója" 40. lapján említettük esetet 
alkalmazta analógiaképpen. Nem tartanok helyes 
dolognak, ha most az illető volt tanító úgy 
járna a hitközségnek kedvére, hogy nem is 
nyilvános iskolájában rendes tanítói fizetés 
helyett a miniszter által nyugdíj helyett kár-
pótlásul elrendelt összegért 60—65 tanulós 
ideiglenes magániskolában tanítana. — Á. J. 
Magyar-Bánhegyes. Forduljanak a kir. tanfel-
ügyelőségbez. — Sz. J. Sánd. Lapunkban is, 
Tanítók Tanácsadója című útmutató könyvünk-
ben is figyelmeztettük a kartársakat arra, hogy 
mostanság megkövetelik a kérvényre a bélyeget. 
Folyamodjék bélyegmentes kérvényen a pénzügy-
igazgatósághoz és hivatkozva jóhiszeműségére 
és arra, hogy a kincstárt károsítani nem akarta, 
kérje a hírság elengedését A bélyegilletéket 
meg kell fizetnie. Megkárosodásának oka az, 
hogy lapunkat nem kiséri figyelemmel ! — 
K. K. Felsőipar-szakiskolai tanári ügyek kívül 
esnek a mi foglalkozásunk körén. Ha tetszik, 
forduljon a minisztériumhoz az iparoktatással 
foglalkozók valamelyikéhez Budapesten. — 

I 
R. János. Az állás elfoglalásától számít szol-
gálata. Ha új tanító, akkor esküt is kellett 
tennie. Önnek szeptember 1-ére iskolájában 
kellett volna lennie, akár küldenek útikölt-
séget, akár nem. — H í U. F. A Tanítók 
Tanácsadója című könyvben megtalálja a 
kívánt fölvilágosítást. Nem kellett volna várni; — 
miért nem folyamodott szerzett korpótléká-
nak nyugdíjigénybe való beszámításáért?! — 
B. L. írjon a kir. tanfelügyelőnek, hogy jár-
jon közbe az iskolaszéknél a közigazgatási 
bizottság rendeletének sürgős érvényesítéseért. — 
„Bd." Erkölcsi kényszert mindenesetre lehet 
gyakorolni az illető irat visszatartásával, de 
csak ideig-óráig. Teljesítse az illető a kötele-
zettségeit az iskolával szemben és akkor vigye 
el az iratokat. Ha pályázathoz szükséges az 
irat, kérje meg az intézet igazgatóját az illető 
irat elküldésére. Mindenesetre hibás a tanító, 
ha nem teljesítette az intézettel szemben a 
kötelezettségeket. — M. Lajos. Ha bejelentette 
a pályázatkor már megszerzett nyugdíjigényét 
s az ellen szót nem emeltek, akkor kétség-
kívül joga van eddig töltött 3 évre a beszá-
mítást követelni. — H. János. A tanító a 
községi adó fizetésétől ment. Fellebbezzen, ha 
mégis követelik. — M. B. A. Önkéntesen nem 
vehették el az istállót, hogyha helyette másat 
nc-m építettek. Az bizonyára célszerűbb. 
Nyugodjék tehát bele. Ha a régi hely-
ség, vagy használ ita gátolja a tanítást, 
tegyen ellene észrevételt az iskolaszéknél. — 
Tát ra . Ha egy községben közs. elemi iskolán 
kívül hitfelekezeti elemi iskola is van, akkor a 
hitfelekezeti iskola fönntartásához járuló lakosok 
csak az 5%-os iskolaadó megfizetésére kötelez-
hetők. — P. A. Édesanyja ügye rendezéseért 
okvetetlen azonnal folyamodjék a minisztérium-
hoz. — 0. J. Miután 100-nál több tanuló van, 
az iskolaszék intézkedjék új osztály nyitása 

j iránt, ha ezt nem akarja tenni, jelentsék be 
! a kir. tapf.-nek. — P. I. Ha szept. 30.-ig 

Egbellen volt, onnan követelheti a szeptem-
berre eső fizetését. — B. Gy. A Kanonika 
vizitáción alapuló jogokat a 68.-iki törvény 
nem vette el az illető községtől. A vitatko-
zóknak a közig, bizottságot kellene döntésre 
fölhívni, anélkül nem lehet az ill. gyermekeket 
kiszorítani az iskolából. — S. K. R. Ha a 
pályázatban ki volt írva, hogy tanítónő is 
pályázhatik, akkor annak megválasztása ellen 
nem lehet kifogást tenni. — H. János. Köteles 
fizetni. — F. Antal. A kérdéses telket kisajá-
títás útján meg lehetne szerezni. A közs. elöl-
járóságot kellene megnyerni. — K. I. V. 
Lampel Róberttől kérjen árjegyzéket. — „ 0 " 
Ha 21 rendes osztálytanító van, akkor okvetlen 
kívánják, hogy több képviselöjök legyen az 
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iskolaszékben. — H. Lajos. Ha az iskolaszék 
30 gyermekkel többet zsúfolt be az iskolába 
és az állapot tarthatatlan volna, előbb az 
iskolaszéknél, s ha ez nem segít, a tanfelügye-
lőségnek tegyen jelentést. — Kr. Ii. IJjarad. 
Az igazgató-tanító és tanító jogait és köteles-
ségeit a gondnoksági és az iskolaszéki utasítás 
írja körül. — Fényes. 1. A kir. tanf. úr 
tanácsát kellett volna megfogadnia 2. Olva-
sóinkat már több ízben figyelmeztettük, hogy 
ne hajtsanak az ügynökök csábításaira. Nem 
olvasta a figyelmeztetést? 3. Róm. kath. 4. 
„Nyugdíjtöbbletet" már nem lehet „biztosítani." 
5. Leginkább az orsz. méhészeti egyesületnél. — 
T. I. Tankönyv helyett „írott" füzetnek a 
használata nincs megengedve. — 1000. Jelentse 
a kir. tanfelügyelő úrnak, a többi az ő (a kir. 
tanf. úr) dolga. — D. E. Gyekés. Dr. Wlassics 
Gyula, volt miniszter búcsúirata egész terje-
delmében így hangzik: „U Csász. és Apóst 
Királyi Fölsége ez évi november hó 3-án kelt 
legfelső elhatározásával állásomról való lemon-
dásomat legkegyelmesebben elfogadni méltóz-
tatott Midőn erről Tanfelügyelő Urat tudomás 
végett értesítem, megragadom az alkalirat, 
hogy szívem mélyéből mondjak köszönetet azért 
az odaadó és lelkes támogatásért, melyben 
engem mindenkor szíves volt részesíteni. E 
lelkes támogatásból merítettem erőt és kitartást 
a nemzeti művelődés érdekében kifejtett mun-
kásságomban. Ha 8 és háromnegyed évi köz-
oktatási kormányzásomnak van olyas eredménye, 
amelyért küzdeni szép föladat volt, búcsúzásom 
percében szíves örömmel megvallom, hogy 
mindezt első sorban a magyar nemzet áldozat-
készségének, de rögtön hozzá kell tennem: 
Tanfelügyelő Urnák és a vezetése alatt álló 
tudományom szellemű, a nemzet nemes eszmé-
nyeivel összeforrasztani törekvő magyar kultúr 
harcosok: a magyar tanár, illetve tanítóvilág 
becses támogatásának köszönhetem. Hozzájok 
fordultam mindannyiszor, valahányszor nagy-
fontosságú szervezeti kérdések megoldásán fára-
doztam, és Ők szerető gonddal vettek részt mind 
az előkészítés, mind pedig a végrehajtás nagy 
munkájában. Magamnak elég jutalom az a 
tudat, hogy lelkem egész melegségével ós 
tehetségem egész erejével közremunkáltam a 
magyar kultúra előre vitelén. Szeretett monka-
társaimat újból köszöntve, arra kérem Tanfel-
ügyelő Urat, tartson meg továbbra is szíves 
emlékezetében." — B. A. B.-Fegyvernek. 
Az ismétlőiskolásokat külön díjazás nélkül 
köteles tanítani. — Alfa. Állami elemi 
iskolánál nem ismerünk olyat. — K. Zs. 
Nagybajom. 1. Csak az iskclaszéki elnökkel 
egyetértőleg jelölheti meg a szüneteket. 2. 
Illik legalább 6 héttel előbb az iskolaszéki 

elnöknek bejelenteni távozási szándékát. 3. Ezt a 
kérdést nem értjük. — P. I. K. Fizetési ügyben 
egyáltalán senk nek sem adunk fölvilágosítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet napját országszerte nagy 

kegyelettel ünnepelték meg. Az összes isko-
lákban emlékünnepeket tartottak, melyeken 
megújították megdicsőült királynénk emlékét, 
kioktatva az ifjúságot arra a nagy veszteségre, 
mely nemzetünket Nagyasszonyunk halálával 
érte. így öröklődik át nemzedékről nemze-
dékre a magyar nemzet hálája ! 

— A Magyar Pedagógiai Társaság folyó 
hó 21-iki fölolvasó ülésén dr. Verédy Károly 
kir. tanfelügyelő érdekes fölolvasást tartott a 
Nyomor k gyermekek iskoláztatásáról. Jelentette, 
hogy a szeretett ünnepén: karácsonykor nyílik 
meg Budapesten az Erzsébet-nőiskola szomszéd-
ságában a nyomorék gyermekek első iskolája. 
Elmondja az iskola célját, amit lapmik folyó 
év 44-ik számában Ember .János ismertetett. 
A budapesti iskola, amely egyesületi alkotás, 
a nova-vesti porosz típust fogja követni. 
A gyermekek 12 éves korukig maradnak az 
iskolában s aztán mesterségekre adják ki őket. 
A délelőttött tanulással töltik el, még pedig 
40 percnyi tanulásra mindig 20 perc szünet 
következik ; a délután kézimunkára van szánva. 
A nyomorékok budapesti iskolája a fokozatos 
haladást tartja szem előtt : eleinte az iskola-
kötelesek zsenge fokáról veszi föl tanulóit, 
később az idősebbeket akarja keresetképesekké 
nevelni egyes kézimunka-ágak müvelésével. 
A cél tehát nemes és nemzetgazdasági szem-
pontból is fontos ; az új emberbaráti egyesület 
ennélfogva megérdemi mindenek támogatását. 
A nagy tetszéssel fogadott fölolvasás után 
dr. Gőöz József tartott szabad előadást 
olvasás- és írás-tanító módszeréről, melyet 
— előhaladván az idő — máskorra tűztek ki 
megvitatásra. 

— Dr. Berzeviczy Albert vallás- és köz-
oktatáügyi miniszter leányát Editet f. hó 18.-án 
vezette oltárhoz dr. Szalay Gábor min. fogal-
mazó, Szalay Imre múzeumi igazgató fia és 
néhai Trefort Ágoston volt miniszter unokája. 
A szertartást Szmrecsániji Lajos egri kanonok, 
a mennyasszony közeli rokona végezte. Az 
esküvőn nagy és előkelő közönség jelent meg. 
Az Eötvös-alap nevében az elnök táviratilag 
fejezte ki az örömapa előtt szerencsekivánatait. 
— Itt említjük meg, hogy dr. Berzeviczy 
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minisztert, aki miniszterré történt kinevezése 
következtében lemondott képviselői mandátu-
máról, a józsefvárosi kerület nagy szótöbb-
séggel ismét képviselőjévé választotta. A 
választás elnöke dr. Verédy Károly, kir-
tanácsos, tanfelügyelő volt. 

— Magyar Nyelvtudományi Társaság. 
Egy új társaság van a^kulóban, melynek 
céija a magyar nyelv ápolása, fejlesztése. A 
legkiválóbb nvelvtudósok állottak az élére s 
hogy mi a célja, elmondja a lelkes fölhívás, 
amit a nagyközönséghez intéztek s amelyből 
idézzük a következőket: „Mindén nemzetnek 
féltett kincse és védő pajzsa a nyelve. Nekünk 
is, magyal oknak, haz.fias kötelességünk, hogy 
vállvetve mukáljunk nyelvünk erejének és fényé-
nek gyarapításán, hogy megóvjuk a külső 
térveszteségtől s a belső romlástól, hogy nap-
fényre hozzuk kincseit az évszázadok irodai- | 
mából és népünk öröklött hagyományaiból. ; 
Nyelvünk megőrizte a magyar nép ősíoglal- j 
kozásainak és fejlődő műveltségének emlékeit, ; 
azonkívül föltárja a népléleknek számtalan j 
jellemző vonását. Mindezektt a kincseket ki- | 
aknázni, a nemzet művelődés javára értékesí- j 
teni csak közös törekvéssel s nemzedékek 
munkájával sikerülhet. Minden tudománynak — 
sőt minden segédtudománynak — van nálunk 
messze kiterjedő társas szervezete, csak a 
magyar nyelvnek nine-, amely mindnyájunkat 
leginkább érdekel. Pedig a magyar nyelvtudo-
mánynak van már dicső múltja, vannak hosszú 
időre terjedő hagyományai, küzdelmei, diadalai. 
Ez a tudomány mind tárgyával, mint eddigi 
eredményeivel érdemet szerzett rá, hogy 
szabadon működő, állandó és széleskörű társu-
lással szolgáljuk további fejlődését. Ugy ter-
vezzük, hogy társaságunknak tagja lehet min-
denki, aki tagsági díj fejében évi tíz koronát, 
vagy alapítványkép egyszersmindenkorra leg-
alább 200 koronát fizet. Ennek fejében 
kapják a tagok a Magyar Tud. Akadémia 
megbízásából kiadott „Magyar Nyelvőr "-t, a 
társaság kiadványait pedig kedvezményes áron. 
Akik hajlandók tagjaink sorába állni, közöljék 
szándékukat akármelyik alulírottal, vagy pedig 
a „Magyar Nyelvőr" szerkasztőségével (Buda-
pest, IV., Ferenc József-rakpart 27.) Mihelyt 
kellő számú jelentkezés érkezik, megtartjuk 
alakuló gyűlésünket." 

— Az Eötvös-alap köréből. Az internátusi 
bizottság, melynek az a föladata, hogy a 
Tanítok Házai anyagi ügyében szabályzatot 
alkosson, folyó hó 19.-én Ujváry Béla elnöklete 
alatt ülést tartott s elhatározta, hogy a hasonló 

internátusok igazgatóit megkeresi aziránt, hogy 
az élelmezés mikéntje, költségei stb. felől dec. 
hó közepéig a bizottság által föltett kérdésekre 
válaszolni szíveskedjenek. A beérkezendő vála-
szokat Józsa Mihály gondnok föl fogja dol-
gozni s a bizottság ezután fogja elkészíteni a 
maga munkálatát. Az internátusi bizottságot 
az a törekvés vezeti munkájában, hogy, ha 
lehetséges, a köztartási díjak leszállítását lehe-
tő vé tegye. — A kitűnően sikerült paksi hang-
versenynek remélhetőleg párja akad Sopronban, 
ahol a tanítóegyesület örömmel értesült afelől, 
hogy Jászai Mari, a Nemzeti Szinház nagy 
művésznője, hajlandó január havában a Tanítók 
Házában létesítendő külön szoba céljaira Sop-
ronban rendezendő hangverseny-estélyen köz-
reműködni. A tanítóegyesület választmánya 
elhatározta, hogy a nagy művésznőt hivatalosan 
is fölkéri a közreműködésre és egyúttal meg-
bízta az egyesület tisztikarát, hogy az estély 
rendezését kezébs véve, mindent elkövessen, 
hogy az minél nagyobb sikerű legyen. Hát 
másutt nem „mozog a föld?" — Az alap 
készpénzkészlete a folyó hét elején meghaladta 
az 50.000 koronát s azért az elnökség 55.000 
korona névértékben SVaVo-os földhitelintézeti 
zálogleveleket vásárolt. Ez az elhelyezés a mai 
viszonyok közt kedvezőnek mondható, tekintve 
azt, hogy az említett zálogleveleket az elnökség 
— a 3 72%-ra elhelyezett pénzből — még 
89 korona 50 filléren vehette ; ma már ezeket 
a zálogleveleket a tőzsdén 90 korona 50 filléren 
jegyzik. A megvásárolt, 55.000 korona név-
értékű zálogleveleket letétbe a magyar föld-
hitelintézet fogadta el, mely az Eötvös-alap 
többi földhitelintézeti papirjait is díjtalanul 
kezeli. — Az Eötvös-alap számtartójá, lapunk 
útján, azzal a kérelemmel fordul az alap azon 
tagjaihoz, akik fol j ó évi tagsági díjukat még 
eddig be nem küldték, hogy azt mielőbb meg-
tenni szíveskedjenek, hogy az év végén pon-
tosan megállapíthassa : hány tagja van az 
alapnak, mivel tagoknak csak azok tekinthetők, 
akik tagsági kötelezettségeiknek a polgári év 
végéig eleget tesznek. Reméljük, hogy ennek 
a fölszólításnak meglesz a kellő sikere. A 
Ferenc József Tanítók Háza évi 22.000 koro-
nájába kerül az alapnak: ezt ne feledjék a 
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t. tagtársak ! — Legyező-számológépet talált 
föl és szabadalmaztatott Gál István rinya-
szentkirályi tanító, melyet 20 koronáért árusít 
s abból 1 koronát a Tanítók Háza javára ad. 
Ezen a réven már 10 koronát küldött az alap 
pénztárához. A Gál-féle „Legyező-számológép" 
teljesen új rendszerű szemléltető eszköz, mely 
tekintet nélkül a szemléltetett mennyiségekre, 
mindig egy gyűjtő fogalom t. i. legyező. Alap-
elve a legtermészetesebb számológép : a tíz ujj. 
Emellett úgy van szerkesztve, hogy segítségével 
nemcsak az egész számok, hanem a törtek is 
szemléltethetők; továbbá az óra és gyakoribb 
színek megismertetésére is alkalmas. Akik 
Gál István számológépe iránt érdeklődnek, 
forduljanak egyenesen ő hozzá (Rinya Szent-
király, Somogy m.) és kérjenek tőle leírást; 
küld szívesen. 

— A Magyar Tanítók Otthona folyó hó 
19.-én tisztelgett dr. Berzeviczy Albert minisz-
ternél, mely alt alommal Ember János jelenlegi 
elnök tömören és okosan mondotta el e szabad 
tanítói egyesület programját. Az Otthon legfőbb 
hivatása, mondotta, h gy a magyar népoktatás 
előbb vitelét célzó gondolatokat tagjaival, a 
tanítósággal megértesse s őket úgy az iskolá-
ban, mint a tárcadalomban lelkes cselekedetre 
vezesse; hogy felölelje a népoktatás és mun-
kásainak minden viszonyát. A miniszter az 
üdvözlő beszédre így válaszolt: „A Magyar 
Tanítók Otthonának munkálkodását nagyra-
becsülöm. Számítok rá, hogy abban a munká-
ban, melynek irányítására és vezérletére e 
helyre kellett állanom, a tanítók fognak leg-
inkább támogatni. Azt a programmot, melyet 
szónokuk plasztikus tömörséggel adott elő, 
mint a tanítósághoz méltó törekvéseket he-
lyeslem, annak megvalósításában támogatá-
somra számíthatnák. Részemről magam is azt 
reménylem és óhajtom, hogy a magyar taní-
tóság szabadon megnyilatkozó közvéleményének 
helye legyen a Magyar Tanítok Otthona, mely 
az én föladataim és törekvéseim iránt is tájé-
koztassa és irányítsa a magyar tanítóság köz-
fölfogását." 

— Még egy tanfelügyelő jubileuma. A 
közelebbi napokban több tanfelügyelő jubileu-
máról szóltak a lapok. A Deák Lajosét azonban 
benne felejtették abban a szűkszavú tudósítás-
ban, amit a Maros-Tordamegyei Általános 
Tanítóegyesület november 4-iki negyedszázados 
jubileumáról kiadtak. Pedig Deák Lajos 20 éve 
szolgálja egy helyen, egyfolytában a magyar 
kultúra szent ügyét oly exponált területen, 
mint Maros-Torda megye, ahol a magyar és oláh 

nyelv-határ összeékelődik s hol az érdekek is 
gyakran összeütköznek, úgy hogy a legnagyobb 
bölcseségre, tapintatra van szükség a haladás 
biztosítása érdekében. Húsz esztendő munkája 
Deák Lajos és a jubiláris tanítótestület minden 
egyes tagja között oly bensőségteljes viszonyt 
szőtt, hogy a tanítók együtt jubilálták meg a 
a határvédő tanítótestület 25 és Deák Lajos 
20 éves szolgálati évfordulóját. A jubileum 
emlékére kiadták Deák Lajos életnagyságú 
arcképét: a megyebeli tanítók és iskolák számára. 
Egy példányt az ünnepi gyűlésen e szavakkal 
adott át Máthé József tantestületi elnök Deák 
Lajosnak : „A megyei tanítóság az egymás-
közti kapcsolatban áldásos munka szimbólumá-
nak tekinti e képet s úgy őrzi, mint a legszebb 
napok és események hatása alatt szövődött 
szeretet örök emlékét." Deák Lajos kir. tanácsos, 
tanfelügyelő jubileumát a tanítók őszinte szere-
tete sugározza be. Kivánjuk, hogy Maros-
Torda megye érdemes tanfelügyelőjét az Isten 
még sokáig éltesse ! 

— A vidéki sajtó és az Eötvös-alap. 
Derék munkát végzett Gorzó Dénes kartársunk, 
midőn az Ungvárt megjelenő Kárpáti Lapok-
ban „Haladunk" címmel az újabb tanügyi alko-
tásokról és a tanítói törekvésekről vezércikket 
írt, amelyben az Eötvös-alapról sem feledkezett 
meg. „Megvalósult, írja G. D., álmunk, régi 
re nénységünk : fölépült Budapesten a gyönyörű 
négyemeletes Tanítók Háza, melyben 120 fő-

! iskolai tanító gyermeke nyer otthont. Eötvös-
! alapunk is szépen fejlődik és így nagyobb 

mértékben szolgálja nemes célját, enyhíti 
árváink és özvegyeink nyomorúságát, letörli 
azok könyeit és elősegíti fiaink neveltetését; 
azért ezúttal is megragadom az alkalmat és 
szivetekre kötöm kedves kartársaim, hogy saját 
érdeketekben valamennyien lépjetek be az 
Eötvös-alapba, mer t 'cs ik az Eötvös-alap révén 
részesülhetünk „Házunk" jótéteményeiben." — 
Már egy ízben rámutattunk arra, hogy a taní-
tóság leginkább a vidéki lapokban irányíthatja 
társadalmi, jótékonysági és egyéb céljai felé a 
társadalom jóakaró figyelmét. Az Eötvös-alap-

Î nak is azzal használnának t. kartársaink leg-
• inkább, ha orsz. segélyegyesületünk célját, ren-

deltetését és jótéteményeit a vidéki társadalmi 
lapokban ismertetnék, felköltvén így a magyar 
társadalom érdeklődését az Eötvös-alap iránt. 
A magyar társadalom szívesen támogatja ala-

1 púnkat, ha megismeri; erről meggyőződött az 
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Eötvös-alap elnöke Pakson. Orsz. segélyegye-
sületünk elnöksége közelebb appellálni fog a 
társadalom jóindulatára s azért fölkérjük toll-
forgató kartársainkat, hogy kövessék Gorzó 
Dénes példáját : írjanak Eötvös - alapunkról 
ismertető cikkeket a vidéki lapokba. 

— Az egyhuzamban való tanítás . Az 
Országos Közegészségi Egyesület iskolaorvosi 
szakosztályában bejelentették, hogy egy fő-
városi elemi iskola mozgalmat indított avégből, 
hogy az elemi iskolai oktatás egyhuzamban, 
délelőtt történjék épen úgy, mint a közép-
iskolákban. Fölemlítette, hogy a szülőkhöz 
kérdőíveket küldöttek szét, amelyekben kilátásba 
helyezik a gyermekek számára délutáni foglal-
kozásul a napközi otthon slöjd - munkáit. 
Kivánta a bejelentő, hogy az iskolaorvosok 
foglaljanak állást az egyhuzamban való oktatás 
ellen. Több iskolaorvos hajlandó volt meg-
engedni, hogy néhány iskolában próbálják ki 
az egyhuzamban való oktatást és akkor dönt-
senek a kérdésben. A többség azonban, kivált 
Liebermann Leó egyetemi tanár meggyőző 
argumentumára kimondotta, hogy tíz éven alul 
való gyermek három órán túl egyhuzamban 
szellemileg nem foglálkozhatik, s hogy ennél-
fogva sem a szülök kényelmééit, sem a taní-
tóság célszerűbb munkabeosztásáért meg nem 
engedhető az egyhuzamban való oktatás. Ha 
újabban egyes magániskolák meg is valósították 
az egyhuzamban való oktatást és óraközi 
szünetekkel igyekszenek enyhíteni a bajt, ez 
nem sokat jelent és nem változtat semmit a 
terv egészségügyi hátrányain.— Mi, részünkről, 
pcdagóqiai szempontból is helytelenítjük ezt a 
„n izgalmat." 

— Nyí l t fölhívás Földi Jenő Krassó-Szörény 
vármegye segédtanfelügyelőjéhez. Néhai Málik 
József sepsiszentgyörgyi polgári leányiskolái 
igazgatónak 1901. évi március 11-én történt 
elhunyta alkalmával Földi Jenő, volt sepsi-
szentgyörgyi tanfelügyelőségi tollnok, adako-
zásra hívta föl a közönséget, hogy vagy annál 
az iskoláuál, melynél szolgált alapítvány tétessék 
emlékére, „vagy a Tanítók Házánál létesítsünk 
egy oly alapot, amelyen idő . el egy öt éves 
ártatlan kis angyali fiúcska, az atyai támasz 
nélkül visszamaradt kisded árvr, a megboldo-
gultnak öröme, reménye, jövő scrsa, folytatása 
az ő életének végezhetné magasabb iskolai 
tanulmányait." A fölhívást szép eredmény 
követte. A befolyt adományok nyugtáztattak 
is néhai Málik József által alapított helyi 
lapban addig, míg Földi Jenő el nem távozctt 
Sepsiszentgyörgyről, azóta pedig sem a család, 
sem az adakozó közönség semmit sem tud a 

gyűjtés eredményéről, a gyűj'.ött összeg hová-
fordításáról. Fölhívom tehát Földi Jenőt, úgyis 
mint adakozó, úgyis mint a néhai özvegyének 
megbizottja, hogy — miután ajánlott levélben 
tett fölhívásomat válaszra sem érdemesítette, — 
a nyilvánosság előtt számoljon el. Sepsiszent-
györgy, 1903 november 13. Sipos Samu, 
árvaházi igazgató. 

— Rövid hírek. A Sopronmegyei Általános 
Tanítóegyesület választmánya elhatározía, hogy 
az egyetemes tanítógyűlés napirendjére tűzött 
kérdések tárgyalása céljából 1904 január havá-
ban rendkívüli közgyűlésre h ív j i meg az 
egyesület tagjait. — Jubileum. Nagy szere-
tettel vették körül hívei, folyó hó 15.-én érde-
mekben megőszült tanítójukat : Deák István 
farkasdi ev. ref. főtanítót, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosát és a legnagyobb 
tisztelettel üdvözölték farkasdi működésének 
ötvenedik évfordulóján. Deák már több mint 
hatvan éve tanító. — Szerkesztő-változás. A 
Népoktatás című krassó szörényvármegyei tan-
ügyi szaklap szerkesztését a megyei tanító-
egyesület nagygyűlése megbízásából Chalupka 
Rezső kir. tanfelügyelőségi tollnok vette át 
Lúgoson. — Uj lap. A „Szeretetuázi Nevelők 
Orsz. Egyesülete" Emberszeretet címen negyed-
évenként megjelenő folyóiratot ad ki, mely-
nek első száma értékes tartalommal most 
jelent meg. A lap szerkesztője Caváiloni Pál, 
egyes, t i tkár; előfizetési ára 2 K. Az egyesület 
tagjai a lapot tagsági díj fejében kapják. 

— Halálozások. Lászlófalvi Eördögh Dezső, 
Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelője élete 
45-ik évében szívszélhűdés következ ében rövid 
szenvedés után folyó hó 18.-án elhunyt. — 
Ujszékelyi Buzogány Mózes, seprődi reform, 
kántortanító, életének 49-ik, buzgó tanítói 
működésének 24-ik évében, pár percig tartó 
szenvedés után elhunyt. Áldás emlékökre ! 

Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — Az Eötvös-
alapna). szánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 

Schmidt Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII., Rottenbiller-u. 66. sz. a. — 
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker.. Városmajor-utca 81. szám ; 
pénztárosa : Ballos István, lakása : I., Gellérthegy-
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 6 korona 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézirarolcat nein adunk vissza. 

Nemzeti népoktatásunk érdekében. 
A közoktatásügy új Vezére a fele-

kezeti oktatás fölött az eddiginél hatá-
lyosabb ellenőrködést igért választói 
előtt. Ez az igéret nem annyira a 
választóknak, mint inkább az ország 
magyar tanítóságának szivét dobogtatta 
meg Az elmúlt 9 óv alatt a nemzeti 
népoktatás kiváló gondozásban részesült. 
Ezután is a népoktatás nemzeti irányá-
nak még fokozottabb biztosítására irá-
nyuló ígéretet lelki örömmel veszi 
tudomásul a magyar tanítóság, mely 
tábor közvetlenül lát ja a nemzeti nép-
nevelés terén még reá váró nagy föl-
adatok hosszú sorát, melynek vég-
eredménye: az egységes magyar nemzeti 
állam. Nagy idő és még nagyobb munka 
választ el ettől bennünket; de azt is tud-
juk, hogy a magyar tanítóság lelkesedése, 
szívós kitartása akadályt nem ismer és ez 
a tudat már magában is fél eredmény. 

Miniszterünknek választói előtt mon-
dott beszédének e sorait : „ . . . . az 
állam egyfelől mindenütt, ahol azt a 
körülmények igazolják, állami iskolát 
állítson, másfelől a felekezeti oktatás 
fölött, különösen hazafiassága s a nem-
zeti szellem és nemzeti nyelv érvé-
nyesítése szempontjából szigorúan és 
hatályosan, hozzáteszem : az eddiginél 
hatályosabban ellenőrködjék s ahol 
hibát lát, ott a kellő megtorlással is 

éljen és az állami és nemzeti szempon-
toknak minden körülmények között 
föltétlenül érvényt szerezzen" — minden 
magyar tanító örömmel olvasta. 

Igen, ahol a körülmények az állami 
iskola szervezését sürgetik, ott múlha-
tatlanul szervezze azt az állam. Ámde 
ilyen helyekre olyan magyar tanítók 
menjenek, akik a tőlük megkívánt föl-
adatnak meg is felelnek. 

Kezdő, fiatal tanítót nemzetiségi 
vidékre, magánosan osztatlan iskolához 
alkalmazni nem volna célhoz vezető 
eljárás. A kezdő fiatal ember a nép 
gondolkozásának, érzelmének irányítá-
sára nem annyira alkalmas, mint a meg-
állapodott, tapasztaltabb, kipróbált peda-
gógus, kinek ember-ismerete, élettapasz-
ta la ta és tanúsított működése kellő 
biztosítékot nyújt a kényes helyen el-
érendő eredményre nézve. Egy ilyen 
érdemes tanító egy helyen 10 évi sza-
kadatlan működésével annyit elérhet, 
hogy az utána következő, hozzá hasonló 
kartársa a következő második 10 év 
alatt a község képét minden akadály 
nélkül úgy anyagi, mint szellemi és 
érzelmi szempontokból kedvezőre változ-
ta tha t ja ; ahol többé arról szó sem lesz, 
hogy „hazafiság", „nemzeti szellem" és 
„nemzeti nyelv érvényesítése szem-
pontjából" szigorúan és hatályosan 
kelljen valamikor megtorlással eljárni. 
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Messze kiterjedő figyelmet érdemel 
a nemzetiségek közé küldendő tanítók 
kiválasztása. Lényegesebb ez, mint maga 
az iskola szervezése. Azonban ehhez egy 
egy kis közbevető intézkedés is kellene. 

Nemzetiségi vidéken egy községben 
teljesített 10 évi eredményes állami 
tanítói működés után a fizetésen és 
korpótlékon fölül számottevő személyi 
pótlékra megfelelő fedezetet kellene elő-
irányozni a költségvetésben ós ezen 
személyi pótlék minden állami tanító-
nak — aki nemzetiségi községben 10 évig 
egyfolytában eredménnyel működött — kérés 
nélkül nyugdíjjogosultsággal és állandó 
jelleggel volna kiutalványozandó, te-
kintet nélkül a meglevő fizetésre és 
esetleges fizetésrendezésre. Ez részben 
az állami tanítók folytonos vándorlását 
szüntetné meg, másrészt — és ez min-
dennél lényegesebb — kiváló tanítóinkat 
állítaná a sötétség elleni harc élére, 
minek messze kiható nagy eredménye 
elmaradhatatlan lenne a nemzetiségek 
közt. 

Tegyünk egy újabb lépést nemzeti 
népoktatásunk érdekében és te t tünket 
Isten áldása fogja kisérni. 

(Szatmár.) Mihály Ferenc. 

Állami népiskolák. 
A népiskolai közoktatás tárgyában hozott 

1868. XXXVIII. t.-c. 5 fejezetben 79. §-ban 
foglalkozik a községek, felekezetek, társulatok 
és a magánosok által fönntartott népoktatási 
intézetekkel is ; a 6. fejezetben tér át az állam 
által állított népoktatási tanintézetekre, imígy 
szólván : „ 80. §. Azon népoktatási tanintéze-
teken kívül, melyeket a törvény értelmében 
a községek kötelesek fönntartani, a közokta-
tási miniszternek jogában és tisztében áll, 
bárhol, ha szükségesnek látja, tisztán állam-
költségen, a helyi körülmények által igényelt 
népoktatási tanintézeteket á l l í t an i . . . " íme, 
Eötvös József báró, nagy miniszterünk, messze, 
messze látott ; látta, tudta, ismerte a helyeket, 
ahol a „helyi körülmények által igényelt" 
népiskolát kellene állítani ; ám akkor még 
gyenge, nagyon szegény volt a magyar nem-
zet. Megerősödvén ember kellett a gáton, aki 
fönt a miniszteri tanácsban érvényt tudjon 

53. SZ Ált. 

szerezni a törvénynek. A későbbi miniszterek 
látták, tudták, ismerték azon helyeket, ahol 
a helyi körülményektől igényelt népiskolák 
kellenek. Nem messze Homonnától Zemplén 
vármegyében, van egy kis község, neve szerint: 
Kudlóc. Aki jól érti a magyar nyelvet, azonnal 
érzi, hogy Kudlóc nem magyar község. De ez 
még nem nagy hiba. Nagyobb hiba ennél, 
hogy a község lakosai földhöz ragadt szegény, 
nagyon szegény emberek. Utcája nincs e köz-
ségnek; a hegyekről lezuhanó vízár alig hagy 
a házak tövében egy kis gyalogjáró utacskát. — 
Ház, — dehogy ház ! viskó, kunyhó, melynek 
arasznyi az ablaka, tenyérnyi az ajtaja ; leg-
többnek a fala repedezett, meszet sohase 
látott; benn a házban nincs patikaszag, söprű 
se veri föl a szoba padlójának a porát. A 
szoba nemcsak lakóhely, építésnél nem futotta 
konyhára — elvégzik hát a főzést a szobá-
ban is. A családon kívül más is lakik a szobá-
ban. Ebből a szobából megy el Janó az isko-
lába, melyet az állam állíttatott; mert Janóék 
bizony sohase állítottak volna iskolát. Miből? 
Es Janó elmegy az iskolájába. Az a legszebb 
ház ! Királyi palota Kudlócon, egy kis fenn-
síkon épült. Szép magas épület, ablakai nagyok, 
akár a homonnai temploméi, fala fehérre 
meszelt, akár az Andrássy gróf kastélyáé, 
mely ott díszlik Homonna legszebb pontján. 
És abban az iskolaszobában nem főznek; jól 
esik ott ülni ! És hej, be büszke a Janó ! 
Nekem magyarul köszöntött! Milyen tudós! 
Többet tud, mint az apja; az nem „tue mádar". 
Oh, milyen rettenetes dolog, hogy müveit 
ember itt töltse életét! Nincs egy lélek, akivel 
egy szót, csak egy árva szót válthatna; mily 
iszonyatos, mikor az ember mást sem lát, 
mint szegénységet, nyomort, küzködést. És 
mégis van itt tanító, magyar tanító, az állam-
tól kinevezett tanító. Ha szíve szerint is ma-
gyar, akkor boldog, mert akkor érzi és érti, 
hogy mit művel. 

Voltam román Oravicán, vagy inkább : 
Román-Oravicán, mert van: Német-Oravica is. 
Román-Oravica románabb, mint német, de min-
den románsága mellett még inkább német, 
mint magyar. Német-Oravica pedig nem annyira 
német, mint román — de 3 állami iskolát is állí-
tott oda a kormány ; van gyönyörű szép polgári 
iskolája is. A magyar szó terjed, a magyar 
szellem hódít, de lassan, nagyon lassan, és 
talán ennek tulajdonítható, hogy némelyik 
tanító türelmetlen, nincs megelégedve a nagy 
fáradság árán elért eredménnyel. Pedig öreg 
hiba az, ha a tanító önmagába vetett bizo-
dalmát elveszíti, éppen olyan hiba, mintha 
túlságosan bízik önmagában és azt hiszi, min-
den csak úgy jó, ahogy ő teszi. Annak a 
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kudlóci, sztropkói, oravicai stb. stb. tanítónak 
sokat kell eltűrnie, szenvednie. Küzdenie kell 
nemcsak a gyermekek tudatlanságával, hanem 
a szülők elfogultságával, balítéletével és — ami 
fő — az izgatók, rosszlelkűek, államellenesek buj-
togatásaival. De ez a küzdelem edzi a harcost, 
emeli a gyengének erejét, fokozza a bátorságot. 
Ezt frázisnak veheti a kishitű, a csüggedő, 
de igazságképpen fogadja az erős szándékú, 
bátorlelkű. Egy dolog, azt jól tudom, nincs 
meg mindenütt kellőképpen : a hatósági támo-
gatás. Első sorban a tanfelügyelő nem az, 
aminek és akinek lennie kellene. Tanfelügye-
lőinknek nagy felelőséggel járó feladatukhoz 
képest nagyon csekély a jogkörük közigazgatá-
sunkban. Ha ilyen exponált helyen működő 
állami tanító erős, tekintélyes tanfelügyelőre 
támaszkodhatnék, akkor sok dolog máskép 
fordulna, és sok tekintetben előbbre volnánk. 
Tanügyünk a megyeházán nagyon alárendelt 
helyet foglal el. Foglalkozni, foglalkoznak 
ugyan vele ott is, de csak úgy. Igazolni akarom 
állításaimat, mert nem szeretek vádolni, de 
el is hallgatok világos tényeket, mert szemé-
lyeket megnevezni nem akarok. 

Baranya vármegye főispánja, Fehérváry 
Imre báró 1903 augusztus hó 1-én közigaz-
gatási körrendeletet adott ki, melynek kezdő 
részét szórói-szóra közlöm: „A közigazgatási 
bizottság az eddigiekből arról szerezvén 
tapasztalatot, hogy óvodák, gazdasági ismétlő 
iskolák stb. szervezése, átalakítása stb. iránt 
akár általa, akár a vallás- és közokt. m. kir. 
minisztérium által végérvényesen hozott kötelező 
határozatainak a kötelezett községek meg-
felelő érvényt nem szereznek, hanem pontos 
végrehajtásuk helyett többnyire a kitűzött 
záros határidő elteltével, illetve közvetlenül 
ezt megelőzőleg vagy halasztás kérelmezésével 
a vonatkozó határozat köteles végrehajtását 
igyekeznek elodázni — vagy anyagi kedvezőt-
len helyzetökre való egyszerű hivatkozással 
képviselőtestületök határozata alapján kérik 
magukat a reájok végérvényesen kimondott 
kötelezettség alól fölmentetni, mely kérvényöket 
a járási főszolgabírák rendszerint kellő igazolás 
nélkül és a jogerősen kötelező határozat meg-
felelő végrehajtása helyett további elhatározás 
végett ezen közig, bizottsághoz pártolólag 
egyszerűen fölterjesztik s így a vonatkozó 
törvények és ezekre alapított rendelkezések, 
illetve jogerős intézkedések érvényre egyáltalán 
nem, vagy legalább is kellőkép nem juthatnak." 

Lám, itt maga a főispán, a vármegye első 
embere korholja a községeket, kemény vád-
dal sújtja a járási főszolgabírót, mivel tan-
ügyi dolgokban nemcsak lanyha, hanem egyenest 
közreműködik, hogy a tanügyi kormány jó-

irányú akarata ne érvényesülhessen. Minő 
támogatást várhat az állami tanító vagy egy-
általában a tanító a törvény ilyen végrehajtó 
közegeitől ? Hová forduljon, amikor legtisztább 
szándékú törekvése elé erejét fölülmúló aka-
dályokat gördítenek? A tanfelügyelőhöz. Igen 
ám, de a tanfelügyelő nem parancsol sem a 
főszolgabírónak, sem senkinek, mert ő törvény 
szerint nem bíró, hanem csak felügyelő. 
Szerintem a törvény rendelkezéseinek pontos 
végrehajtása szorosan függ össze az állami 
iskolák fölállításával. Ugyanis, ha a kormány 
a helyi körülményektől igényeltnek tartja, hogy 
Kudlócon, Pomázon stb. stb. állami iskolát 
állítson föl, akkor a cél koránt sincs elérve, 
ha csak szép iskolaépületet emelünk és abba 
jó tanítót alkalmazunk, hanem legyen ez az 
intézmény a magyar nemzeti állameszme 
kifejezője, hirdesse az erőt és hatalmat, melyet 
a magyar kormány jogosan gyakorol e hazá-
ban azzal is, hogy ezen állami iskolát a magyar 
nemzeti kultúra egyik terjesztőjévé tette. 

Minél szebb, minél jobb és igazibb ered-
ményt ér el az állami iskola, annál nagyobb 
a magyar állam ereje, hatalma. Ezt kellene 
megértetni a megyével, ezt tudnia és átéreznie 
kellene a megye minden tisztviselőjének. Ez 
az erő és hatalom rombolná le a nem állami 
iskolákban netalán a nemzetellenes irányzatot is. 

Az állami iskolának még az a nemes föl-
adata is volna, hogy versenyre kél a más 
gazdájú iskolákkal, különösebben a községi 
iskolával, mely méltó vetélytársa; öreg hibá-
nak tartom, hogy e két iskolafajta tanítói 
nem érintkeznek gyakrabban és nem fűznek 
egymással szorosabb barátságot. Hisz e kettő-
nek működése egyenlő. Kiindul ugyanabból 
a pontból és ugyanazon ponthoz vezet. Sőt 
mivel a községi iskolák nagyobbrészt a nagyobb 
és műveltebb városokban és nagy községek-
ben vannak, az állami iskolák pedig természet 
és törvény szerint a kisebb helységekben, 
azért gondolom, hogy az állami tanítókra 
nézve csak haszonnal járhatna a községi isko-
laiakkal való szorosabb barátság. És mivel 
minden haszonból, amiben a tanító részesül, 
okvetlenül jut az iskolának is, az állami iskola 
az ilyen kapcsolat által is nyerne. 

A mult század első negyedében Széchenyi és 
Kossuth, Vörösmarty és Kölcsey és más nagyja-
inktól megkezdett nemzeti reformmozgalom hat-
hatósan pártfogolta a nemzeti iskolát; most 
mélyebb és hosszabb barázdát húz az igaz 
magyar érzés; az állami iskola ezen baráz-
dákba vetett legértékesebb mag, melynek 
virulásán, gazdag gyümölcsözésén közreműködni 
minden jó honpolgárnak szent kötelessége. 

(Budapest.) Schön József. 
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A tanítói önképzés irányairól. 
Az önképzés minden egyénre haszonnal jár. 

Nincs olyan foglalkozású ember, kinek szük-
sége ne volna erre. Az élet ezerféle változata, 
kívánalma, állásaink különfélesége, a haladás, 
a fejlődés kényszerít is rá, hogy ismereteinket 
gyarapítsnk. 

Ha az önképzésnek szükségét érzi ma már 
minden rendű és rangú foglalkozású ember: 
annálinkább szükségét érezzük mi, tanítással 
foglalkozó emberek. Megkívánja ezt hivatásunk, 
mert aki tanítani akar, annak magának is 
sokat kell tanulnia. Az önképzésnek ezáltal 
már a jelentősége is ki van mondva. 

Nagyon fontos, hogy a hazának képzett 
tanítói lagyenek, mert amilyen müveit a 
tanítói gárda, olyan műveltséget kap majd a 
fölnevelt nemzedék. A tanítók önképzésének 
tehát nemzeti jelentőségű célja is van, nemcsak 
egyéni. 

A haza, a nemzet el is várhatja tanítóitól, I 
hogy önképzés által, a műveltség mentől ; 

magasabb fokára jussanak. Sőt követelheti 
is! Ennek a követelésnek pedig jogosultsága 
is van. 

A jelen tapasztalatai azt mutatják, hogy 
Magyarország tanítói nagy szorgalmat fejtenek 
ki az önképzés terén. Sokan nem elégesznek 
meg az iskolában tanultakkal, hanem tehet-
ségeik és hajlamaik kielégítésére teret keres-
nek. Igaz, hogy nem találják meg mindenkor 
az egyéniségüknek megfelelő terrénumot az 
önképzés terén. Ennek oka azonban az egyes 
tanítók helyzetében, körülményeiben keresendő. 
Az azonban tény, hogy sokan téves irányban 
képezik tovább magukat, amennyiben önműve-
lődésük nem szolgálja mindenkor saját hiva-
tásukat, a haza érdekeit, a kultúrát, hanem 
többnyire saját céljaikat. 

Sokan vannak, kiket a körülmény, tehát 
nem a hivatás terel a tanítói pályára. Ezek, 
midőn föleszmélnek, diplomás emberek. Ekkor 
érzik csak, mennyire nem hivatásuk a tanítói 
pálya s szeretnének tőle megszabadulni, vagy 
legalább is a tanítói létrán magasabbra jutni, 
nagyobb fizetéssel és tekintéllyel járó diplomát 
szerezni. Az ilyen tanítók önképzése tisztán 
egyéni, mert céljuk csak az önboldogítás : a 
saját egzisztenciájuknak mentől nagyobb bol-
dogítása. 

A tanítói pályától való könnyű megszaba-
dúlást szolgálja az önkéntességi jog,mert az egy 
évet leszolgálván, a pályatévesztett tanító más 
pályát választ. Ez különben nem olyan nagy 
baj, mert az állásukkal elégedetlen tanítóknak 
valamelyes utat nyit a megszabadulásra. 

De akik már le nem léphetnek a tanítói 

pályáról s törekvők : legalább is magasabb 
diplomára törekszenek, mely nagyobb előnyöket 
biztosít. Önképzésüket tehát ennek megszer-
zésére szentelik. Azt a sok erőt, melyet oly 
intenzíven fejtenek ki, elvonják a hivatásukkal 
járó önművelődéstől. Céljukat rendesen el is 
érik, mert az állam, község, egyház valamikor 
honorálja is az ily törekvéseket. 

Csakhogy nagyon káros volna, ha a taní-
tóság zömét ilyen önképzési vágy fogná el, 
mert a tanítói hivatás, a tanítói kötelességek 
teljesítése szenvedné kárát. 

A tanítói önképzésnek csak olyannak szabad 
lennie, mely első sorban magát a tanítói és 
iskolai érdeket szolgálja ; emelje a tanító peda-
gógiai szaktudását. Az egyes tárgy- és ismeret-
körök iránt való vonzódás és a hajlam kielé-
gítése csak azután következhetik. 

Mert hiszen az tagadhatatlan, hogy a tanító 
önképzésének, a szaktudományon kívül, a 
kultúrális célokat, továbbá egyéni körülményeit, 
helyzetét is figyelemre kell méltatnia. Az ön-
művelődésnél tehát egy tanítónak sem szabad 
erejét tisztán a szaktudomány buvárlására for-
dítania, hanem juttatni kell az energiából más 
tudomány, más kérdések tanulmányozásának 
is. Hogy pedig mi iránt érdeklődjék a tanító 
szaktudományán kívül, azt saját hajlama, indi-
vidualitása és a különféle viszonyok mutatják 
meg. 1 

így egy városi tanítónak egészen más mű-
ködési tér jut, mint egy falusinak. És viszont. 
Amíg a városi tanító eltévelyeg a társadalmi, 
egyesületi élet útvesztőiben, addig a vidéki 
kollégának bőven nyílik alkalma geológiai, 
geográfiái, etnográfiái, nyelvészeti kérdésekkel 
foglalkoznia. Azonban nem zárja ki semmi, 
hogy az utóbb említett tudományágakkal a 
városi kolléga is ne foglalkozhatnék. Sőt ezen 
fölül kielégítheti még művészeti hajlamait is, 
a festészet, költészet, zene köréből. 

Ezzel nem azt mondom, hogy most 
; már minden tanító, legyen okvetlenül geo-

gráfus, etnográfus, nyelvész, költő, festő is, 
j hanem akinek ez a törekvése, akarata, hajlama 

megvan, az elégítse ki. Ha nem lesz is valaki 
tudós etnográfus, geográfus stb., de lehet 
gyűjtő és legalább is laikus feldolgozó ; s ha 
nem is lesz valaki művész, de lehet össze-
gyűjtője a nép dalainak s megörökíthet vásznán, 
vagy költeményében egy gondolatot. 

S mily szorgalmat tudna kifejteni harminc-
ezer néptanító, ha ki-ki a köz javára bocsátaná 
tudását, önerejét, törekvését ! Mily sok irányú 
képzettség és hajlam e nagyszámú hadsereg-
ben! S mily sokat nyerne vele a hazai tudo-
mányosság, ha ezt az impozáns erőt igyekez-
nék ébren tartani, serkenteni, kiaknázni. Mennyi 
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egyénnel szaporodnék meg a szemlélők, búvár-
kodók, figyelők, kutatók és gyűjtők száma! 

A nagyobb képzettségű tanító szélesebb 
látkörű s így mindenesetre jobb tanító is. 
A jó tanító pedig az államnak, a nemzetnek 
megfizethetetlen munkása, tényezője. Amily 
műveltségű valamely nemzet tanítósága, olyan 
művelt utódokra számíthat. A tanító művelt-
sége emeli a nemzeti műveltséget. 

(Budapest.) Simon Lajos; 

A részegség elleni törvények. 
Az idei brémai nemzetközi kongresszus, 

mely az alkohol által okozott veszedelem meg-
gátlása fölött tanácskozott, jövő évben itt 
Budapesten tartja meg nagygyűlését s e vég-
ből egy előkészítőbizottságot alakít a belügy-
minisztérium. 

Vájjon talál-e törvényeket nálunk ez a nemes 
célú összejövetel ? 

Bizony, keveset. 
Nézzük csak, hogy milyen törvényes intéz-

kedések vannak nálunk, amelyek befolyással 
bírhatnának az iszákosság mérséklésére, ha 
azok szigorúan megtartatnának? 

A Kihágási büntető-törvénykönyv (1879 : XL. 
t.-c.) 84. §-a mondja: „Aki nyilvános helyen 
botrányt okozó részeg állapotban jelen meg: 
huszonöt forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő." 

Ebből kifejlődött az a gyakorlat, hogy aki 
részeg állapotban a csendet zavarja, botrányt 
idéz elő, a templomban, vagy templom előtt 
részeg állapotban jelenik meg, a községházá-
hoz részegen megy föl, részeg állapotban 
gorombáskodik: e §. alapján büntettetik. De 
aki részeg állapotában az utcán járó nőt meg-
szólítja, vele rendetlenkedik: már becsület-
sértésért, aki részeg állapotban a templom 
előtt a Krisztust szidalmazza : vallás elleni 
kihágásért, — aki részegségében valakit a 
székről leránt ós ezáltal testi sértést okoz, 
testi sértésért is büntetendő. 

Ugyanennek a törvénynek 85. §-a szerint: 
„Aki mást kocsmában, vendéglőben, utcán 
vagy más nyilvános helyen szándékosan leré-
szegít, — továbbá akik szeszes italok eladá-
sával üzletszerűleg foglalkoznak és ezek meg-
bízottjai, ha részegnek még szeszes italt adnak : 
ötven forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendők. A büntetés száz forintig emelhető, ha 
a kihágás a 14-ik évet még be nem töltött 
kiskorú ellen követtetett el. Ha a kihágást 
olyan egyén követi el ismételten, k í szeszes 
italok eladásával iparszerűleg foglalkozik és 
emiatt már két ízben büntetve volt, amennyiben 
utolsó büntetésének kiállásától 2 év még el 

nem mult : üzlete folytatásától is 3 hónaptól 
egy évig eltiltható." 

A törvény egészen világos : nem szabad 
szándékosan lerészegíteni mást és nem szabad 
részeg embernek szeszes italt adni. Es igen 
bölcsen, szigorúbb büntetés alá esik az, aki 
gyermeket részegít le. 

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogyha 
a lerészegítés, vagy a már részegnek szeszes 
ital adása miatt betegség vagy halál követ-
kezik be : ezért az illető a büntető bíróság előtt 
felelős szándékosan, vagy gondatlanságból el-
követett testi sértés vagy emberölés cím alatt. 

E s hogy a törvény mennyire szigorúan 
kívánja sújtani azokat az italmérőket, akik az 
említett szabályokat megszegik, nyilvánvaló ez 
„italmérési jövedékről" szóló törvény (1899. évi 
XXV. t.-c.) 15. §-ból, amely szerint „elvonható az 
italmérési engedély az 1879 : XL. t.-c. 85. §-ában 
meghatározott kihágás esetén." 
AZ 1899. évi dec. 2-ikán 78.543 sz. alatt 

kiadott belügyminiszteri rendeletben az „ital-
mérésnél és italelárusításnál követendő egészség-
ügyi rendszabályok" 19. §-a szerint „kiterjesz-
tendő a rendőri felügyelet arra is, hogy az 
1879 : XL. t.-c. 85. §-ának a részegség és 
szándékos lerészegítésnek meggátlására hiva-
tott rendelkezései pontosan betartassanak, és 
hogy az azok ellen vétők ellenében az eljárás az 
illetékes közigazgatási hatóságnál megindít-
tassék." 

Szintén a részegeskedés s az ebből származó 
lelki, testi és anyagi pusztulás korlátozását 
célozza az „uzsoráról és káros hitelügyletek-
ről" szóló törvény (1883: XXV. t.-c.) 22. §-a, 
amely szerint: „A vendéglőkben, kocsmákban 
és más italmérési helyiségekben kiszolgáltatott 
szeszes italok ára iránti követelések fejében a 
bíróság csak a törvényhatósági szabályrende-
letben megállapított kocsmai hitelösszeget 
ítélheti meg (amely összeg négy koronánál 
kevesebb és tizenhat koronánál nagyobb nem 
lehet). A bírói határozattal a hitelezőnek 
hasontermészetű minden korábbi követelése 
kiegyenlítettnek tekintendő, akár volt az kereset 
tárgya, akár nem. A bírói határozattal meg-
állapított követelés kei egyenlítése előtt újabb 
hitelezésnek helye nem lehet. Az ilyen hitele-
zések biztosítására kötött zálog és kezességi 
szerződések semmisek. Az ez ellen vétők 
kihágást követnek el és 30 napig terjedhető 
elzárással és négyszáz koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendők." 

Ezt a törvényt minden községben évenként 
ki kell hirdetni és minden italmérési helyiség-
ben, a vendégek által könnyen látható helyen 
ki kell függeszteni és olvasható állapotban 
tartani. Az a vendéglős, vagy kocsmáros, aki 
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ezen rendelkezésnek eleget nem tesz, ezért 
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő. (1883: XXV. t.-c. 26. §.) 

És az 1899. évi 78.543. sz. belügyminiszteri 
rendelet 20. §-a szigorú kötelességévé teszi a köz-
igazgatási hatóságoknak (tehát a községi birák-
nak is), hogy a kocsmai hitelről szóló törvény 
minden községben évenként egyszer a szokásos 
módon kihirdettessék és az italmérési helyi-
ségekben a vendég által könnyen látható helyen 
mindig olvasható állapotban kifüggesztve 
legyen. 

Még csak azt említem meg, hogy a belügy-
miniszter által 1898 ápr. 1-én 28.928. sz. a. 
kiadott rendelet szerint: „kihágást követ el 
és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő azon italmérő, aki tűri, hogy üzleti 
vagy bárminemű helyisége (vagy udvara) a 
munkások bérének kifizetése helyéül igénybe 
vétessék". 

Ezek a törvények és rendeletek azok, melyek 
a részegség ellen kiadattak. Kevés, nem 
nagyon szigorú, de megtorlás esetén mégis 
mutathatna föl némi eredményt. 

Az emberiségnek teszünk szolgálatot, ha e 
törvényekről való íöhi'ágosítással, vagy társa-
dalmi úton igyekezünk gátat vetni a részeges-
kedésnek. 

(Budapest.) K. Nagy Sándor, 
p eBtvidélii t ir. tőrv cnyezélíi bíró 

Kiiltoldi szemle. 
Családi tanács. A kölni tanítóegyesületek 

igen szép intézményt létesíti-ttek ilyen cím 
alatt: A kölni tanítóegyesületek családi tanácsa. 
Ennek az a célja, hogy a kölni tanítócsaládok-
nak tanáccsal és tettel legyei ek támogatásukra, 
különösen pedig betegségi és halálozásiesetekben 
legyenek segélyükre. A családi tanács tevékeny-
sége halálesetekben kiterjed a temetésre vonat 
kozó teendők lebonyolítására; az életbiztosítási 
pénzek és egyéb járandóságok folyósítására ; 
ösztöndíjak, segélyek kieszközlésére ; az iskolá 
ból már elbocsátott árvákról való gondos-
kodásra s mindazon családi ügyek rendezésére, 
melyekben a tanács támogatását igénybe veszik. 
A családi tanács dolgait egy 9 tagból álló 
választmány végezi, mely korlátlan számú 
bizalmi férfiakkal egészítheti ki magát. — Aki 
tudja, mennyire tanácstalanul áll az özvegy 
sok esetben férje elhalálozásakor, teljesen 
méltatni fogja e valóban nemes célú intéz-
kedést. 

* 

Gyermek-megfigyelés. Az ennek érdekében 
alakult német egyesület a minap tartotta meg 
5. nagygyűlését, mely alkalommal Trüper jénai 

igazgató tartott nagyérdekű előadást, amelyben 
a fiatalok törvénysértéseit a lelkibeteJségekből 
vezeti le s a következő tételeket állítja föl, 
melyeket el is fogadtak: 1. Vannak a : ifjúság 
lelki életében szabálytalan (abnormis) jelen-
ségek és állapotok, melyek nem esnek a 
„beszámíthatatlanság" és „gyengeelméjűség" 
jogi fogalmai alá, de melyek mégis beteges 
természetűek és némelyeknél törvénysértésekre 
vezetnek, sőt öntudatlanul arra hajtják az 
ifjakat. 2. Ezek az állapotok lassanként kicsi 
kezdeményekből fejlődnek és ha idejekorán 
fölismerik s a nevelésben a célnak megfelelő 
módon figyelembe veszik, a legtöbb esetben 
javíthatók. így lehet a fiatalkori kihágásoknak 
elejét venni és számukat lényegesen keves-
bíteni. 3. Nagyon óhajtandó tehát a közérdek-
ből is, hogy tanítók, iskolai orvosok, lelkészek 
és büntető bírák az eddiginél nagyobb mérték-
ben tanulmányozzák a gyermeki lélek fejlő-
dését és sajátságait, hogy a fiatal jellem 
elfajulásának még jokor gátat vethessenek. 
Nevezetesen az volna kivánatos, ha az egye-
temeken a pedagógiumi szemináriumokkal kap-
csolatban a fiatal kor lélektanából s a lelki 
gyógyászatból (pszychiátria) előadások tartatná-
nak s hogy a tanítóképzőkben a jövendő 
tanítók útmutatást nyernének a gyermek lelki 
életének megfigyelésére. 4. Minden iskolában 
nagyobb gond fordítandó mint eddig az érzelem 
és akarat nevelésére, az egyoldalú értelmi túl-
terhelés pedig kerülendő. 

* 

Nyilvános könyvtárait, az Egyesült-Államok-
ban. Az Egyesült Államokban a nyilvános 
könyvtárak különösen gondoskodnak a gyer-
mekekről. A gyermek-szakasz vezetését egy 
nőre bízzák, aki erre különösen ki van képezve. 
Az épület legnaposabb és legbarátságosabb 
helyisége a gyermekek részére van fönntartva, 
kis asztalokkal és székekkel, alacsony könyv-
szekrényekkel és szép szines képekkel van föl-
szerelve. Gondosan választják ki a legjobbat, 
ami csak van : jó, érdekes könyveket, képekkel 
ellátva, jó nyomással és jól bekötve. A könyv-
tárosnő szívesen üdvözli a gyermekeket és 
kikeresi részükre a legjobb könyveket. Né-
melykor egy mesélő órára hívja föl a gyerme-
keket s ekkor valami igen szép történetet 
mond el nekik, melyet ismer, s megmondja 
nekik, hol találta. Beszélgetnek könyvek és 
történetekről, s a könyvtárosnő azon fáradozik, 
hogy a gyermekek érdeklődését a helyes útra 
terelje. Némely gyermek azonban nem mer a 
nagy könyvtárba menni. Ezeket az utcán vagy 
szomorú lakásukban keresik föl. Az úgynevezett 
házi-könyvtári rendszer veszi ezeket a gyerme-
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keket pártfogásba. Ilyen szegény gyermeknek 
egy húsz könyvet tartalmazó csinos szekrényt 
visznek a házba és barátjai közül tízet föl-
szólítanak, hogy alakítsanak egy könyvtári 
klubot. Hetenkint egyszer a könyvtár egy 
megbízottja (szintén nő) jön a házba, felolvas, 
tőrténeteket mond el s minden gyermeknek 
egy könyvet ad, melyet az egy hétre hazavihet. 
Ha a klub mind a húsz könyvet elolvasta, 
akkor másokat küldenek. Hasonló berendezé-
sűek a vándorkönyvtárak is a gyermekek szá-
mára a vidéken. 

* 

A bot. Tudvalevő dolog, hogy Németország-
ban a tanulók testi fenyítése napirenden van. 
Talán nem is volna ez olyan nagy baj, ha a 
tanító mértéket ludna tartani. Dehátigen gyakori 
eset, hogy túlmegy a megengedett határon s 
csak önmagának okoz bajt és kellemetlenséget, 
így a kanstatti (Württemberg) tanító is egy 
11 éves fiára 80 — 100 ütleget vert, úgy, hogy 
egész teste, még a feje is tele volt sötétpiros 
csíkkal. Az orvos azt állította, hogy sohasem 
látott gyermeket, akit ily módon megvertek 
volna. A tanítót testi sértésért 10 napi fog-
ságra Ítélték, ami eléggé enyhe ítélet. A gyer-
mek az orvos Ítélete szerint könnyű agy-
rázkódást szenvedett. Ova intjük a magyar 
tanítóságot a bot alkalmazásától! 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A A Baranya várni egyei Ált. Tanító-

testület nov. hó 23.-án Pécsett jól látogatott 
közgyűlést tartott, melyen jelen volt Salamon 
József kir. tanfelügyelő és Ujváry Béla, az 
Eötvös-alap elnöke, lapunk felelős szerkesztője 
is. Reberics Imre elnök magvas megnyitó 
beszéde után szót emelt Schmidt Boldizsár, a 
pécs-bányatelepi népiskola érdemes igazgatója 
és meleg szavakban emlékezett meg dr. Wlassics 
Gyula volt min szter érdemeiről; utána Klin-
genberg Jakab igazgató, reményét fejezvén ki 
afölött, hogy az új miniszter szintén elődje 
szellemében fog kormányozni, indítványozta, 
hogy dr. Berzeviczy Albert minisztert az egye-
sület táviratilag üdvözölje, amit, valamint 
Schmidt Boldizsár: ak abbeli indítványát, hogy 
a népoktatási ügyosztály nagyérdemű vezetőjét, 
a tanítók igaz barátját : Halász Ferenc min. 
oszt.-tanácsost szintén táviratilag üdvözöljék, 
a közgyűlés zajos éljenzések közt egyhangú 
lelkesedéssel elfogadta. Ezek után Schmidt 
Boldizsár a VI. egyetemes tanítógyűlés egyik 
tételét: a népoktatási törvény revízióját fejte-
gette másfél óráig tartó, de az érdeklődést 
eszmegazdagságánál fogva mindvégig lekötő 

szabad előadásban. Schmidt Boldizsár a követ-
kező határozati javaslatot terjesztette a köz-
gyűlés elé : A Baranyamegyei Általános Tanító-

tes tüle t jónak látja a népoktatásról rendelkező 
1868. évi XXXVlII. törvénycikk módosítását 
a következők szerint : 1. Az iskolakötelezettség 
kora állapíttassák meg a gyermek életkorának 
7. évétől a betöltött 14., illetve 16. életévéig. 
2. A 4. §-ban megállapított mulasztási bünte-
tések azon része, mely végső esetben a gyer-
mek részére gyámrendelést lát jónak, ha-
gyassék el és ahelyett vétessék föl, hogy az 
ily szülő vagy gyám 10 koronáig terjedő köz-
munka végzésére köteleztetik és végső esetben 
2 évre polgári jogaitól is megfosztatok. 3. A 
HI., IV., V., VI. fejezet, mely az egységes 
nemzeti népiskola helyett különféle iskolakat 
rendel és ezzel a társadalomban úgy, mint a 
tanítók között széthúzást és egyenetlenséget 
hozott létre és a haladást inkább akadályozta, 
mint előmozdította, töröltessék el egészen, 
hogy az iskola és iskola, tanító és tanító között 
megszüntessék minden különbség mind a köte-
lességekben, mind a jogélvezetekben. 4. Minden 
tanító fizetését az államtól nyerje úgy, hogy 
az állam, a községek, hitfelekezetek és egyesek 
által biztosított fizetés készpénzben az adó-
pénztárba szállíttassék az adóval és ezzel az 
állam kárpótoltassék. 5. Hogy a nagy vagyon 
is kellő arányban járuljon a népoktatási költ-
ségek fedezéséhez, a törvényhozás intézkedjék, 
hogy az 1883. évi XLIII. törvénycikk 16. §-aoda 
módosíttassék, miszerint a jövedelmi pótadóra is 
kivettessék az iskolaadó. 6. Az 1886. évi XXII. 
t.-cikk 130. §-a pedig töröltessék, hogy a szegény 
napszámos ne köteleztessék iskolaadófizetésre. 

7. A tanító- és tanítónőképzés rendelkezései 
oda módosíttassanak, ho_-y az előképzés a teljes 
középiskola elvégzésére, a szakképzés pedig két 
évfolyamra. (Ezt az előadó részletezte is.) 
8. A népiskolai hatóságokról szóló VIII. fe-
jezet azon része, mely az iskolaszék hatás-
körét állapítja meg, módosíttassék oda, hogy 
az iskolaszék teendői csak az iskola anyagi 
ügyeire szorítkoznak és hogy az iskola szellemi 
vezetése a tanítót illeti, ki fölött első sorban 
a tanfelügyelő itél és bíráskodik, mely ítélet 
ellen a tanító a közigazgatási bizottsághoz 
föllebezhet. 9. A néptanítók fizetése és nyug-
díjuk minimális összege minden iskolánál 
egyenlő legyen. — Ehhez a határozati javas-
lathoz hozzászóltak Schneider István, Salamon 
kir. tanf., Sasvári, Csemák, Rédei és Bódizs. 
A határozati javaslatot a közgyűlés a központi 
választmányhoz tette át azzal az utasítással, 
hogy a népiskolai törvény revízióját az álla-
mosítás alapján kérelmezzék. — Rövid szünet 
után Bódizs Béla tartott nagyon szép előadást 
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a népnevelési egyesületekről; élénken ecsetelte 
a nép züllését s ámbátor a tanítóságot nyo-
masztó anyagi helyzete és egyéb kedvezőtlen 
körülmények nagyon gátolják abban, hogy kellő 
eredménnyel vezető szerepet teljesítsen, mégis 
indítványozza, hogy a tanítóság vegye kezébe 
ezt az ügyet s a M. Tanítók Orsz. Bizottsága 
hozzon erre nézve országos határozatot. Ujváry 
Béla tiszteletbeli tag szintén hozzászólt a kér-
déshez s azt ajánlotta, hogy a tanítóság, kivált 
a járásköri ülések alkalmával, előbb készítse 
elő a talajt, hogy magából a jól megmunkált 
talajból keletkezzenek ezek az egyesületek, ne 
pedig mesterséges módon, mert ez utóbbi 
esetben elsorvadnának ; megismertette az egye-
sülettel az előkészítés módját, melyet e lapok-
ban is fejtegetett annak idejében. A közgyűlés 
Bódizs indítványát elfogadta azzal, hogy a 
tanítóság a talaj megmunkálását tekintse első 
föladatának. Az indítványok során elfogadták 
Bodonyi Nándor, sellyei tanító, ismert nevű 
ifjúsági író azon indítványát, hogy a mulasztási 
napló - nyomtatványok célszerűbb beosztását 
kérelmezzék. Az eddigi érdemes elnökséget és 
központi választmányt újra egyhangúlag meg-
választották, valamint megalakították a járási 
köröket is, mire a közgyűlés délután 1 óra 
felé véget ért. (L.) 

£ A .Tász-Nagykun-Szolnokmegyei Tanító-
egyesület november 4.-én tartotta közgyűlését 
Kunszentmártonban, Polónyi Mátyás elnöklete 
alatt. Kétszáznál több tanító vett részt a gyű-
lésen. A program rendkívül tartalmas volt. 
Legnagyobb érdeklődést keltett dr. Göőz József 
előadása : A hangutánzó képes olvasás- és írás-
tanításról. Sikerült előadást tartottak még : 
Oroszi Viktória: „Játék az óvodában" címen; 
Bernáld Lajos: „A gyermekvédelem megyénk-
ben" ; továbbá Szűcs Izsó : „A rajzoktatás 
reformjáról". A gazdasági és énekmüvelő szak-
osztályok külön ülést is tartottak. Ennek 
alapján a Himnusz és a Szózat egyöntetű 
éneklése végett országos mozgalmat fognak 
indítani. Schll János a gazdasági szakosztályok 
ülésén az állattenyésztésről értekezett. A gyűlés 
megnyitása előtt a község elöljárósága ünne-
pélyesen átadta a gazdasági ismétlő - iskola 
telepeit a tanfelügyelőnek. Egyik ünnepélyes 
mozzanata volt a gyűlésnek ama búcsúlevél 
fölolvasása, melyet az egyesület közgyűlése 
dr. Wlassics Gyula volt miniszterhez intézett, 
úgyszintén az az üdvözlő levél, melyet dr. 
Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intéz. 

A Járásköri ülések. A Fehérmegyei tanító-
testület sárbogárdi járásköre nov. 12.-én tartotta 
őszi közgyűlését. Herder Károly elnök meg-
emlékezett Göbel János György volt tisztelet-

beli elnök, székesfehérvári igazgató elhunytáról, 
ki a tanítóságnak tekintélyt és dicsőséget szer-
zett; üdvözölte Berger Vilmos és Kék Géza 
sárbogárdi tanítókat 25-éves működésük alkal-
mából. Ocsipa Teréz bemutatta a fonomimikai 
tanmóddal 5 hét alatt elért eredményt. Ottinger 
János s.-szt.-ágothai tanító „Nevelve oktassunk" 
cím alatt érdekes fölolvasást tartott. Berger 
Vilmos tanító indítványt adott be a nyugdíj-
törvény revíziója ügyében. — A Nagyküküllő-
megyei általános tanítóegyesület segesvári köre 
Héjjasfalván tartotta meg őszi gyűlését. Benedek 
Mihály elnök tartalmas megnyitójában különösen 
az iskolai ünnpélyekkel foglalkozott, majd ütő 
Sándor segesvári áll. tanító olvasott föl „A 

! népoktatási törvény revíziója kapcsolatban a 
szolgálati viszony szabályozásával" című tétel-
ről, annak a nézetének adva kifejezést, hogy 
az 1868. évi XXXVIIl. törvénycikk revíziója 
helyett célszerűbb volna az összes meglevő s 
az oktatásügyre vonatkozó törvénycikkek kodi-
fikálása. Stoicovitiu Ambrus segesvári gör. kel. 
ig.-tanító román nyelven értekezett „A magyar 
nyelv tanítása a román tannyelvű iskolákban" 
címen, melynek rövid tartalmát elnök tolmá-
csolta a románul nem értő tagoknak. Stoicovitiu 
fölolvasásában becses utasítást adott román ajkú 
kartársainak arra nézve, hogy a direkt mód-
szerrel miként lehet a román gyermekekkel 
megkedveltetni a magyar nyelvet. 

I 
; = A Magyar Tanítók Naptárát ezúttal 
: is szépen fölkarolta a magyar tanítóság, de 
i még mindig nem annyira, hogy e naptár jöve-
! delméből a jövő iskolai évre, hacsak kartársaink 
: ezrei nem buzdulnak föl, már ösztöndíjat lehessen 
I adni. Pedig a naptár szerkesztője ezt remélte 

s kéri is lapunk útján a t. kartársakat, hogy 
tegyék ebbeli szándékát a naptár tömeges meg-

! rendelésével lehetővé. De a jó cél előmozdí-
j tásán kívül a naptár tartalma is megéri az 

árát; a naptárból képben a Ferenc József 
Tanítók Házát is megismerhetik azok, akik a 

, mi főiskolai internátusunkat még valóságban 
nem látták. Mivel naptárra mindenkinek szük-

j sége van, kérjük t. kartársainkat, hogy a 
tanítóknak vidéki középiskolákon tanuló fiai 
ösztöndíj-alapja javára jövedelmező Magyar 
Tanítók Naptárát szerezzék meg. Megren-
delhető az Athenaeum könyvkiadóhivatalánál 
(VH., Kerepessi-út 54. sz.), mely 80 fillérért 
bérmentve küldi meg. 
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A pászíorfiú. 
(Pes t a lozz i életéből.) 

Az osztrák császárság legnyugatibb tarto-
mányában, az Alpok borította vadregényes 
szép vidéken, Vorarlberg egyik begylejtőjén 
legelteté egy szegény fiú kecskenj áj át. Korra 
nézve alig 14 éves suhanc, de komoly és 
értelmes arca, éles tekintete föltűnően jelezték 
a józan ész természetes fejlődését és belvilágá-
nak nagy értékét. Hol a magasba tekintgetett, 
gyönyörködve az égig tornyosuló és a Nap 
fényétől csillogó jeges bérceken, hol pedig a 
völgyben és a hegylejtőkön elterülő mosolygó 
falvakat és csendes majorokat vizsgálta. Néha 
mint valami hadvezér szemlét tart a kecske-
nyáj fölött, néha meg a sebes patak csörge-
dezésére figyel. 

Míg így múlni látszik az idő, azalatt a 
kecskék fölkeresve a legmeredekebb sziklákat, 
a legveszedelmesebb hegyzúgokat és a leg-
mélyebb ösvényeket, jóízűen harapdálják a 
fűszeres, jóillatú havasi füveket, a hömpölygő 
patak pedig, eséseket képezve, tova rohan a 
völgyben levő tóba. Mindezeket a fiú alaposan 
megfigyeli s okos szemeiből kitetszik elméjé-
nek belső nagy munkája. Amint így gondo-
latokba merülve elmélkedik, egyszerre, meg-
kondul a közeli hegyen levő kápolna imádságra 
hívó harangocskája. A fiú a harangszóra le-
térdel, keresztet vet és kezeit összetéve szépen 
hozzáfog ájtatos imájá'aoz. Az ima befejeztével 
csendes tépelődés fogta el lelkületét és nagy 
búsan elmélázva tekintett a kies völgybe, föl-
sóhajtván : 

— Idekünn a távolban, a kék ég alatt a 
szabadság honja van, de ott lenn a völgyben, 
ott van a tudomány ! Tanulni, igen sokat sze-
retnék tanulni, de nincs itt senki, aki oktatna. 

Minden, ami körülötte elterült, tudvágyát 
ébreszté föl és a további kutatásra ösztönözte. 
Bárhova tekintett, mindenütt önkénytelenül e 
kérdéseket olvasta: „Miért?" és „Hogyan?" 
De sehonnan sem kapta meg rá az „Azért"-et 
vagy „Ügy" ot feleletül. Közvetlen közelében 
volt egy óriási fenyőfa. Már sokszor kérdezte 
önmagát: „Mily magas lehet e fenyő? Hogy 
mérhetném meg ennek a magasságát ?" Külön-
ben is a mérésben és számolásban legnagyobb 
örömét lelte. Azonban sehol sem lelhetett oly 
hosszú mérőpálcát, mellyel a fenyő magasságát 

megmérhette volna. Hirtelen észrevette, hogy 
saját árnyéka a fenyő árnyékával azonos irányú. 
Villámgyorsasággal támadt agyában egy jó 
ötlet és meglepetve fölkiáltott: „Meg van, 
meg van!" Elővette 4 láb hosszú pásztorbotját 
és beleszúrta a földbe olvformán, hogy árnyéka 
a fenyőfa árnyékával párhuzamosan esett a 
földre. A fenyő árnyéka 18-szor hosszabb volt 
pásztorbotja árnyékánál, s így örömmel kiáltott 
fö l : „A fenyő tehát 18X4 láb vagyis 72 láb 
magas." Evvel azonban még nem elégedett 
meg, hanem vett egy pálcát és egy hosszú 
rudat és árnyékaikról meggyőződött, hogy 
számítása vág. A fiú így nagy örömet lelve e 
találmányában, kifogyhatatlan türelemmel meg-
határozta a hegyoldalon levő összes fák ma-
gasságát. 

Más fontos dolgok is gyakran foglalkoztatták 
éles elméjét. Nevezetesen volt neki 50 kecskéje, 
melyeket határtalan területen legeltetett és 
őrzött. Legeltetés közben észrevette, hogy a 
kecskék hol egy csoporttá verődnek össze, 
hol pedig különböző számú csapatokra oszla-
nak. E változó számú kecskecsoportok szám-
képei arra ösztönözték, hogy órahosszat fog-
lalkozott a megoszlott kecskenyáj összesítésén, 
elvételén, sokszorosításán és szétosztásán. 
Azután kavicsokkal játszadozva folytatá az 
előbbi kísérleteket és ezekkel különböző szá-
molási föladatokat alkotott magának és mind-
annyiszor büszke és boldog öntudattal telt el, 
valahányszor a számok egy újabb és neve-
zetesebb tulajdonságát sikerült föltalálnia. A 
tovarohanó patak esése és a hegyoldal lejtősége 
is elmélkedése tárgyát képezte. Azt a kérdést 
intézte önmagához, vájjon ezek emelkedését 
meglehetne-e nézni? Fölállított két mérő-
rudat, az egyiket a hegyoldal lábánál és a 
másikat valamivel följebb. A két rúd közé 
kifeszített egy vízszintes zsinórt. Hogy a kife-
szített zsinór valóban vízszintes-e, azt biztosan 
nem tudta, bár teljesen tudatában volt annak, 
hogy ennek vízszintességétől függ mérésének 
egész művészete. Sokáig gondolkodott azon, 
miképpen győződhetnék meg arról, vájjon a 
két mérő-rúd között kifeszített zsinór vízszintes-e 
vagy nem ? Végre egy napon szemébe ötlött 
az ivópohara, mely a havasi pásztoroknál 
rendesen szarvalakú szokott lenni. Észrevette, 
hogy szarvalakú ivópoharának fölfelé hajlított 
mindkét oldalán a víz egyforma magasan áll. 
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Örömmel fölkiáltott : „Ehol ni, itt a vízszintes 
irány !" 

Hogy a vízszintességet jobban föltüntesse, a 
szarvban levő vizet pirosra festette és föl-
állítá e kétszarvú ivópoharát a 2 mérőrúd 
kellő közepén, megjelölve a felső és alsó mérő-
rúdon azon pontokat, melyek az ivópoharában 
levő víz fölszinével egyenlő magasságban fe-
küdtek. A felső és alsó pont közötti különbség 
mutatta a hegylejtő emelkedését vagy sülye-
dését. így aztán távolságról-távolságra haladva, 
megmérte a hegyoldal emelkedését és a csör-
gedező patak esését és az egyes tételekből 
összeállította a magasság összegét. 

Amint egy napon ismét gondolkodva kecs-
kéinél ült és nézte, mint másznak, legelnek, 
bosszantják egymást és öklelődznek, egyszerre 
sikoltás hallatszott a távolból. A fiú feszülten 
figyel és ismét hallja a segélykiáltást. Zerge 
módjára könnyen és gyorsan fölugrik és szalad 
azon irány felé, ahonnan a segélykiáltás hangjai 
hallatszottak. Nemsokára rábukkant a szeren-
csétlen helyre. Egy vándor, ki havasi gyopárt 
keresett, lecsúszott a meredek sziklafalról és 
a sziklahasadék mélyében elterülve, hiába 
kisérlette meg a fölmászást a sima sziklafalon. 
Szerencse, hogy sértetlen maradt. A pásztor-
fiú azonnal szolgálatkészen lekiáltott: „Legyen 
egy kis türelemmel! megyek kötélért!" Nem-
sokára előjött és miután a kötelet fönn egy 
fenyőn megerősítette vala, másik végét le-
dobta az idegennek. 

— Jókor jött a segítség ! Istennek és neked 
köszönöm ! —- kiáltott föl az idegen. A havasi 
gyopár majdnem életembe került. Hogyan kö-
szönjem meg ezt, derék legény? 

— Nincs mit köszönnie ! mondá szerényen 
a pásztorfiú. Én csak azt cselekedtem, amit 
Isten és az emberszeretet mindnyájunktól 
követel. De mi fekszik még odalenn a mély-
ségben ? 

Az idegen azonnal megtapogatta zsebeit és 
fölkiáltott : 

— Könyvem, szép könyvem, melyből ott a 
havas kunyhójában olvastam. Inkább a könyv 
vesszen el, mint életem. A könyvet ismét 
megszerezhetem. 

— Érdekes a könyv? — kérdezte a pásztorfiú. 
— Nagyon szép, volt a felelet. Egy derék 

svájci férfi írta, kinek becsületes neve Pestalozzi 
Henrik. E könyvében elmondja, hogy a szegény 
népen csakis jobb neveléssel segíthetünk. 

A pásztorfiú nagy érdeklődéssel figyelt és 
kíváncsian kérdezte az idegent: „Enyém lesz 
a könyv, ha a mélységből fölhozom?" 

— Nyakadat akarod szegni ! inkább hadd 
ott, ahol van — mondja az idegen. 

— Kár lenne érte ! mondá sajnálkozva a 

pásztorfiú. En jobban tudok kúszni, mint ön. 
Enyém lesz, ha fölhozom ? 

— Inkább hadd ott, mondá barátságosan az 
idegen. Te megmentetted életemet és most a 
tiedet akarod kockáztatni egy könyvért ? Soh'se 
tedd ! Itt van néhány forint, ezen vedd meg 
magadnak a könyvet! A könyv címe: „Lienhard 
és Gertrud, Pestalozzi Henriktől." A plébános 
úr majd megmondja, hol kapható. 

A pásztorfiú a pénzt elutasítva, mondá : 
„Amit Isten parancsára teszünk embertársa-
inkért, azt nem szabad megfizettetnünk." 

— Derék és szép dolog fiam ! — mondá az 
idegen. Nem is akarom pénzzel megfizetni 
szívességedet, hanem csupán egy könyvet 
akarok adni emlékül. Ez pedig barátok között 
is megengedett dolog ! 

Midőn a pásztorfiú fejét csóválva a pénzt 
elfogadni vonakodott, az idegen ezeket mondta: 
„így hát a pénzt leteszem e sziklatuskóra. 
Vedd el vagy hagyd ott. Vedd meg rajta a 
könyvet vagy pedig ajánld föl a szegényekne , 
mint a hála ajándékát. És most Isten veled, 
derék fiú! Ezer köszönet szíves segítségedért. 
Váljék belőled oly derék férfi, mint amilyen 
derék fiú vagy! Mi a neved?" 

— Schmid József a nevem, felelte a pásztorfiú. 
— Vezéreljen Isten és az ő angyalai ! Az 

idegen azután lefelé ballagott a hegyoldalon 
és még sokszor visszanézett, barátságosan int\ e 
a fiú felé. Erre a pásztorfiú utána kiáltott: 
„Hol él Pestalozzi ú r?" Az idegen válaszolá: 
„Most Burgdorfban lakik, az emmenthali 
völgyben. Az ottani várban van a nevelő-
intézete. hová nagyon sokan tódulnak!" 

A fiú most szüntelen avval foglalkozott, 
hogyan lehetne a könyvet a mélységből föl-
hozni. Nagy óvatosan lemászott a mélységbe, 
hol a könyvet zsebre vágta és ismét szeren-
csésen följutott a magasba. A könyv egy új 
világot tárt föl előtte s addig le nem tette, 
míg egészen el nem olvasta s azután újra 
kezdte olvasni. A könyv tartalma éjjel-nappal 
foglalkoztatta. „Miféle ember lehet az, aki ily 
könyvet tud írni, gondolá magában. Hogy 
szeretheti az a népet és mennyire értheti az 
a nevelést! 0 hozzá!" 

Ez vala ezer.Ml lelkének egyedüli ösztöne 
és vágya. Elment a plébános úrhoz és meg-
kérdezte, hogy merre van Burgdorf és melyik 
úton lehetne odajutni ? Arlbergtől az Emme- ig 
az út messze, sőt nagyon messze vala. De ahol 
a vágy mint a tüzes felhő előre siet, ott a 
lábak nem ismernek fáradtságot. 

Schmid József a pásztorfiú elkészült a nagy 
útra Burgdorf felé. Szülői és hozzátartozói 
nem akartak beleegyezni. Hiába ! Minden 
befolyás és kérelem visszapattant a fiú érc-
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akaratáról. De honnan fedezze az útiköltséget? 
Ekkor eszébe jutott az idegen vándor 3 frtja. 
Ez összeget a szegényeknek szánta volt, de 
most kölcsönképpen fölhasználta azzal a jó 
szándékkal, hogy majd ha pénzt szerez, ez 
összeget kamatostól fordítja a kitűzött célra. 
Zöld tiroli kabátban, rövid bőrnadrágban, sze-
gekkel kivert erős hegymászó cipőben, kala-
pocska a fején, rózsafüzér a mellén, pásztor-
botja kezében és tarisznyájával a hátán útnak 
eredt nyugat felé. Sok napon át utazott, mi-
közben sok szép vidéket és embert látott. 
Mindenütt mindenről tudakozódott. Italát a 
kristálytiszta patak szolgáltatta, míg ételét a 
vad bogyógyümölcsök, melyeket az útszéli 
fákról bőven szedhetett. 

Éjszakára betért a szabad ég alatti ma-
gányos kunyhókba, sziklaüregekbe vagy pedig 
a havasok pásztoraihoz, kik az okos szemű és 
fürge fiút mindenütt szívesen látták. így végre-
valahára Burgdorfba érkezve fölkereste a várat, 
ahol vidám zümmögés, dongás-bongás hal-
latszott, mint mikor a méhek rajzanak. A 
tiroli pásztorfiú addig kérdezte, kutatta, míg 
végre a nagyon elfoglalt Pestalozzit megtalálta. 

— Pestalozzi úr, — mondá a fiú — ön egy 
könyvet írt, mely egész valómat elragadta. 
Az Istenre kérem, legyen olyan jó, vegyen be 
házába s engedje meg, hogy tanítványa le-
hessek. Hátha Isten tetszése és rendelése, hogy 
én az ön szelleme szerinti tanítóvá legyek ? 

Pestalozzi apa a fiúra nézett és megsze-
rette. Csodálatos vonzalom töltötte el iránta 
szívét az első pillanattól kezdve. A fiú valóban 
rendkívüli képet nyújtott. Üdvözletül ajkain az 
„Ave Mária", mellén rózsafüzér, az erőteljes 
alakban üde egészség, nagy értelem a tiszta 
szemekben, komoly és higgadt arckifejezéssel, 
nyugalom és bizonyosság szívében, jó kedvvel 
a törekvésre szavában és akaratában : így 
állott Pestalozzi előtt. 

— Isten hozott fiam ! mondá Pestalozzi — 
honnan jösz ? — Emellett kezét a fiú fejére 
tette és megsimogatta dus hajzatát. 

— A tiroli határról jövök, volt a felelet. 
Hallottam és olvastam önről és lelkiismeretem 
szózatát követve idejöttem, hogy tanítványa 
legyek és talán tanítóvá. 

— Ugy hát maradj itt és légy kedves 
fiam! — mondá Pestalozzi és megölelte. 

A pásztorfiú megragadta a mester kezét és 
háladatosan megcsókolta. 

— Most pedig keress magadnak egy kis 
zugot, ahol tanyázhatsz, mondá derülten 
Pestalozzi. Most egyelőre még össze - vissza 
vagyunk és mindegyik úgy segít magán, ahogy 
tud, de valószínű, hogy a helyzet nemsokára 
javulni fog. 

— Akármelyik sarok jó nekem, csak itt 
maradhassak — mondá vidáman a fiú. Szénán 
és szalmán már sokszor háltam ! 

Nemsokára csendes lett a fiú és föltűnő 
akarat-ereje csodálatos volt. Fiatalsága dacára 
zárkózott, vidám, egyszerű és erőteljes volt. 

Csakhamar túlszárnyalta a tanulásban mind-
nyáját. Különösen a mértan és számtan valá-
nak kedvelt tárgyai. E téren nemsokára új 
irányokat talált föl a tanításra. Ősi erő és 
lankadatlan szívósság élt benne. Legnagyobb 
örömét a tanulásban és tanításban lelte, ami 
nála karöltve járt. IIa e két ténykedése nem 
sikerült, úgy az intézet valamelyik csendes 
szögletében húzódott meg és imádi ozott, hogy 
a tanulás és tanítás művészetének föltalálására 
képessé tegye magát. A tanulás szárnyainak 
tekintette az imádságot és szorgalmat. Annál 
kevésbé értett ahhoz, hogy akár barátságból, 
akár szeretetből másokhoz csatlakozzék. Erő-
teljesen, öntudatosan és önállóan haladt a 
maga útján, a szigorú kötelességérzet útján, 
tevékeny lévén kora reggeltől késő estig. 
Sok könyve általános csodálatot keltett és a 
számtantanításnak sok új irányát jelölték meg. 

így lett Schmid József, a pásztorfiú, Pesta-
lozzi nevelő-intézetének legerősebb támasza és 
kedverce jóltevő mesterének. A nagy mester 
úgy szerette, mint saját gyermekét és később 
nagy elágazó és sokoldalú gazdaságát és ház-
tartását is rábízta. 

(Mezőhegyes.) Földes Ferenc. 

I R O D A L O I . 
Mély tengerek világa. Rövid idő alatt immár 

második kiadásban jelent meg az a pompás 
könyv, amelyben Chun Károly a német tenger-
fenék-kutató expedíció történetét és fölfedezéseit 
ismertette. Kevéssel utána megjelent méltó for-
mában ez érdekes munka magyar kiadása is a 
Lampel-Wodianer cégnél, mint a Lóczy Lajos 
által szerkesztett Magyar Földrajzi Társaság 
Könyvtára III. kötete. A Mély tengerek vilá-
gában az Atlanti- és Indiai- Óceán s a Déli-
Jegestenger csodálatos állatéletével ismerkedünk 
meg. Az eddigi ismereteket számos meglepő 
fölfedezés gazdagítja. A búvárszerszámok be-
mutatása, a Kanári-szigetek, a tenger áramlásai, 
Kongó és Kamerun, a titokzatos Bouvet-sziget 
újra föltalálása, a Jegestenger feneke, a jég-
hegyek, a Kerguelen-szigetek satnya állatai és 
növényei, Szumatra és a Mentavei-tenger mesés 
gazdagsága stb., végül a számtalan újon föl-
fedezett állat leírása mindmegannyi változatos 
fejezete a könyvnek, amelyet 88 eredëti föl-
vétel után készült kép és 1 térkép illusztrál. 
Különösen érdekesek a fenékről 2—4000 m. 



12 NÉPTANÍTÓK -LAPJA. 4 5 . SZÁm. 

mélységből fölhozott eleven állatok és világító 
halak és polipok képei. Az átdolgozást dr. 
Szilády Zoltán, a Bethlen-kollégium tanára 
végezte. A mü ára díszes kötésben 7 korona 
50 fillér. A vállalat előfizetőinek 6 korona. 

Megjelentek : A számtanítás új iránya, írta 
Schultz Imre, ára 60 fillér. (Stampfet Károly 
kiadása). — Báró Wesselényi Miklós és munkái 
írta dr. Petri Mór. Kitűnő tanulmány ; melegen, 
ajánljuk. (Ajtai A. könyvnyomdája, Kolozsvár). — 
A tornázás elmélete. Tanítóképzői növendékek j 
és tornatanítók számára írta Maurer János. 
III. bővített kiadás 272 ábrával; ára 2 K. 
(Kókai Lajos kiadása). — A bélyegilletékek 
kis kézikönyve betűsorban. Összeállította Gálffy 
István. Ara 1 K. (Temesvár, Csendes J . könyv-
nyomdája). — Töredékek Saphir műveiből. 
Fordította Babóczi György. (Maros-Vásárhely, 
Adi Árpád nyomdája.) — Az elhagyott gyer-
mekek védehne. Az elhagyott gyermekek védel-
méről szóló 1901 : VIII. és 'XXI. t.-cikkek, 
valamint az ezek végrehajtása tárgyában kiadott 
1903. évi 1. sz. B. M. szabályrendelet magya-
rázata. Irta dr. Karsai Sándor belügyminiszteri 
fogalmazó. Az előszót írta dr. Bosnyák Zoltán 
osztálytanácsos, a gyermekvédelmi osztály veze-
tője a kir. belügyminisztériumban. A 228 lapra 
terjedő vaskos könyv ára 2 kor. 40 fillér, mely 
összeg beküldése ellenében portómentesen szál-
lítja a Közigazgatási Könyvtár kiadóhivatala 
(Budapest, IV., Zöldfa-utca 17.). Kapható bár-
mely könyvkereskedésben is. 

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

Köszönetét nyilvánította : báró Hornig 
Károly veszprémi püspöknek, aki az egyházi 
főhatósága alá tartozó róm. kath, iskolák 
részére 870 korona értékű tanszert adomá-
nyozott; Vajda Ödön zirci apátnak, aki a rend 
e őszállási pusztáján új róm. kath. iskolát, 
valamint új tanítói lakást építtetett, továbbá 
az iskolát fölszereltette, bebútoroztatta és a 
tanító fizetését biztosította; Metternich Sándor 
Paulina hercegnének, született Sándor gróf-
nőnek, aki Herceghalom pusztai birtokán 
10.000 korona költséggel iskolát építtetett s a 
tanító fizetéséről is gondoskodott ; gróf Majláth 
Gusztáv erdélyi róm. kath. püspöknek, aki a 
nagyernyei róm. kath. felek, iskola fölépíté-
sére háromezer koronát adományozott; báró 
Stummer Ágostonnak, aki a nagytapolcsányi 
áll. polg. isk. épület fölépítéséhez és fölszere-
léséhez 34.000 koronát meghaladó összeggel 
járult hozzá. 

Kinevezte : Sárossy Károly pancsovai és 
Fábián István lippai áll. polg. isk. segéd-
tanítókat a X. fizetési osztályba r. tanítókká; 
Nyiri Jolán oki. tanítónőt a horgosi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Fejér Gizella oki. 
tanítónőt a lompórti áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Konstantinovics Vukoszáv oki. 
tanítónőt az iláncsai volt határővidéki közs. el. 
isk.-koz r. tanítónővé; Lovász Gergely oki. 
tanítót a csenyétei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Előléptette: Lipcsey Janka csongrádi, 
I Pozorszky Valéria belényesi, Adámné-Ábrahám 

Kornélia fehértemplomi áll. és Szentkereszty 
Jolán szegszárdi áll. segélyezett közs. polg. 
isk. r. tanítónőket a X. fizetési osztály első 
fokozatába: Teleky János zilahi áll. segélyz. 
közs. polg. isk. r. tanítót és Athanáz Mária 
és Szakács Teréz segesvári, Palugyay Margit 
mohácsi és Mayr Károlyné besztercei áll. polg. 
iskolai, Csöke Teréz szilágy somlyói áll. felső 
népiskolai, Gegus Ilona újpesti és Csukly 
Mária fehértemplomi áll. polg. iskolai r. tanító-
nőket a X. fizetési osztály második fokoza-
tába ; Hegyesi Gizella mohácsi, Dobóczky Lajos 
breznóbányai, Scholtz Lajos zólyomi, Schőnherr 
Ilona nagybányai és Er;noszné-Tahy Gizella 
besztercei állami és Poppovits Anna kaposvári 
áll. segélyezett közs. polgári isk. segédtanító-
kat, illetve segédtanítónőket a XI. fizetési 
osztály második fokozatába. 

Áthelyezte: Jánossy Mária ung-daróci áll. 
el. isk. tanítónőt a szatmári áll. el. iskolához 
jelen minőségében ; Stefanovics Milán rebenbergi 
közs. el. iskolai oki. tanítót a kuszicsi 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Farkas Róza 
tordaturi áll. el. isk. tanítónőt a hevesi szak-
tanítós gazd. ism. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott : Nedbálek Emília 
Josefina szeredi munkaképtelen tanítónő részére 
évi 460 koronát; Kreutz Sándorné szül. 
Müller Gizella diósgyőri áll. vasgyári munka-
képtelen tanítónő részére évi 680 koronát; 
Hankonyi Lajos bajmoki munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 520 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett : Pünkösti 
Jánosné szül. Csonka Olga piskitelepi áll. el. 
isk. tanítónő részére 500 koronát egyszer-
smindenkorra ; Veszprémi Irén nagvilondai 
munkaképtelen áll. óvónőnek 900 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai Fejér Tivadar komoristyei nyug. gör. 
kel. tanító özvegye szül. Mihalovits Lucretia 
részére évi 458 koronát; néhai Bheinlünder 
Gusztáv garamszeghi ág. h. ev. el. isk. tanító O O c5 
özvegye szül. Bothár Emilia részére évi 300 
koronát, 3 kiskorú árvája részére pedig össze-
sen 150 koronát; néhai Fuchs Adolf szobo-

! tieai r. kath. el. isk. tanító özvegye, szül. 
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Zsmkó Julianna részére évi 473 koronát ; 
néhai Virsik Imre n.-mányai r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Kostyál Antónia és 3 kiskorú 
árvája részére 450 koronát. 

TÁMÍTÓK TANÁCSABÓJA, 
Imreh A. Nagykőrös. A közoktatásügyi 

minisztérium nem adott ki olyan könyveket; a 
földmívelési minisztérium által kiadottakat 
egyszerű levélben ugyanott kérheti. — P. K. 
áll. tanító, Fngyi-Vásárhely. A korpótlékok 
elintézése, a nagy munkahalmaz miatt, kissé 
elhúzódott, de most már gyorsabb tempóban 
halad. Az önökét — 83.646. sz. a. — már 
megállapították s mire e sorok megjelenhetnek, 
már meg is kapják. — K. B. és másoknak. 
Szíveskedjenek az előbbi üzenetet elolvasni; a 
korpótlékot mind meg fogják kapni, de az ; 
egész anyag földolgozásához még kell egy kis 
idő. — iL I. A szünnapok megállapítása az 
iskolaszék hatáskörébe tartozik. — V. J. S. 
Tanítóegyesületi dolgokba mi nem avatkoz-
hatunk. — K. M. A tandíj felől az iskola-
fönntartó rendelkezik. — B. S. Naszvad. 1. Az 
iskolafönntartó hatóság dönti el, hogy köteles-e 
a hittant tanítani vagy sem. 2. Vitás, de jól 
teszi, ha levonja, legalább nem lesz hátraléka, 
amit később nehezebb volna megfizetni. — 
Többeknek. A félárú vasúti jegy váltására 
jogosító arcképes évi igazolványokat a jövő 
évre való érvényesítésért célszerű mennél előbb 
beküldeni az államvasutak igazgatóságához : 
Budapest, VI., Andrássy-út 75. sz. Akiknek 
(állami tanítóknak !) még nincs ily igazolványuk, 
de ilyet a jövő évre váltani kívánnak, a kir. 
tanfelügyelőség útján kérelmezzék azt. Kezelési 
díj fejében egy koronát kell postautalványon 
a kir. tanfelügyelőségnek beküldeni. — K. I. 
Mura-Szerdahely. A Gondnoksági Utasítás 
értelmében köteles a névjegyzéket 2—2 pél-
dányban elkészíteni. — L. M. Tanítók Tanács-
adója című útmutató könyvünk 115—139. ol-
dalain kimerítő fölvilágosításokat, sőt kérvény-
mintákat is talál ; lehetetlen ezen a helyen 
részletekbe bocsátkoznunk. A Tanítók Tanács-
adóját szerkesztőségünkben rendelheti meg ; 
fűzött példány ára 2 korona 60 fillér, kötötté 
3 korona, ajánlott küldés 45 fillérrel több. — 
V. Gizella. Községi óvónő csak a községétől 
kérhet fizetésjavítást. — Pecellói. Az ilyen 
dolgokat csak az iskolafönntartóval egyetértve 
lehet elintézni. — M. J. Vámos-Gálfalva. 
Az új tanterv a jövő isk. évben életbe lép. A 
tanterv marad az, amit lapunkban is közöltünk; 
jelenleg az utasításon dolgoznak. — M. T. 
Karda. On alkalmasint dr. Göőz J . Hangutánzó 
olvasás- és írástanítását érti? Ez kapható Lampél 

R. könyvkereskedésében, VI. Andrássy-út 21. — 
„D." A fizetéskiegészítési államsegélyre vonat-
kozó eljárás (folyamodvány, mellékletek stb.) 
leírását Tanítók Tanácsadója című könyvünk-
ben találja meg; annak idején ezen a helyen 
is tárgyaltuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága 

küldöttségileg tisztelgett november 26-án gróf 
Tisza István miniszterelnöknél és dr. Berzeviczy 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternél. 
A küldöttség 25 fővárosi és vidéki tanítóból 
állott. A miniszterelnöknél Somlyay József 
elnök volt a szónok. „A. legmélyebb tisztelet-
tel, — mondotta — de egyúttal teljes biza-
lommal lelkünkben jelenünk meg, mint Magyar-
ország néptanítóinak küldöttei, Nagyméltóságod 
előtt, hogy szerény szavakkal bár, de 
lelkünk és szívünk teljes melegével üdvözöljük 
Excellenciádat, kormányelnöki magas állásában, 
kérve nagyméltóságodat, hogy megjelenésünket 
szívesen fogadni méltóztassék. Nagy és nemes 
célok felé törekszünk. Kegyelmes Urunk ! Nagy-
nak, hatalmasnak és életviszonyaiban boldognak 
szeretnők látni nemzetünket ; lélekben és szívben 
nemessé, becsületessé óhajtjuk tenni e haza 
minden fiát, minden honleányát néptanítói 
hivatásunk lelkesedéssel végzett munkájával 
s a szigorú kötelességtudás mély érzetével. Ám 
ez ideális célok felé való törekvésünkben, mun-
kánk közepette erős harcot kell vívnunk az élet 
nyomasztó gondjaival ; küzdenünk kell szakadat-
lanul a megélhetés, a családfönntartás nehézsé-
geivel. Egyfelől az anyagi gondok, másfelől a jövő 
bizonytalansága majdnem szárnyát szegi törekvé-
seinknek. De azért mi, kik felekezeti és nemzeti-
ségi különbség nélkül egyesültünk a Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságában, rendít-
hetetlen kitartással küzdünk és fogunk küzdeni a 
jövőben is a magyar nemzet minden lélekkel 
bíró teremtményének szellemi és anyagi elő-
haladásáért, a hazafias érzelem fejlesztéseért 
s az erős magyar nemzeti szellem megterem-
téseért. S e fáradalmas munkánkért nem 
kérünk mást, mint az emelkedett szellemű 
társadalomnak, az iskolai és közhatóságoknak, a 
törvényhozó testületeknek, legfőbbkép azonban a 
nemzet nagy hatalommal rendelkező kormányá-
naK elismerését. — Elismerését az erkölcsijeiisme-
rését az anyagi téren. Kegyelmes Urunk ! Öröm-
mel értesültünk Nagyméltóságodnak a magyar 
törvényhozás két házában élő szóval kifejtett 
kormányzási elveiről s nagy örömet és meg-
nyugvást találtunk Excellenciádnak ama kije-
lentésében, hogy a fizetés-rendezést ki akarja 
terjeszteni, és pedig egy időben, a közigazgatás 
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minden ágazatára, ki különösen a községi és fele-
kezeti iskolákban működő tanárok- és tanítókra 
is. E haza minden néptanítója áldani fogja 
Excellenciádat e nemes törekvésnek mielőbb, a 
kor igényeihez s a tanítóság szerény kivánal-
maihoz mért megvalósításáért. A tanítói fize-
tések egységesítésénél kérjük Kegyelmes Urun-
kat, legyen kegyes ezt azon az alapon rendezni, 
amely alapon az állami tanítók fizetés-föleme-
lése tervbe vétetett. A tanítói fizetések általános 
rendezésével nagy és rendkívül fontos célt fog 
Excellenciád előmozdítani s ez, amiért mi év-
tizedek óta hiába küzdünk: a magyar nemzet 
tanító-karának egységessége. Kérve kérjük 
Nagyméltóságodat, hogy ugyanakkor, midőn 
a fizetés ügyét a törvényhozás útján ren-
dezni kívánja, vegye hathatós és jóakaró 
pártfogásába a tanítóság , nyugdíj-ügyét is, 
melyet először 1875-ben a XXXII. s később 
1891-ben a XLI1I. törvénycikkel rendezett a 
törvényhozás, utóbbi törvényben reményt 
nyújtván e haza tanítóságának arra, hogy 10 
év multával a szerzett tapasztalatok alapján e 
törvény az érdekeltek előnyére módosíttatni 
fog. Elmúlt immár 12 esztendő, s a revízió 
ínég mindig késik. Jól tudjuk, hogy közok-
tatásügyi kormányunk elkészült a munkálattal 
s csakis az áldatlan politikai viszonyok állták 
útját, hogy a revideált törvényjavaslat a tör-
vényhozás asztalára nem került. Tudjuk nagyon 
jól, hogy államéletünk jelen helyzetében súlyos 
gondok nehezednek Nagyméltóságod vállaira, 
mi azonban erősen bizunk Excellenciád bölcs 
intézkedéseiben s úgy érzi a lelkünk, hogy 
Kegyelmes Urunk erős hazaszeretetével e nemzet 
minden rétegének boldogulását fogja előmoz-
dítani s kegyelmébe, jó indulatába fogad 
bennünket : néptanítókat is. Midőn magas 
állásában Nagyméltóságodat szivünk igaz sze-
retetével üdvözöljük, kérjük a Mindenhatót: 
adjon erőt és kitartást Excellenciádnak nagy 
és magasztos céljainak kivitelére s szere-
tett hazánk boldogítására Nagyméltóságodat 
a jó Isten minél hosszabb időn át éltesse!" 
ùomlyay beszédére a miniszterelnök követ-
kezőleg válaszolt; „Fogidják hálás köszöne-
temet, hogy szívesek voltak engem fölkeresni. 
Legyenek meggyőződve róla, hogy én mind-
azokkal a kérdésekkel, amelyek napirendre 
kerülnek, a tanítótestület iránt való teljes 
szimpátiával fogok foglalkozni és legyenek 
meggyőződve róla, hogy senki nálamnál jobban 
meg nem becsüli a néptanítók nemzeti misszi-
óját. A tanítótestület minden tagját hassa át 
ennek a missziónak teljes tudata és irányítsa 
az egész életben. Legyen egész életpályájuk, 
egész működésük élő oktatás annak a fiatal-
ságnak, amelyet vezetnek. Igyekezzenek azt 

nevelni a szellemi kultúra terén, de ne hanya-
golják el az erkölcs és a jellem fejlesztését sem. 
Tettekben nyilvánuló hazafiság és kötelesség-
érzet mintaképei legyenek. Jól tudom, hogy 
ez az ideál vezeti a tanítótestületet, ezért 
ismétlem, teljes rokonszenvvel vagyok műkö-
désük iránt." — Dr. Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi minisztert a küldöttség 
nevében dr. Góöz József alelnök üdvözölte, 
fölsorolván a tanítóság függő kérdéseit és 
rámutatva, hogy fontos a különböző felekezetű 
és jellegű iskolákhoz tartozó tanítóknak együtt-
érzését ápolni, amit a tanítók Orsz. Bizottsága is 
maga elé célul kitűzött. Dr. Berzeviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a 
következő volt: „Tisztelt Uraim! Fogadják 
őszinte köszönetemet azért, hogy engem föl-
keresni és hivatalba-lépésem alkalmából szívesek 
voltak üdvözölni. Örömmel és büszkeséggel 
tölt el az a tudat, hogy ezen a helyen, melyre 
ő fölsége bizalma állított, én magamat a 
magyar tanítók vezérének tekinthetem. Lélek-
emelő, de annyiban nyomasztó tudat, ameny-
nyiben átérzem ezen föladat rendkívüli nehéz-
ségeit. De ezen föladattal szemben bíztat az a 
remény, hogy az ügy iránti lelkesedés a 
nehézségekkel szemben is támogatni fog és 
bíztat még inkább az a remény, hogy tudom, 
hogy a magyar tanítók még azon nehéz 
anyagi viszonyok közt is át vannak hatva 
teljesen magasztos hivatásuknak tudatától, 
melyet egyik költőnk úgy jelölt meg, hogy 
Magyarországot mégegyszer meg kell hódítani s e 
munka a néptanítókra vár. Kérem, Uraim, 
tartsanak ki ezen nemes lelkesedésben s 
legyenek meggyőződve róla, hogy bennem oly 
munkatársukra és vezérükre találtak, aki 
mindig teljes bizalommal lesz önök iránt és 
aki nem képzelhet más győzelmet, mint amit az 
önök bizalomteljes támogatásával érhet él." — 
A M. T. Orsz. Bizottsága igazgatótanácsa 
aznap d. e. látogatott ülést tartott a Ferenc József 
Tanítók Házában. A fizetésrendezésre vonat-
kozólag abban állapodtak meg, hogy az Orsz. 
Biz. a fizetésrendezés dolgában elfoglalt állás-
pontját újabb memorandum alakjában fogja 
kifejezésre juttatni. A vidéki tagok közül az 
ülésen és a küldöttségben megjelentek : Kozma 
László (Debrecen), Kovács Vince (Arad), Gábel 
Jakab (Nagy-Várad), Polonyi Mátyás (Szolnok), 
Pallér Elemér (Pilisszántó), Ónodi Gusztáv 
(Erzsébetfalva), Vég József (Budakesz) stb. 

— Az Eötvös-alap köréből. Kis-KükiUlő 
vármegye kir. tanfelügyelője : dr. Szabó Mihály 
is fölszólította vármegyéje tanítóit, hogy az 
Eötvös-alapba belépjenek s most beküldötte 
az elnökségnek a hozzája érkezett leveleket: 
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többen évdíjas tagoknak léptek be, nebányan 
50 koronás részesjegyeket váltottak. Papp 
Porfiríusz gör. kath. tanító azt írja, hogy öszi 
közgyűlésükön testületileg fognak belépni 
mind, mert örömmel látják, hogy az Eötvös-
alap a tanítók javára szolgál. — A Brassó-
vidéki ág. hitv. (szász) tanítóegyesület Yidom-
bákon gyűlést tartott, mely alkalommal dr. 
Morres, a brassói Schid- und Kirchenbote 
(Iskolai és egyházi Közlöny) szerkesztője, 
megemlékezvén a Ferenc József Tanítók Háza 
október 4.-i ünnepi fölavatásáról, megismer-
tette a gyűlés tagjaival főiskolai internátu-
sunkat és Eötvös-alapunkat. Érdekes és nagy 
figyelemmel hallgatott előadását dr. Morres 
azzal az óhajtással végezte, hogy bárcsak ez 
intézmények a szász tanítóknak is javára 
szolgálnának ! Ez az óhajtás könnyen telje-
sülhet, ha szász nemzetiségű kartársaink be-
lépnek Eötvös-alapunkba, melynek minden 
hazai tanító és tanár tagja lehet, felekezeti és 
nyelvkülönbség nélkül. Sőt, tekintettel arra, 
hogy a jövő iskolai évtől kezdve már a 
kolozsvári Tanítók Háza is megnyílik, szász 
kartársaink csak a saját jól fölfogott érde-
kökben cselekednének, ha tömegesen belép-
nének az Eötvös-alap kötelékébe. Az okos szó 
ime már egy szász tanítóegyesület ülésén is 
elhangzott: várjuk a hatását, ismételten 
hangoztatván, hogy az a tanító, aki országos 
segélyegyesületünk tagjává lesz — legyen az 
akár magyar, akár német, akár szerb, tót vagy 
román — csak a saját jól fölfogott érdekében 
cselekszik ! — A Tanítók Háza gyufája gyár-
tását, illetőleg a gyárat Beisner Emánueltól 
fia: Beisner Artúr vette át, aki huzamosabb 
ideig tanulmányozta a külföldön a gyufagyár-
tást és mint hozzánk intézett levelében írja, 
gyárát teljesen modern gépekkel szerelte föl s egy 
kiváló ügyességű művezetőt is hozott magával a 
külföldről. ígéri, hogy ezt a hanyatlásnak indult 
ügyet teljes ambíciójával új virágzásra emeli. 
Örvendeni fogunk, ha így lesz, mivel az első 
években az Eötvös-alapnak ezen a réven szép 
jövedelme volt. Később megcsappant ez a 
jövedelem, mert az árú rossz volt és nem 
érdemelte meg a tanítóság támogatását. Ha 
most az új, fiatal gyárosnak sikerülni fog az 

elveszített pozíciót visszahódítania, annak 
Eötvös-alapunk, melynek ma-holnap már két 
főiskolai intemátusról kell gondoskodnia s így 
mennél nagyobb jövedelemre van szüksége, 
csak hasznát láthatja. Lássuk : mit tud az új, 
fiatal gyáros, aki egyébiránt Eötvös-alapunk 
tagjai közé is belépett. — Levél a szerkesztőhöz. 
Az Eötvös-alap érdekében hozzánk írt köv. levelet 
kaptuk és közöljük : „ Szerényebb viszonyaink-
nak megfelelően a bogsánbányai állami iskola 
tanítótestülete egy — a növendékek által 
karácsonytájt — két-három ízben előadandó 
pásztorjáték jövedelmének felével kívánja gyara-
pítani a Tanítók Háza alapját. Tapasztalásból 
tudván, hogy — némi helyiérdek bevonása 
mellett (szegény tanulók segélyezése s m. e. f.) 
ilyesféle előadások nem megvetendő anyagi és 
sok erkölcsi sikerrel járnak, az érdeklődő 
kartársaknak ajánlom Berauer József, kalocsai 
képzőtanár fordításában és kiadásában meg-
jelent Bethlehemi Pásztorok című könnyű 
s mégis igen kedves, vonzó tárgyú három-
fölvonásos pásztorjátékot. Színpad, díszlet 
alig szükséges hozzá. — Száz ily előadás egy 
alapítványt bizton jövedelmez. S ez csak meg-
érdemli azt a csekély fáradságot ! Két hét elég 
a készületre. Tehát még nem késő. Kövessetek ! 
Bogsánbánya, 1903 nov. 27. Mihályfi József, 
áll. isk. igazgató." — A gyarapodás. F. év 
január 1-től november 29-ig összesen 2.266 új 
tag lépett be Eötvös-alapunkba, akik 12.995 
K-t fizettek be. A vagyoni állapot ma a követ-
kező: értékpapírokban 414.585 K; készpénz 
(az Első Hazai Takarékpénztárban) 16.675 K 
62 f; készpénz a postatakarékpénztárban 138 K 
66 f; követelés 3.760 K, összesen: 435.139 K 
28 f . Az augusztusi közgyűlés óta az alap 
vagyona 32.002 K 28 fillérrel gyarapodott. 

— A rajztanítás nemzetközi kongresszusa 
végleges megállapodás szerint 1904 augusztus 
3-tól aug. 5-ig fog megtartatni Bernben (Svájc). 
A részvételi díj 10 frank, melyért a részvevők-
nek joguk van az összes közleményekhez és 
kedvezményekhez. Jelentkezni 1904 január 31-ig 
lehet. Programot Leo Genaud elnöktől kell 
kérni, aki Freiburgban (Svájc) lakik. 

— Az Eötvös-alap és a szövetkezetek. 
Általánosan ismert dolog, hogy a szövetkeze-
tek túlnyomóan nagy százalékában a tanítók 
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a vezetők vagy legalább is a legkeresettebb 
munkások és tanácsadók. Erre támaszkodva, 
az Eötvös-alap elnöksége most körlevelekben 
azzal a kérelemmel járul a hazai hitel- és 
egyéb szövetkezetekhez, hogy a tanítók mun-
kája némi elismeréseként csekély összeget 
vegyenek be évi költségvetésökbe az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza árva-alapja javára, 
hogy ekként a tanítók társadalmi munkája föl-
segítse a tanítók támogatásra szoruló árváit. 
Örömmel jelezzük, hogy a szövetkezeti közpon-
tok melegen támogatják az Eötvös-alap kérelmét 
s a körlevelek a jövő hét folyamán már szét 
is fognak küldetni, első sorban a hitelszövet-
kezetekhez. Az Eötvös-alap elnöksége arra kéri 
tehát lapunk útján a t. kartársakat, hogy akik 
szövetkezetekben működnek, kövessenek el a 
maguk részéről is minden lehetőt, hogy az 
alap elnökségének a kérelme kedvező elinté-
zést nyerjen. Ha a szövetkezetek támogatni 
fogják a tanítóságot emberbaráti céljai eléré-
sében, viszonzásul bizonyára a tanítók is ter-
jeszteni fogják az egészséges szövetkezés esz-
méjét, amelynek eddig is buzgó támaszai voltak. 
Tanúskodott emellett az a fölhívás, amelyet 
fölolvasások tartása ügyében a Gazdák Szövet-
sége megkeresésére csak egyszer közöltünk 
lapunkban s amelyre százával jelentkezett a 
lelkes tanítóság, mely viszonzás fejében, ember-
baráti közintézményei javára, szintén számíthat a 
szövetkezetek támogatására. Az Eötvös-alap 
elnöksége még ez évben a takarékpénztárak-
hoz is fog hasonló kérelemmel járulni, de azt 
is reméli, hogy a közelgő új évben a tanítóság 
is tömeges belépéssel fogja gyarapítani az 
alapot, mely még mindig nem eléggé erős 
arra, hogy — 8000 K ösztöndíj és segély nyújtá-
sán fölül — két főiskolai internátust eltarthasson! 

— Válasz a nyilt fölhívásra. Lapunk m. 
számában Sipos Samu sepsiszentgyörgyi árva-
házi igazgató nyilt fölhívást intézett Földi 
Jenő s.-tanfelügyelőhöz néhai Malik József 
emlékére létesítendő alapítvány ügyében. Erre 
a nyilt fölhívásra Földi Jenő lapunk szerkesz-
tőjéhez intézett levélben azt válaszolja, hogy 
,a begyült adományok a „Háromszéki takarék-
pénztár iban vannak gyümölcsözőleg elhelyezve, 
s hogy Sepsi-Szent-Györgyről való eltávozása óta 
(1901. évi szept. 14.) kezeihez adomány nem 
érkezett. A kezei között levő takarékpénztári 
könyvecske tanúsága szerint a begyült összeg 
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659 korona 51 fillér. A kamatok a takarék-
pénztár alapszabályai értelmében minden külön 
intézkedés nélkül félévenként a tőkéhez csatol-
tatnak. Az összeg csekély voltánál fogva még 
eddig várakozással van, hogy esetleg a tőke 
újabb adományokkal szaporodik s így egy oly 
alap lesz létesíthető, amelyből a megboldogult 
árvája végezhetné magasabb iskolai tanulmá-
nyait." Földi Jenő levelével egyidejűleg egy 
nyilatkozatot is kaptunk, melyben Sándor Lajos 
kir. tanfelügyelő és Benkő András tollnok 
„kijelentik, hogy Földi Jenő előttük fölmutatta 
a „Háromszéki takarékpénztár" által 1901-ben 
kiállított 11.447/28. számú „Málik József 
emlékére (S.-Szt.-György) Földi Jenő gyűjtése" 
címmel ellátott betéti könyvet, mely 1901. 
évi július 19.-én eszközölt utolsó 17 K 10 f 
betéttel 659 I 51 f összeggel zárul. A betéti 
könyvecskében a kamatok 1901 június hó 30-a 
óta előírva nincsenek." 

— Röviíl hírek. 40-éves tanítói jubileumát 
ünnepelte Szepesbélán nov. 20.-án Asszonyi 
Adolf községi tanító. A tantestület, melynek 
nevében NeupauerM. igazgató-tanító üdvözölte, 
szép ezüstkehellyel tisztelte meg a jubilánst, 
aki meghatottan mondott köszönetet. Üdvöz-
lésére az iskolaszék és több egyesület küldött-
sége is megjelent. — Fölhívás. Mindazon t. 
kartársaimat, barátaimat, kikkel a kolozsvári 
m. kir. áll. tanítóképző-intézetben az 1901 — 
902. iskolai év végén tanítóképesítőt tettem, 
fölkérem a „Baráti Szerződés" 3. pontja értelmé-
ben, hogy velem azonnal tudassák b. címöket. 
Muzsna, u. p. Erked. (Udvarhely m.) Szatmáry 
Lajos, állami tanító. 

— Halálozás. Lélek Péter jubiláris nyug. 
r. kath. tanító, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a csanádmegyei tanítóegyesület tb. 
tagja, 48-as honvéd-főhadnagy, nov. hó 22.-én 
életének 84-ik évében Nagylakon jobblétre 
szenderült. — Dózsa Iairéné, szül. Beráts 
Antónia pancsovai, áll. tanítónő életének 40-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékére! 

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

Tartalom : Nemzeti népoktatásunk érdekében. 
Mihály Ferenc. — Állami népiskolák. Schön József. — 
A tanítói önképzés irányairól. Simon Lajos. — A 
részegség elleni törvények. K. Nagy Sándor. — Kül-
földi szemle. — Egyesületi élet.' — Szünóra: A 
pásztorfiú. Földes Ferenc. — Irodalom. — Hivatalos 
Rész. — Tanácsadó. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KBOLOPP ALFHÉD. 

Gazdakörök szervezése. 
E lapok előbbi számában lelkes hangon 

megírt buzdítást olvastam gazdakörök ala-
kítására. Legyen szabad nekem, mint e téren 
évek óta működő embernek e buzdításhoz 
néhány gyakorlati tanácsot fűzni. 

Egy községben vagy városban gazdakört 
szervezni, annak működését ébren tartani és 
irányítani, nemes és áldásos munka. A szervező 
tanító azonban két nagyon lényeges körül-
ményre ügyeljen. És pedig szigorúan zárja ki 
a gazdakörből a politikát és a felekezeti el-
különítést, mert ha ez a két dolog beférkőzik 
a körbe, sőt már a szervezésnél, a megalaku-
lásnál kisért, akkor a gazdakör tulajdonképeni 
céljának : a kisgazdák gazdasági és társadalmi 
művelődésének megfelélni soha nem fog, de 
fészke lehet politikai vagy felekezeti tenden-
ciáknak, akkor pedig jobb, ha meg sem alakul. 

A gazdakör megalakításához elég 25—30 
értelmes, egyetértő akaratú kisgazda, de fölötte 
kívánatos a papot, a jegyzőt, az értelmesebb 
kereskedőket és iparosokat, kik legtöbb helyen 
szintén foglalkoznak gazdálkodással, már a meg-
alakuláskor megnyerni az eszmének. Sajnos 
azonban ez nem mindenütt sikerűi. A pap — 
a legtöbb esetben — a saját felekezetének 
jegyében kivánja a születendő gazdakört meg-
keresztelni és ez már kezdetben kizárná a más 
vallásfelekezetü kisgazdák részvételét, mi az 
általános nemzeti, erkölcsi és gazdasági érde-
keket szolgáló kör célja nem lehet. 

Ha a szükségesnek mutatkozó szám együtt 
van, a tanító a már előbb jelentkezett tagokat 
hívja meg iskolája tantermébe, esetleg más 
alkalmas helyiségbe alakuló közgyűlésre. Adja 
elő a gazdakör célját, választasson elnököt 
(lehetőleg egy idősebb, értelmes gazdát), al-
elnököt, pénztárost, titkárt (ez legyen a tanító), 
könyvtárnokot, a tagok számához mérten 6—12 
választmányi tagot és kimondatván a gazdakör 
megalakulása, olvastassék fel az alapszabályok 
tervezete. 

Az alapszabályokat 3 példányban le kell 
írni és az alakuló jegyzőkönyv eredeti pél-
dányával együtt — kérvény kíséretében — 
föl kell terjeszteni megerősítés végett egye-
nesen a földmívelésügyi miniszterhez, annak 
nevére címezve. Megjegyzem, hogy az alap-
szabályok, alakuló jegyzőkönyv és kérvény 
felbélyegzése — tekintettel a gazdakör irá-
nyára és céljára — nem szükséges. 

Hogy ezen nemes ügyért buzgólkodó kar-
társaimnak munkáját megkönnyítsem, szívesen 
megküldöm a Zentai Gazdakör alapszabályainak 
nyomatott példányát bárkinek, ki eziránt — akár 
levelezőlapon is — hozzám fordul. 

Ha az alapszabályok el vannak küldve, hozzá 
lehet fogni a berendezéshez. A meglevő és o o 
rövidesen várható tagok számához képest bérel 
az elnökség egy jó nagy szobát fűtéssel, vilá-
gítással és tisztogatással. Lehetőleg azon kell 
iparkodni, hogy a körhelyiség ne legyen a 
kocsma épületében, de ha ez kikér ülheti en, 
legalább a helyiség ajtaja az ivószobába (söntés) 
ne nyiljék. Ennek jelentős voltát fölöslegesnek 
tartom megindokolni. 

Bútorzatnak kezdetben elég néhány szék, 
pár hosszú lóca, egy nagyobb asztal, (olvasó-
asztal), egy ki-ebb asztal, pár fogas és egy 
könyvszekrény. 

Szükségesnek tartom jelezni, hogy a gazda-
kör alapszabályain kívül egy — megerősítést 
nem igénylő — házirendet vagy szabályzatot 
is dolgozzon ki, mely különösen tagjainak a 
körben való tartózkodása alatti viselkedéséről 
stb. szóljon. Ezen házirendre kezdetben van 
nagyobb szükség, mivel némely tag nem szokja 
meg mindjárt a társas együttlét első alap-
föltételét, a csendes, megférő — káromkodás-
mentes — beszédmodort és az illendőség egyéb 
megkívántató kellékeit és nagyon jó, ha az erre 
figyelmeztető irott szabály berámázva a falon 
mutatja, mit követel a körben az emberségtudás. 

Az elnökség rendeljen meg egy-két napi-
lapot, egy-két hetilapot (képeset). A lapoknak 
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ne a politikai irányát tektntse, hanem azt, 
hogy melyik megfelelő a tagok értelmi szín-
vonalának és melyik hoz több és jobb gyakor-
lati gazdasági közleményt. 

Könyvtárberendezésről az első időben szó 
sem lehet, mivel a kör bevételei ezt kezdetben 
nem engedik meg. Adok azonban erre vonat-
kozólag egy jó tanácsot, 

A gazdakör elnöksége írjon egy jól meg-
indokolt kérelmet a földmívelésügyi miniszter-
hez és a kezdet nehézségeire hivatkozva, kérje 
a miniszter gazdasági kiadványait könyvtára 
számára. 

Kérése bizonyára meghallgatást nyer és csak-
hamar egy gyönyörű, értékes könyvtár és még 
néhány kiváló gazdasági szaklap (a minisz-
térium kiadványai) birtokába is jut. 

Ha a gazdakör tovább fejlődik és hasznos 
működéséről olykor életjelt is ad, az időnkint 
megjelenő miniszteri kiadványok később min-
den különös kérelem nélkül megküldetnek 
részére. 

A gazdakör célját az alapszabályok írják 
körül. Ezen cél keretében végtelen sok nemes 
dolgot lehet cselekedni. Mondhatom, hogy a 
jól működő gazdakör lassankint az egész köz-
ség gondolatmenetét, gazdasági irányát, erkölcsi 
érzékét helyes irányban terelheti és ott meg 
is tarthatja. 

A gazdakör jövedelmét képezik : 
1. Alapítótagok díja, inely 50 koronánál 

több ne legyen. 
2. Rendes tagok évi díja, ez meg szemé-

lyenkint 4 koronánál több nem igen lehet. 
3. Felolvasások és táncmulatságok jövedelme, 

személyenkint 40—60 fillér beléptidíjjal. 
4. Felülfizetések, jótékony adományok. 
A gazdakörök szervezésével kapcsolatosan 

fölhívom kartársaim figyelmét az ifjúsági egye-
sületek alakítására kapcsolatosan a gazdakörrel, 
ahogy mi azt most Zentán tervezzük. 

A gazdakör helyisége mellett egy szobát 
kell berendezni a serdülő ifjúság — a tagok 
gyermekei — részére, hol azok, különösen 
ünnep és vasárnapokon összejönnek, nekik való 
lapokat-(ifjúsági gazdasági lapokat, képes nép-
lapokat) olvasgatnak, társalognak, dominóznak 

s ha alkalmas az udvarhelyiség, tekéznek 
is, stb. 

Hogy ezenfölül a hasznos ismeretek meg-
szerzését fölolvasások, előadások, szavalatok stb. 
miként és mily sorrendben gyarapítsák, ez 
részletkérdés és a viszonyokat számbavevő, 
céltudatos elnökség hatáskörébe tartozik. 

Ezek főbb vonásokban azon tennivalók, 
mik a gazdakörök szervezéséhez szükségesek. 
Ha kartársaim közül bárki bővebb részletet 
vagy útbaigazítást óhajtana ezen közhasznú és 
áldásos ügyben, mindenkor készséggel állok 
szolgálatára. 

(Zenta.) Novoszel János. 

A tél küszöbén. 
A mezőgazdák őszi munkája néha annyira 

összetorlódik, hogy sok helyütt még november 
köfcepén sem fejezték be a tengeri betakarítá-
sát, s a tavasziak alá való szántás munkáját. 

Beköszönt a tél is. Mindennek dacára, ha 
megszűnik is az őszi munka ; ha a szinbe 
kerül is a fényesre kopott eke : az idő előre-
haladottsága még nem jelent munkaszünetet. 
A téli időszaknak is megvan a maga mező-
gazdasági munka - programmja, bárha a mi 
mezőgazdáink — különösen kisgazdáink — a ö o 
tél küszöbén nem szokták azt tervszerűen elő-
szabni, s annak idejében betartani. Pedig ez 
öreg hiba és olyan sajnálatos mulasztás, mely-
nek kárát egyedül csak ők látják. 

Az ügyes gazda mindenkor gondos körül-
tekintéssel és okos előrelátással cselekszik. A 
mai nehéz megélhetési viszonyok között kell 
is, hogy élelmesek legyünk, hogy az időt. 
alkalmat, anyagot és egyéb körülményeket 
saját előnyünkre kihasználni tudjuk. Manap 
csak az ilyen gazda boldogulhat ; az ügye-
fogyott, „teddide-teddoda" ember még azt is 
elveszítheti, amije volt. 

Kisgazdáink súlyos anyagi helyzetét leg-
inkább annak tulajdoníthatjuk, hogy népünk 
— konzervatív természeténél fogva — még o o 
ma sem veszi figyelembe a mezőgazdaság és 
általában a gazdálkodás terén megváltozott o > O 
viszonyokat, s az ezen viszonyok közé helyez-
kedett modern követelményeket : hanem foly-
tatja az apáról-fiúra átöröklött „máról-holnapra" 
való terv- és rendszer nélküli helytelen „ gaz-
dálkodás "-t, mely sem idővel, sem anyaggal, 
sem alkalommal számolni nem tud. 

Ismerek községeket, ahol a kisgazdák, a 
telet ölhetett kézzel egyszerűen átpipálják. 
Pihennek. Nem találnak munkát, mert nincsen 
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munka-programmuk. Az ilyen helyeken a 
gazdasági ism. iskola van hivatva irányt jelölni. 
Az eljárás igen egyszerű. Minden két hétben, 
vagy minden hó elején megállapítjuk a gazda-
sági heti- vagy havi munka-naptárt. Ez a 
munka-naptár nem egyéb, mint a kijelölt idő-
ben végzendő teendők tervszerű csoportosítása 
és beosztása. 

A munka-naptár összeállítását, mindenkor 
a gazdasági ism. iskola tanulóival együttesen 
végezzük. Az ekkép megállapított programmot 
azután a tanulók gazdasági füzeteikbe beírják, 
hazaviszik és atyjukkal is közlik. A munka-
naptár megszerkesztésénél a tanulóknak lehető-
leg szabad kezet kell engednünk, hogy így 
ebben is bizonyos önállósághoz szokjanak. 

Útmutatásul álljon itt a decemberi munka-
naptár összeállításánál követendő eljárás : 

Tanító : A zárt helviségekben a levegő meg-
<J o ö o 

szorul, megdohosodik; a sötét, nedves helye-
ken a tárgyak megromlanak, megpenészesednek, 
megrothadnak. Édesatyád mikor forgatta a 
magtárban levő gabonát, N. ? 

o o " 
Növendék : Utoljára november elején for-

gattuk. 
Tan.: Miért szükséges a magtárban, vagy 

a padláson levő gabonát megforgatni, N. ? 
Növ. : A gabonát azért forgatjuk, hogy 

meg ne dohosodjék. 
Tan. : A gabonát nemcsak novemberben, 

hanem decemberben is meg kell forgatni, 
különösen ha enyhe az időjárás. Emellett a 
magtárt szellőztetni is kell. Éppen így szüksé-
ges, hogy időnkint az istállót és a pincét is 
szellőztessük. Miért kivánatos ez utóbbiaknak 
a szellőztetése, N. ? 

Növ. : A jó levegő kedvéért, amennyiben a 
jó levegő az állatoknak épp úgy szükséges 
mint az embernek, a pincét pedig azért kell 
szellőztetni, hogy a dohos levegő frissel vál-
tassék föl, s így a penészedés és a rothadás 
megakadályoztassék. 

Tan. : Mikor végezzük a szellőztetést N. ? 
Növ. : A szellőztetést mindenkor alkalmas, 

napos időben kell végezni. 
Tan.: Amily szükséges, hogy időnkint szellőz-

tessünk, éppen olyan fontos, hogy a téli zord 
időben a pince- és padláslyukak elzárassanak. 
Miért kell a pincelyukakat elzárni, N.P 

Növ. : A pincelyukakat azért zárjuk el, hogy 
a keményebb fagyok beálltával a pincébe helye-
zett zöldségféléket, krumplit, répát, stb. a fagy-
tól megóvjuk. 

Tan. : Miért kell a padlásablakokat be-
zárni, N. ? 

Növ. : A padlásablakokat pedig azért kell 
bezárni, hogy a támadható hóviharok a padlá-

\ 
son levő gabonában s más egyébben kárt ne 
tegyenek. 

Tan. : Foglald össze az eddig elmondot-
takat, N. ! 

Növ. : A gazda gabonát forgat ; magtárt, 
istállót s jó időben pincét szellőztet; a pince-
és a padlásablakokat rendben tartja. 

Tan. : Az elmondottakat írjátok a decem-
ber havi teendők sorába! 

Ilyen módon sorra vesszük az istállóban, a 
házkörül, a szántóföldön, a kertben a méhes-
ben, a borospincében, stb. elvégzendő teen-
dőket. Melyek azok?*) 

December hóban: A gazda gabonat forgat; 
magtárt, istállót s jó időben pincét szellőztet; 
a pince és padlásablakokat rendben tartja. 

A gazdasszony megválogatja a gyümölcsöt 
és más télire eltetteket s ami állandóságra o 
nem vall, azt fölhasználja, vagy eladja. 

Az istállóban az előre megállapított telelte-
tési rend szerint takarmányoz, ápolja és gon-
dozza állatait. 

Ha kövér a vetés és van juh, azt a gazda 
megjárathatja száraz, vagy fagyos időben juhai-
val. A kijáró sertéseknek a gazdassszony 
pótlékot ad, a baromfi már rostaaljat vagy 
malom hulladékot kap. 

A kertekben a hernyófészkek szedése foly-
tattatik, szintúgy a fák törzsének a tisztítása. 

A méhesben körül kell nézni, egér vagy 
más állat nem-e tesz kárt a telelőben levő 
kasok vagy kaptárakban. 

A pincében végzi az évnegyedes feltöltést, 
valamennyi telt hordón. 

A téli hónapokban ellátogat a gazda a 
gazdasági téli előadásokra, melyeket a gazda-
sági egyletek és gazdakörök a kormány támo-
gatásával rendeznek. 

Aki teheti, részt vesz a gazdasági téli tan-
folyamokon, ahol a kosárfonást, kefe- és seprű-
kötést megtanulhatja. Ha érkezése van, tanítja 
a cselédjeit is és téli napokon fon velük együtt 
kasokat, kosarakat, sövényt, köt seprőt, stb. 
Eljárogat a gazda az otthon levő legényfiai-
val a gazdakörbe, vagy az ifjúsági egyesületbe, 
ahol hasznos könyveket és lapokat olvasnak. 
Ha iskolás gyermekei vannak, azokkal estén-
kint elbeszélget arról, hogy mit tanultak az 
iskolában ; s ha szükségesnek látja, ő maga is 
oktatja őket tisztességtudásra, engedelmességre 
és más egyéb jóra. Mert a gazdának nemcsak jó-
szágaival, hanem gyermekeivel is kell törődnie. 

A gazdasszonyok, leányok ugyancsak az 
egész téli idény alatt varrással és egyéb kézi-
munkával foglalkoznak : a családtagok részére 
és mások részére pénzért dolgoznak ; varrják 

* Tormay „Mezőgazd. vezérfonala" 49. 1. szerint. 
4 9 * 



20 NÉPTANÍTÓK -LAPJA. 45. SZÁm. 

a családtagok fehérneműit, foltoznak, fonnak 
és szőnek. 

Január hóban: Ha van a gazdának mag-
lóherje, maglucernája, magra termelt lenje, 
ezeket kicsépli. 

Ha ez és ilyen munkája a gazdának elfogyott, 
készít szalmaköteleket; alkalmas időben, ha 
van kint répája vagy burgonyája kupacban, 
megnézi, hogy a kupacok leföldelése nem 
rogyott-e meg, nincs-e megrepedezve, ha igen, 
azt megigazítja ; szintúgy a gazdasszony ilyen-
kor — ha van pincéje és abban burgonya, 
ezt megválogatja ; megnézi hogy elrakott zöld-
ségén nincs-e baj ? 

Hideg, száraz időben, ha a magtárban van 
gabona, ezt megforgatja, ugyanekkor a mag-
tárt kitisztítja, esetleg rostál, hogy az alját 
megétethesse. Más munka hiányában adagokba 
köti a száraz takarmányt és vág szecskát. 

Az istállót tisztítja, készíti az almot, vagy 
változva, vagy állandóra vetvén azt meg. Azon 
van, hogy pontosan történjék az etetés, vala-
mint ne jeges vízzel az itatás ; tisztogassa és 
ápolja a megkívánt módon állatait. A gazd-
asszony a rendes időben fejje meg a teheneit. 

Naponkint szellőztesse az istállót ; délben, 
ha nem zord az idő, eressze ki állatait az 
udvarra, hogy friss levegőt szívhassanak és 
kissé mozogjanak, ami egészségükre válik. 
Addig, míg az állatok a szabadban vannak, a 
jászolok, azok alja és az istálló talaja gyöke-
resen megtisztítható és az alomrendezést is 
elvégezheti a gazda. 

A kertben és az udvaron levő fákról le-
szedhetők a hernyó fészkek ; ha vannak sövé-
nyek, ezek megtisztítandók, végre ha a mezőre 
a rossz út miatt trágyát hordani nem lehetne, 
akkor a háziasszony veteményes kertjének ki-
jelölt tábláit lássa el a gazda a szükségelt 
trágyával. 

Február hóban. Folytattatnak az előző hó-
napban megkezdett munkák. Megvizsgálandók 
a gazdasági eszközök, s ha azokon valami 
javítani való van, végezze vagy végeztesse azt 
el most. Készítse el ezen hó folyamán a vetni 
való gabona- és egyéb magnemüeket. A kom-
poszttrágyát keverje át. 

A pincébe rakott burgonya és zöldség át-
vizsgálandó és a hibás, de az egészségre nem 
ártalmas zöldség vagy krumpli a marhának és 
a sertésnek adandó, nehogy kárba vesszen. 

Az istállóban ápolja, okszerűen etesse az 
állatokat. 

Ha hasas kancái vannak, ezek alá bővebben 
almoz, csak kis teher előtt használja ; ha kint 
állanak, lepokrócozásukról nem feledkezik meg. 
Ha ellős kancái vagy juhai lennének, ezek 

körül foglalatoskodik, szemmel kiséri őket, 
nehogy kár essék bennük. 

Február elején a tojás a városban még igen 
drága, a friss tojás pedig keresett ; ekkor tehát 
a gazdaasszony behoz néhány tyúkot meleg 
helyre, ezeket felerészben gorombára őrölt 
tengeri, felerészben kendermagból álló eleségen 
tar t ja , hogy korán tojjanak. A ludak, ha 
szalmaszálat visznek, ezzel jelzik, hogy csak-
hamar tojni fognak, akkor fészket kell nekik 
készíteni. 

A kertben, ha a gazdasszony ért hozzá, 
melegágyat készít és veteményez belé. A gazda 
pedig kézben olt fát és szőlőt. 

A méhesben megvizsgálandók a kasok; 
aljukat ki kell tisztítani, s ha szükséges, ete-
tünk és itatunk. 

* 

Ezt az anyagot minden gazdasági ismétlő 
iskola tanítójának föl kellene dolgozni. így 
aztán majd Pató Pál uraimék sem mondhatják, 
hogy nincsen munkájuk. 

(Bodrogli-Monostorszeg.) Grubitza Kálmán. 

Betegségek. 
3. R a g a d ó s száj- és körömfájás . 

(P.) A száj- és körömfájás a hasított körmű 
állatok heveny-fertőző betegsége. Megtörténik 
azonban néha az is, hogy a lovak, a húsevők, 
a baromfiak, sőt az ember is ezen betegséget 
megkapják. 

A betegség rendesen hólyagos kiütésekkel 
jár. Ezen hólyagok különösen a száj nyák-
hártyáit és a körmök közét borítják el. 

Ezen járványszerű betegség rendesen keletről 
húzódik nyugatra, még pedig a tapasztalat 
szerint 3—4 évben egyszer. Magyarországon 
pl. 1899-ben lépett föl nagy mértékben és 
1890-ben érte el tetőfokát. 

Hogy mily károkat okoz ezen betegség, arra 
álljon itt például a fenntebb említett 2 év és 
az 1891-ik év. Ha egy beteg állat értékét 
átlag csak 20 koronára tesszük, akkor is ezen 
3 év alatt a száj- és körömfájás-okozta vesz-
teség 24 millió koronára tehető. 

Ezen betegséget szintén fertőző gomba 
okozza, mely gomba a beteg állat hólyagos 
kiütései váladékában, nyálban, tejben, bélsár-
ban, vizeletben, vagy az ezekkel beszeny-
nyezett alomban és más tárgyakon egyaránt 
előfordul. 

Ha ezen betegséget azonnal nem ismerjük 
föl, a fertőzés természetes úton igen gyorsan 
terjed, mert a beteg állat az istállóban, legelőn, 
piacon stb. az egészségessel érintkezik, egy-
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mást nyalják és így a betegséget tovább és 
tovább adják. 

A beteg állat szájából kifolyó nyál vagy a 
hólyagok váladéka beszennyezi a takarmányt, 
a jászlat, az itató edényt, a legelő füvét, az 
istálló talaját, az ápolók kezét és ruháját, 
mikkel ha az egészséges állat Vala/mely nyák-
hártyája érintkezik, kész a fertőzés. Ezeket 
tudva könnyen megérthetjük, hogy a marha-
kereskedők mint lesznek a ragályos beteg-
ségek terjesztői. 

A szopós állatok rendesen a tejjel szívják 
magukba ezen betegséget. A tejben levő 
bacillusok fölforralással elpusztíthatok. Itt 
azonban figyelemmel kell arra lenni, hogy 
még 70°-nál a gombák nem pusztulnak el, 
éppen ezért csak az a tej lesz immúnis, amely 
teljes forráson (100°) ment át. 

A száj- és körömfájás iránt legfogékonyabb 
a szarvasmarha, a sertés, kevésbbé a juh és a 
kecske. Igen figyelemreméltó körülmény ama 
tapasztalati tény, hogy míg a nyugati fáj 
szarvasmarháiból 95—100% a megbetegedés, 
addig a mi hazai fajtánkból csak 50%. 

Ha a ragadós száj és köröm fájáson az állat 
átment, akkor mintegy beoltódott, vagyis immu-
nis lesz ezen betegség ellen. Azonban ez csak 
1—2 évre terjed, sőt ez sem mindig bizonyos, 
mert van arra is eset, hogy a gyógyulás után 
pár hétre a már egészséges állat visszaesik 
ezen betegségbe. 

A hólyagok nemcsak a körmök közt és a 
szájban fejlődnek, hanem a torokban, sőt néha 
a beleken is, mely esetben elhullást okoznak. 

A betegség a fertőzéstől számított 3—8 nap 
múlva enyhe lázzal kezdődik. Ilyenkor az étvágy 
és ezzel együtt a kérődzés elmarad, a fejős-
állatok kevesebb tejet adnak s ez is sürü, undo-
rító ízű barna-vöröses lesz s ha forraljuk össze-
fut. Az állat bágyadt, szomorú tekintetű lesz. 
Menés közben lábait feszesen, fájdalmasan moz-
gatja, állás közben pedig hol az egyik, hol a 
másik lábát emeli fel. Azonban legszívesebben 
fekszik. A szájszélek szorosan összecsukódnak, 
melyek közül nyúlós, habos nyál foly. Néha 
az állat csámcsog, amit rendesen az ajkak 
ideges rángatódzása követ. 

Ha a betegség tüneteit közelebbről is rész-
letesen vizsgáljuk, akkor úgy találjuk, hogy 
szájfájás esetén, ha az ajkakat szét nyitjuk, 
azok belső felülete és a fog husa forró tapin-
tató és igen élénken pirosodott. A betegség 
3-ik napján az említett helyeken és a nyelv 
hegye közelében hólyagokat találunk, melyek 
a kisebb állatoknál borsónagyságuak, a ki-
fejlett nagy állatoknál pedig akkorák, mint 
egy-egy mogyoró. 

Ezen hólyagok kezdetben tiszta vizszerű 

savót tartalmaznak, mely később megzavarodik, 
szürkés-fehér lesz s rendesen 2 napi állás után 
a fölrepedt hólyagból kifoly. Természetes, hogy 
a hólyag falai leszakadoznak és visszamarad 
mindenik helyén egy-egy friss, érzékeny seb. 
Azonban 1 — 2 nap alatt ezen sebek fölé ú j 
hámréteg képződik és beáll a gyógyulás. Mikor 
ez a hámréteg megkeményedik, akkor az állatok 
is enni kezdenek, mert addig a sebek miatt 
nem tudtak enni. Ilyenkor igen lesoványodnak 
az állatok. Ismerve a betegség ezen lefolyását, 
lehetőleg tartózkodjunk annak tartama vagy 
gyógyulása alatt az állatnak száraz, rágós 
takarmányt adni. 

Nemcsak a szájban, hanem szarvasmarháknál 
a szutyakon, a sertésnél pedig az ormányon 
is találunk fekélyeket, melyek sokszor össze-
folynak és egy nagyobb hólyagot képeznek. 

A körömfájás szarvasmarháknál a szájfájással 
egy időben jelentkezik, a juhoknál és sertéseknél 
pedig legtöbbször különállóan. A fent már 
elsorolt tünetekhez járul még az is, hogy ha 
a lábak mind egyszerre kapják meg ezen be-
tegséget, akkor az állat csak nehezen bírható 
a fölkelésre. Ha a csülkök közé nyúlunk, úgy 
találjuk, hogy a bőr duzzadt és igen meleg 
s rajta két nap alatt az apró hólyagok meg-
jelennek. Mivel itt a hólyagok nagyobb nyo-
másnak és súrlódásnak vannak kitéve, mint a 
szájban, megrepedésük is hamarabb történik. 
Itt azután a felhámképződés is lassabban megy 
és csak 1—2 hét multán következik be a tel-
jes gyógyulás. 

A tőgy megbetegedése alkalmával a csecs-
bimbókon, különösen azok végein a fent em-
lítettekhez- hasonló hólyagok képződnek. Ha 
fejés közben a külső behatás alatt föl nem 
szakadnak a hólyagok, akkor 5—6 napig is 
megmaradnak, mialatt faluk teljesen elvéko-
nyul, kiszakad és a fekély kiömlik. Közben ter-
mészetesen a tőgy megduzzad, a tejmirigyek 
működésében zavar áll elő, a tejtermelés alább 
száll, ami megmarad, a föcstejhez hasonló 
sárgás-fehér szinü és savanyú ízű lesz, ritkáb-
ban fehér nyálkás cafatok úszkálnak benne és 
emellett avas, kesernyés ízt kap. 

A hólyagok tulajdonságára jó figyelembe 
venni, hogy lia a beteg állat száját nem tartjuk 
tisztán, s így abban a felhalmozódott nyál és 
ételmaradék bomlásnak indul, akkor a gyula-
dásos tünetek súlyosabbak lesznek s a légcsőre 
átmenve torokgyuladást és hörghurutot idéz-
nek elő. És végre ha az ilyen hólyagok föl-
repednek, mélyebb sebeket hagynak maguk 
után. Ha a végtagokon van a kóros tünet, 
akkor az állatot minden mozgástól óvni kell, 
mert az erőművi izgatások a gyuladást súlyo-
sabbá és genyesedésre hajlandóbbá teszik. 
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A genyesedésnek pedig mindig az a vesze-
delmes tulajdonsága van, hogy nemcsak kifelé, 
hanem befelé is terjedhet. Utóbbi esetben, ha 
eléri a csonthártyát, akkor azután a csontot a 
szu támadja meg, ami az állat elpusztulásával 
egyenlő. így azután a gondatlan kezelésnek 
lehet tulajdonítani a szarufal különválását, 
sőt néha az egész szarutok leesését. 

Fiatal állatoknál ezen betegség eredménye a 
heveny gyomor- és bélhurut. Megismerhető 
arról, hogy a hólyagok kifejlődésével egyidőben 
heves láz fogja el őket, nem esznek, a bélsár 
híg és bűzös, a hasat ha nyomjuk, igen érzé-
keny és az állat 2—3 nap alatt elpusztul. 

Gyógyítás. A gyógykezelés még m^idezideig 
tökéletlen. Már 1899-ben hirdették ugyan egy 
német tanár találmányát a seraphint, mint védő 
oltó-anyagot s állítólag a kísérletek meglepően 
kedvező eredménnyel jártak. Azonban, mint 
nagyon jól tudjuk, még mindezideig a közhasz-
nálatban nem terjedt el. 

Ha a betegség jóindulatú, akkor a nyugalom 
és tisztaság azon eszközök, melyekkel a gyó-
gyulást leghamarább eléljük. Éppen ezért, 
hacsak magával a száj fáj ássál van dolgunk, 
akkor az állatoknak olyan takarmány adandó, 
amely nem hegyes és szúrós. Ilyenek a lisztes 
keverékek, a moslék, pogácsa-oldat, gyönge 
fiatal sarjú stb. Szopós állatoknak pedig, ha 
nem akarnak szopni, gummicsövön át adunk 
tejet. 

Hogy az állat a száját tisztán tarthassa, 
állandóan tiszta vizet kell előtte tartani. És 
ha az állat nem szürcsölgetné a vizet, akkor 
az irrigátorra puha gummicsövet teszünk s 
napjában 2—3-szor azzal mossuk ki a száját. 
Ezen betegségnél a használatban lévő gyógy-
szerek legföljebb csak arra vehetők igénybe, 
hogy a szájban visszamaradt nyál és takar-
mányanyagok erjedését a fent jelzett okokból 
megakadályozzák. E célra pedig a konyhasós, 
timsós és ecetes vizek igen jól használhatók, 
vagy pedig a kreolin és karból 2—3%-os 
oldata vehető igénybe. 

Ha a lábakon van a betegség, akkor a fent-
említteteken kívül használatba vehetők a kátrány, 
a porrá tört rézgálic (vegyítve) és a xeroforoin. 
E két utóbbi mint szárító hatású tesz igen jó 
szolgálatot. 

És végre, ha a betegség a tőgyre ment át, 
akkor 2%-os bórsav-oldattal kell mosogatni. 
Ha a fájdalom fokozódik, akkor a tőgy sótalan 
zsírral, irósvajjal vagy pedig vazelinnel kene-
getendő, hogy megpuhuljon. Ha külső sebese-
dés is van, akkor jó a sebet glycerinnel kenni. 
Gyuladás esetében a tejet kétóránként ki kell 
fejni. 

Ezen betegség ha valamely udvarban fel-
lépett, rendkívül fertőző voltánál fogva minden 
állatra ki fog terjedni. Mivel a gazdára igen 
nagy veszteség, ha igás állatai egymás után 
kapják meg ezen betegséget és így a munká-
nak hosszabb időn át szünetelni kellene, ezen 
közönségesen úgy segítünk, hogy az összes 
állatokat beoltjuk. Az eljárás így történik : 
A beteg állat száját egy tiszta puha rongygyal 
megdörzsöljük, mellyel azután az egészséges 
állatok száját dörzsöljük be. Ezen beoltás után 
a beoltottak 75%-a megbetegedik, de rövid 
idő múlva, gondos kezelés mellett, felgyógyul-
nak s alig kétheti szünetelés után ismét hasz-
nálhatók lesznek. 

Ezen eljárás mellett szól a takarékossági 
szemponton kívül ama körülmény is, hogy az 
így beoltott állatok betegsége enyhébb lefo-
lyású és a gyógyulás is hamarább történik. 
Megjegyzendő, hogy csak a szarvasmarhákat 
szoktuk beoltani. 

Említettem, hogy a tisztántartás, illetve 
a sebes részek mosogatása a főkellék. A 
juhokat legtöbbször a lábfájás támadván meg, 
egész nyájak lábát egyenkint nagy munka 
volna kimosni. Éppen ezért az akolajtó széles-
ségének megfelelő széles és jó hosszií vályú 
készítendő, amelybe a fentemlített valamelyik 
gyógyszer töltendő és ezen az egész nyájat 
keresztül kell hajtani. Ilyen eljárással gyorsan 
és könnyen végezzük a tisztántartást. 

A birs termesztése és feldolgozása. 
A birs gyümölcse nyersen élvezhetlen. Föl-

dolgozva azonban becses háztartási cikk. 
A köznép csak mint házi orvosszert ismeri. 

Földolgozásához nem ért. Megsütve hasmenés 
és vérhas eseteiben alkalmazza. így ősszel és 
egész télen minden jobbmódú alföldi paraszt 
parádés szobájában ott díszlik az almáriom 
tetején a sárguló birsalma, mely átható illatával 
betölti az egész szobát. 

Most tehát, mikor a leszedett birs maholnap 
már az almáriomok tetején is beérik : idő-
szerűnek tartom, annak földolgozásáról és 
értékesítési módjáról egyet-mást elmondani. 
Előzőleg azonban természetszerűnek látom, a 
birsfa szaporítására és gondozására is kiter-
jeszkedni. 

A birs a törpe növésű fák közé tartozik. 
Ezért leggyakrabban bokor alakjában nevelik. 
Gyökerei vörhenyes-bamák, vékonyak, sűrűn 
elágazók és nem igen hatolnak mélyre. Éppen 
ezért gazdag televénytalajt, nyirkos helyet, 
s gyakori trágyázást igényel. Ilyen helyen 
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buján fejlődik és dúsan terem. A tőből 
fattyúhajtásokat nevel. Ezeket minden évben 
el kell vagdalni. Ágai fényes-barnák és dús 
növésüek. Levelei tojásalakuak, szélesek és 
alúl molyhosak. Virágja az ág hegyén fakad, 
s gyönyörű rózsaszinü. Virágpompájában bátran 
versenyre kelhetne akármelyik díszfánkkal. 
Gyümölcse gömbölyű vagy hosszúkás. Azt 
birsalmának, ezt birskörtének nevezik. 

Szaporítása dugványozás vagy bujtás útján 
történik. E célra igen alkalmasak a tőből 
előtörő fattyúhajtások. A nemesebb fajtákat 
átoltással állítják elő. Ilyen jeles fajták a 
Portugdlli, Konstantinápolyi, Metzi és a 
Bereczky-féle óriás. De ezeken kívül van még 
több is. 

Ellenségei a levéltetvek. Ezek a fiatal 
molyhos ágacskákat és a levelek alját lepik 
el. Az ágakon találjuk a barna paizs-tetüt, 
lej ebb pedig a törzset furkáló kukacot. A levél-
tetvek ellen való védekezés módja a thana-
tonnal való permetezés ; a paizs-tetvek ellen 
pedig a kefélés és a meszelés. A törzset 
pusztító kukacot pedig dróttal kell kipiszkálni 
és megölni. Ez utóbbi ellenség jelenlétét 
könnyen észrevehetjük. Ha a fa alatt fürész-
porszerű hulladékot látunk, ez már jele annak, 
hogy fánkat kukac rágja. 

A birs gyümölcsét október végén november 
elején szedik. Ilyenkor még a földolgozásra 
nem alkalmas. Azért — utóérlelés céljából — 
kamrába vagy száraz pincébe elrakjuk. Ha a 
gyümölcs szépen megsárgult, aszerint, amint 
azt üvegekbe eltenni, kocsonyává vagy sajttá 
földolgozni akarjuk, osztályozzuk. A szebbeket 
és nagyobbakat befőzzük. A befőzésre kerültek 
lehámozott héjából és kövecses magházából 
kocsonyát készítünk. A selejtes és pudvás 
példányokból pedig sajtot préselünk. 

A befőzésnél a következőképpen kell eljár-
nunk. A birset meghámozzuk, gerezdekbe 
vágjuk, kövecses magházát kivágjuk és hideg 
vízben megöblítjük. A meghámozott birs a 
levegőn megbarnul. Ez pedig az üvegbe rakott 
gyümölcs szépségéből sokat levon. Ezen azonban 
segíthetünk, ha a fehérítési eljárást ismerjük. 
Ez az ú. n. kénezés. A vízből kiszedett birs-
gerezdeket egy fölfordított tiszta rostára rakjuk, 
s tiszta ruhával gondosan letakarjuk. Most a 
rosta alatt meggyújtunk egy kétujjnyi széles 
kénszalag darabkát, hogy annak füstje teljesen 
átjárja a letakart gyümölcsöt. 5—10 perc 
múlván levesszük a terítőt, s a megfüstölt 
birset tiszta hideg vízben négy-ötször jól 
kimossuk, hogy a kéntől nyert kellemetlen 
szagtól teljesen megszabaduljon. 

Ez után a gerezdeket, a már előzőleg 
tisztára kimosott, s megszáradt üvegekbe 

rakjuk, s ráöntjük a szörpöt. Ez utóbbi 
készítésénél a következőket tartjuk szem előtt. 
Minden 6 üvegre Va kgr. cukrot és másfél 
liter vizet számítunk. A cukrot a jelzett 
mennyiségű vízben jól felfőzzük, s kihűlt álla-
potban az üvegbe rakott gyümölcsre töltjük. 
Most pergament-papírral jó szorosan lekötjük, 
gőzben párolni hagyjuk, s így elkészítve télire 
elrakjuk. 

Hogy a lehámozott héj és a kivágott magház 
se menjen kárba: ezen hulladékból birs-kocsonyát 
főzünk. Eljárásunk a következő : A héjat és a 
magházat annyi vízben, hogy azt ellepje, 4—5 
órán keresztül lassú forrás mellett főzni hagyjuk. 
Az így némileg megsűrűsödött levet szita 
módjára kifeszített fehér vászon-ruhán átcse-
pegtetve leszűrjük. A levet megmérjük, s hozzá 
ugyanannyi cukrot veszünk. A cukrot vízbe 
mártjuk, tiszta lábosban tűzhöz tesszük és for-
raljuk. Ha a cukor darásodik (grízesedik), hozzá-
öntjük a leszűrt levet, s mintegy fél óra hosz-
száig forrni hagyjuk. Ha most ezt a főzetet 
üvegekbe töltjük, az ott mint a kocsonya 
megolvad. Mint kitűnő gyümölcsíz, sütemé-
nyek, fánk és más tésztanemű ek mellett hasz-
nálható. Sokan többre becsülik akármi más 
lekvárnál. 

Becses csemegének tartják a birs-sajtot is. 
Ez utóbbit a következőképpen készítjük : Az 
egész birseket fazékba rakjuk, vizet töltünk 
reájuk, s addig főzzük, míg az egyes almákat 
kötőtűvel könnyedén át nem szúrhatjuk. A 
puhára főtt birset most sűrű szőrszitán áttörjük 
(paszirozzuk). Az ekként nyert pépet cukorral 
felfőzzük. A cukrot itt is úgy készítjük elő, 
mint ahogy azt a kocsonyánál leírtam. Csupán 
a mennyiségben teszünk különbséget. Minden 
kgr. pépre ÍV* kgr. cukor számítandó. Ha a 
pépet a cukorral összeöntöttük, a keveréket 
gyenge és egyenletes tűz mellett mintegy fél 
óráig forraljuk. A hosszabb ideig tartó főzés, 
különösen kevés tűz mellett, a birs-sajt színé-
nek és ízének is ártalmára szolgál. A hűlni 
kezdő pépet most mintákba töltjük, s szellős 
helyen szárítjuk. Ha alkalmas mintáink vannak 
(dió, alma, körte, szilva, stb. utánzat) a sajtot 
ezekbe préseljük. Egy-két hét múlván teljesen 
megszáradt csemegénk fölöslegét valamelyik 
csemege-kereskedőnek vagy cukrásznak kínál-
hatjuk, a ki azt jó pénzen és szívesen átveszi 
tőlünk. A sikerült birs-sajt világos-sárga és 
áttetsző színű. Ha megszárad kiveri a cukor, 
s bátran elébe helyezhető a külföldről ide került, 
s drága pénzen fizetett aszalványoknak és kan-
dirozott gyümölcsöknek. Még a karácsonyfáról 
is ezt kapkodják legszívesebben a gyermekek. 

(Bodrogli-Monostorszeg). 
Gubitzáné 1 Vetsz Mariska. 
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Rege a fenyőfáról. 
Télen, mikor a természetben minden síny-

lődik, pusztul és kihal : üde zöldjében látjuk 
pompázni a kimagasló büszke fenyőt. Min-
denütt nyomot hagy a tél halált osztó keze, 
csak rajta nem foghat ki, az ö lombjait nem 
tarolja le soha. Nem sanyargatója, hanem ékes 
köntöse neki a zuamara. Lombjai alatt fagyos-
kodó kis madárkák találnak menedéket. Csicse-
regnek. Ha kissé játszadoznék velük a csalfa 
napsugár, talán még vigadni is tudnának körü-
lötte, épp úgy, mint azok a biborpalástba 
öltözött csodálatos kis keresztcsőrüek, melyek 
szeretetről és boldogságról énekelve, az örök-
zöld fácskán tél közepén fészkelnek s ezen 
édes, meleg otthonukból gondtalan örömmel 
gúnyolják a fagyoskodó világot. Nekik me-
legük van. 

Télben csillogó meleg tavasz e balzsamos 
illatú fácska. Áldott fája a világnak! Szép 
otthona a madárnak . . . . Csoda-e tehát, ha 
az ember is vonzódik hozzá és a természet 
öröméből ki akarva venni részét a világ leg-
nagyobb ünnepén: az otthonába viszi s gyer-
mekei legfőbb örömére, fényözön között sok 
mindenféle ragyogással halmozza, tarka cukorral, 
ezüstdióval és aranyalmával tetézi? Olyan ez 
a fácska, mintha maga a hatalmas istenség 
szentelte volna meg örökzöld lombjait. Határ-
talan boldogság fogja el ilyenkor a gyermeki 
szívet. Amikor meglátja, mini ha az élet tün-
dére a regeszerű örök üdvösség kapuja elé 
vezette volna. Az ártatlanság ezen édes örö-
mének varázslata alatt még az idö gyors 
szárnyalása is csendesedni látszik, mintha csak 
tétovázva merne átrepülni a legfőbb földi bol-
dogság küszöbén. 

Vájjon mikor áradt ily mérhetlen üdvösség 
a fenyőre ? Talán amikor a madárdalt és a 
virágillatot szeretni tanulta az ember s mikor 
kitalálta, hogy hogyan bírja télen is szobába 
csalni a csillogó meleg tavaszt, a virágillatot 
és a madárdalt ? 

Alig sejti a mai kor gyermeke, hogy őseinknek 
mily régtől fogva kedves választottja a fenyőfa 
s hogy mily messzire kell visszamennünk a 
történelem fonalán, hogy az északi népeknek 
a fenyőfa iránt viseltetett mérhetlen tisztele-
téről szólhassunk. Oly szent volt északon a 
fenyő, amilyen Athénben az olajfa, Rómában 
pedig a tölgy. 

A nép fiai megváltozott lelki világából őseinek 

a kiválasztott fák iránt viseltetett véghetetlen 
szeretete tünedezni látszik ; szokásaik azonban 
még manap is mindegyre árulói lesznek a régi 
idők eme kegyeletes érzésének. Az ókori 
északi n-'pek, köztük a skandinávok és ger-
mánok, azon időszakban, amidőn az év leg-
rövidebb napjának elmultával kezdtek kijönni 
a télből, annak örömére, hogy a Nap az „égi 
óriást" legyőzte, az istenek látogatását várva, 
házaik belsejét az „örökzöld" fenyő galyaival 
díszíték és vallásos szertartások mellett a sza-
badba vonulva, az újra támadó Nap jelképeül 
meggyújtottak egy fenyőfát. Hogy pedig a 
jövő évi termés jó legyen, „almát és diót" 
dobáltak a tűzbe és az istenséget dicsőítő 
énekek és imák zengése mellett várták a 
fácska elhamvadását. 

Ezen, a téli napfordulat idejére eső kará-
csony-éjjeli fenyőfameggyujtás egyes népeknél 
még ma is dívik és ily népszokásra hazánk-
ban is találhatunk. A délmagyarországi szerb 
családapa karácsonyeste az erdőről tölgyfa 
csemetét hoz és ezt tűzre téve családjának 
boldog karácsonyt és erőt, egészséget kíván a 
jövő évre. A sárosmegyei tót családapa boróka-
bokrot visz haza az erdőről és a szokásos 
karácsonyi jókívánatok mellett tűzre teszi. 
A legtöbb helyen manap már nincs módjában 
a gazdának — és nem is szabad — eleven 
fácskát hoznia az erdőről, ilyenkor azután úgy 
segít a dolgon, hogy a családfő egy tölgyfa-
tuskót tesz a tűzre, éjfélkor pedig ráüt az 
égő tuskóra egy bottal, mondván: „Annyi 
Istenáldása szálljon a házamra, amennyi 
szikrát adott most e fa!" Manap már a 
dalmátoknál is csak a tölgyfa-tuskó jelképezi 
a régi idők örömtüzét. Mielőtt a tuskót tűzre 
teszik, babérlombokkal, olajággal és szagos 
rozmarinnal díszítik azt. Régente minden család-
tagnak megvolt a maga ága s a levelek számá-
ból és elhelyezkedésükből szerencsét jósoltak. 

Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a karácsonyfa 
épp úgy alapszik őskori pogány szokáson, 
mint amilyenen a manap már semmi vallásos 
vonatkozással nem bíró májusfa. Pedig az 
egyiket a téli napforduló, a másikat a tavasz 
bevonulása örömére legelőször a pogányok 
állították s ezért a kereszténység hajnalán az 
egyház ki is kelt ezen pogánykori szokás ellen. 
Csak akkor kezdte türelmesen nézni a hívek 
karácsonyfáját, mikor látta, hogy olyannak 
tekintik azt, mint a virágvasárnapi szentelt 
barkát és az úmapi tölgyfalombot. 
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Azt mondja a biblia, hogy Krisztus születé-
sének éjjelén az angyalok serege öröméneket 
zengett ; soha nem látott csillag jelent meg az 
égen, langyos, tavaszi szellő támadt s föl-
ébresztve téli álmából a földet, virágdíszt öltött 
az előbb még hótakart rét. A fák kilombosod-
tak. Méltó tehát, mondá az egyház, ha e szent 
időben a hívek otthonukba viszik és kivilágít-
ják a remény örökzöld fácskáját, hogy e fény-
özönben csillogó lombsátor alatt épp oly gló-
riával köszönthessék a kis Jézust, amilyennel 
őt az első karácsony-éjjelen az angyalok serege 
köszönté volt. 

A hívek ábrándos lelki világát elfogja az 
áhitatos érzés és közülök sokan meggyőződés-
sel regélik, hogy a csodák ideje még nem járt 
le, s hogy különösen a kis Jézus születésének 
boldog órájában fog legjobban az igézet. A fák 
kivirágoznak, sőt az elátkozott almafa, átkának 
súlya alól Krisztus születése napján föloldva, 
még gyümölcsöt is terem. 

A tudós magister Johannes Praetorius és 
Ábrahám a Sancta-Clara, lipcsei Ágoston-
rendű barát-prédikációikban s végre az 
1426-ban élt bambergi és würzburgi püspökök 
leveleikben teljesen meggyőzik a híveket a 
karácsony éjjelén történő csodák felől, sőt 
még megnevezik a helyeket is, ahol azok lát-
hatók voltak. A szent éjjelen nyiló jerichói 
rózsa mellett ezen egyházatyák az almafáról 
is tesznek említést s azt mondják, hogy az 
egész esztendőn át lomb nélkül áll, sőt még 
karácsonyeste sem mutat hajtásokat : csak 
éjfélkor rügyez, virágzik és reggehe diónagy-
ságú érett almákat terem. 

Bizonyság okáért II. György hesseni őr-
grófra is történik hivatkozás, ki egy ízben a 
Rajna melletti Friburgból maga is kapott ily 
karácsony éjjelén termett almákat. E természet-
feletti csodának merész képzelete a hitrege 
szárnyán tovaszállt. A nép szivében mindegyre 
felujul a bibliabeli első csodálatos karácsony-
est és a szent éjjel sokat emlegetett kivirágzó 
fáját még ma is egyre keresik. Innen ered az 
a szokás is, hogy némelyek már sokkal előbb 
levágnak egy faágat, a>.t vízbe állítják, s hete; 
ken át gondosan ápolják, hogy az karácsonyra 
legalább is zöld levelet hajtson. Az erdélyi 
szászok Lipót-napkor orgonaágat tesznek vízbe, 
mely azután karácsonyig néha ki is virágzik. 
Máshol ismét András-napkor cseresznye-, vagy 
meggyfáról vágnak egy-egy ágat a leányok, 
ezt azután az András-napi nagvbőjt idején 
cserépbe ültetik és várják annak kirügyezését, 
mert az lesz közülök állítólag a legboldogabb 
asszony, akinek fácskáját a szent estén a leg-
több és legszebb virág borítja. Ezek a fácskák 
voltak népünk legelső karácsonyfái, melyeket, 

ha karácsonyestén ki nem virágoztak, a leányok, 
hogy azok nekik szerencsét hozzanak, szala-
gokkal, szines papirossal, vagy hamis virággal, 
sőt aranyos dióval és almával is földíszítettek. 

Angliában ölt leggazdagabb díszt a karácsony-
est. Ott helyenként fenyőággal, télizölddel, 
borostyánnal és fagyönggyel díszítik föl a fala-
kat és még a szoba padlóját is rozmaringgal 
és puszpáng-lombokkal hintik tele. Berlinben 
a mult század elején vált általánossá a kará-
csonyfa behozatala : náluk azonban fenyő helyett 
rendszerint mirtus, vagy borostyán a kiválasz-
tott örökzöld s többnyire a szoba tetőzetére 
függesztik azt s nem állítják a földre. Német-
országban különben is nem csak egy karácsony-
fát állít a család, hanem annyit, a hányan van-
nak családtagok. A német császár családjában 
is dívik e szokás. Morvaországban a karácsony-
esti szerencsefácska egy háromágú fenyőgaly, 
melyet a családfő éjfélkor vízbe márt és a 
körülötte álló családtagokat meghinti ; boldog-
talan lesz a következő évben, akire ilyenkor 
víz nem hull ! A gallyat azután háromfelé sza-
kítva, egyik ágát a szobában az ajtó-ragasztó 
mögé, a másikat a tehénistálló eresze alá, a 
harmadikat pedig juhakolba teszik biztos 
helyre, s mindegyiket helyén hagyják a követ-
kező karácsonyig, hogy se a családot, se a 
jószágot baj ne érje. 

Nálunk a sokat emlegetett régi jó időkben 
még nem volt szokásban a fenyőfa állítása. 
Azon szomorú időre esik meghonosodása, midőn 
szabadságunk napja hanyatlani indult s midőn 
a haza szomorú sorsa felett búslakodó apáink 
egyedüli vigaszukat a jövő remény sugarával 
bíztató családi körben, gyermekeik között talál-
hatták föl. Anyáink gyermekkorában nem osz-
togatta nálunk még a kis Jézus oly bőkezűen 
a karácsonyfát, mint ahogyan manap ; de azért 
nekik is volt boldog karácsonyuk. Szépapáink 
Betlehemet építettek s azt a szent estén ki-
világítva, bemutatták gyermekeiknek, kik az 
előtt térdreborulva, áhitatos szívvel köszön-
tötték a kis Jézust. De megzörrent az ajtó s 
örvendve jöttek a pásztorok, közöttük az angyal 
is a zsákkal, amelyből a Jézuska szebbnél-
szebb ajándékai kerültek elő. Jutott természe-
tesen a Bethlehem mellé rendszerint zöld lomb 
is; fenyőfát azonban nekik még csak elvétve 
hozott a Jézuska. Pedig az igazi karácsonyfa ez ! 

Azt tanítja a legenda, hogy Jézus legked-
vesebb fája a fenyőfa volt s hogy küldetése 
idején alatta szeretett leginkább pihenni. S a 
fácska is megérezte, ha alatta volt a Mester. 
Minden erejét összeszedte, illatozott és zöldel-
lett s magához csalta az énekes madarakat . . . 
Ám azért mégis, mikor elkövetkezett a kín-
szenvedés ideje, megrohanta a fenyőfát a 
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Krisztusnak halált ordító nép, hogy levágja, 
keresztfát faragjon belőle ; visszaborzadt azon-
ban a rettenetes gondolattól a fácska, hogy 
ráfeszítenék a világ Megváltóját és belsejéből 
kibocsátott ragadós szurokkal és ágainak szúrá-
sával teljes erejéből védekezett a levágatás 
ellen. Nem is vesződött hát sokat vele az 
elvakult tömeg, hanem más fát keresett a 
kereszthez. Az Üdvözítő azonban nem feled-
kezett meg fácskájáról, megáldotta, hogy bár-
mily zordra forduljon is az idő, lombja mindig 
zöldelő maradjon és hogy a kínszenvedés fájá-
nak emlékére, minden ágacskája keresztalakban 
nőjjön. Hogy pedig sohase érezzen elhagya-
tottságot e fa, megparancsolta az ég madarai-
nak, hogy szeressék azt, hogy lombjai között 
a madárdal ne szűnjék meg soha. A kis kereszt-
csőrűnek pedig meghagyta, hogy télen rakjon 
fészket e fa ágai között s akkor élje az ott-
honában boldog családi életét, amikor a ter-
mészet ölében minden más növény a dermesztő 
fagy miatt szunnyadozik vagy elhalt. A jótett 
jutalma volt az. 

(Budapest.) Krenedits Ferenc. 

Gazdasági Tanácsadó. 
L. S. Tolcsva. 1. A gyümölcsfák ültetését, 

ápolását és a gyümölcs eltartását részletesen 
leírta Molnár J . gyümölcs, min. biztos úr a 
„Fatenyésztés" c. munkájában. Ingyen kapja, 
ha eziránti kérelmével a földmív. minisztérium 
könyvtárához fordul. 2. A Langshan-tyúkot 
bátran ajánlhatjuk a hegyaljai klima alá is. 
Különösen helyesen cselekszik, ha nem tisz-
tán tenyészti, hanem keresztezi pl. az erdélyi 
kopasznyaku tyúkkal. 3. Tenyésztojást kérjen 
a gödöllői állami baromfitenyésztési telepről. 
4. Bármilyen szakkérdésben szívesen szolgá-
lunk felvilágosítással, de miért ír névtelenül? 
— Cz. Oy. Németpereg. Forduljon a kérdéses 
ügyben a földmív. minisztérium VII. ügyosz-
tályához. Megjegyzendő, hogy a gazd. tudósítói 
tisztség nincs ranghoz kötve. — A. J. liodrog. 
Ha jól van kidolgozva, szívesen közöljük. Jó 
lesz szakkönyvekben is utána nézni. — B. B. 
Farnad és G. J. Pa. Dinnyéshát. Kérvényük 
minden bizonnyal elintézést fog nyerni. Türe-
lemmel kell lenniök. Az előző számokban már 
oly gyakran megírt okoknál fogva késik az ily 
kérvény elintézése. — Z. Gy., Z. L. és W. J. 
Cikkeik a jövő számban jönnek. — Cs. Z. Rudna. 
Egy koronás bélyeggel ellátott kérvényét nyújtsa 
be lehetőleg azonnal a földmív. miniszt. IV—4. 
ügyosztályához. Kaphat ingyen. — B. J. Torda-
Szent-László. Válasz magánlevélben megy. A 
dolog nagyon üdvösnek ígérkezik. — Cs* K. 
Budapest. Forduljon kérelmével a földmív. 

minisztérium VIII. főosztályához. — Sz. E. 
Nagy-Surány. Baromfitenyésztési ügyben for-
duljon kérelmével az illető kerületi állattenyész-
tési felügyelőhöz. — U. S. Yizkelet és többek-
nek. Amennyiben a földmív. minisztérium bár-
mely ingyen-kiosztásra megjelölt müvét óhajtják 
megszerezni, forduljanak eziránti kérelmükkel 
a földmívelésügyi minisztérium könyvtárához. 
(Budapest V., Országháztér 11. sz.) A kér-
vény egyszerű levélforma (akár levelezőlap is) 
lehet, s bélyegmentes. — Gy. M. Bács-Obro-
vácz. 1. Komlódugványokat is kioszt az állam 
minden évben korlátolt mennyiségben. Legcél-
szerűbb, ha kérelmével Csérer Lajos komló-
termelési szaktanárhoz fordul (lakik : Kolozs-
várt), aki kérvényét annak idején a miniszté-
riumhoz fölt erjeszti, s aki a fajták kiválasztá-
sára is hivatott. Ugyancsak tőle kérhet és kap 
szakkönyvet is. 2. Az állami baromfitenyésztési 
telep vezetőségéhez Gödöllő. — K. F. Nyír-
bátor. Bevált, s legközelebb hozzuk. Várjuk 
a jelzett cikket is. — S. J. Zala-Szántó. 
L. K. Homonna és többeknek. Ha kisebb 
mennyiségű szőlővesszőre van szükségük és 
gyümölcsfákra is, úgy egy koronás bélyeggel 
ellátott kérvényüket intézzék lehetőleg decem-
ber hó 10-ig a földmív. miniszt. IV—4. ügy-
osztályához. Ha nagyobb mennyiségű szőlő-
vesszőre van szükség, pl. fillokszera által 
elpusztított területek újbóli beültetésére, úgy 
bélyegmentes kérvényükkel a földmív. miniszt. 
VIII. főosztályához forduljanak. A kérvényben 
megemlítendő, hogy amennyiben ingyen nem 
volnának a vesszők megkaphatok, úgy kérik 
azokat kedvezményes árban számítva elküldeni 
a pontosan megjelölt címre és vasúti állomásra. 
Iskolák esetleg teljesen ingyen kapnak — segély-
képen — fákat. — B. B. Máramarossziget. 
Bereg vármegyében az 1902. évben 29 hitel-
szövetkezet volt 4173 taggal és 5540 üzlet-

ÖÖ 
résszel; Máramarosban 32, 5503 taggal és 
7099 üzletrésszel. L. S. Békéscsaba. A 
kajszinbarackok közül leginkább ajánlható a 
„Magyar legjobb" és a „Kecskeméti piros". 
A félmagas (124 — 150 centiméter) I. o. gyü-
mölcsoltványok ára darabonkint 60 fillér. — 
Sz. M. Kecskemét. 1. A gyümölcsbor készí-
tésénél vagy kezelésénél kerülendő minden oly 
eljárás és elnevezés, amely azt eredményez-
hetné, hogy a gyümölcsbort a fogyasztóközön-
ség a természetes borral összetéveszthesse. 
Tehát tilos a gyümölcsbort természetes borral 
házasítani. De tilos abba borkövet, mazsola-
szőlőt, törkölyt vagy mustot is keverni. 2 A 
kész, kierjedt gyümölcsborba vizet keverni nem 
szabad. —M. O. Mindszent. Kérvényének utána-
nézünk. Az elintézés késik mindaddig, míg a 
kerületi méhészeti felügyelő jelentése beérkezik. 
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Cs. I. F. Raksoii és B. I. Szapáry-liget. 1. Leg-
jobb, ha a kérvényt a tanító írja meg és hitele-
sítteti az iskola gondnokával (igazgatójával), 
vagy az iskolaszéki elnökkel. A kérvényre, 
mely a földmív. miniszter úr ő nagyméltósá-
gához címzendő, 1 kor. bélyeget kell ragasz-
tani. A kérvény lehetőleg sürgősen terjesz-
tendő föl. Amennyiben még szőlővesszőt is 
óhajtanak, azt is megemlíthetik kérvényükben. 
2. Ingyen nem, csak kedvezményes árban. — 
W. M. Várpalota. Kaphat, de csak kedvez-
ményes árban. Kérvényét irassa alá az igaz-
gatóval, vagy az iskola gondnokával s közvetve, 
az illető kerületi szőlőszeti és borászati föl-
ügyelő révén terjessze föl sürgősen a földmív. 
miniszterhez címezve. — K. E. Borsód-Csaba. 
Eszközöket és fölszerelést kaphat. 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényét a földmív. minisz-
terhez kell beterjeszteni. — V. I. Alsó-Kékes. 
A kérdéses gyümölcsfákat kedvezményes árban 
kaphatja (ingyen nem !), ha a földmív. minisz-
ter úrhoz egy 1 koronás bélyeggel ellátott 
kérvényt nyújt be. — K. I. Lipótvár. Gyü-
mölcsfáit föltétlenül valamely gombabetegség 
támadta meg. Miután azonban a beteg fát, 
vagy annak akár egy gallyát sem láttuk, a 
betegséget meghatározni nem tudjuk. Mind-
azonáltal ajánlható, hogy 1—1 Va0/, kénmáj-
oldatba (5 liter vízbe 5—8 dekagramm kén-
májat föloldani) mártott ecsettel kenje fáinak 
törzsét és ágait. Célszerű volna egy oly kis 
ágat fölküldeni a magyaróvári növénykórtani 
állomásnak (a vizsgálat díjmentes), amelyen a 
rothadó, illetve férges gyümölcsöt találta. 

V e g y e s e k . 
— Kérelem. Fölkérem a gazdasági növények, 

ú. m. a gabonafélék, takarmány és konyha-
kerti nyövények, gyümölcsfák s a szőlő külön-
féle betegségei iránt érdeklődő kartársaimat, 
hogy címüket úgy a tudomány érdekében) 
valamint saját erkölcsi és anyagi érdekükben 
is velem mielőbb közölni szíveskedjenek. Póseh 
Károly, tanító. Grinád. (Pozsony megye.) 

— A méz eltartása* Úgy a pergetés, vala-
mint a csurgatás által nyert mézet a legcél-
szerűbb üveg- vagy bádogedénybe önteni. Ezen 
edényt azonban sohasem szabad azonnal lezárni, 
hanem néhány (10—12) napig nyitva hagyni, 
és pedig azért, mert a méhek a virágoknak 
zsírtartalmából nemcsak a virágport, hanem 
egyszersmind a vizet is felszívják és így gon-
doskodnunk kell arról, hogy a víztartalmának 
egy része elpárologhasson; szükségesnek tar-
tom ezt leginkább akkor, ha fedetlen lépek 

lettek kipergetve, esetleg kies irgatva. Ilyenkor 
a méz felszínére gyülemlenek a pergetés vagy 
szűrés közben beleesett viaszsejtdarabkák is, 
melyek most könnyen leszedhetők lesznek. A 
méznek ilyetén megtisztulása után az edényt 
fedővel vagy lehet viaszpapirral is jól elzárni és 
különösen a helyet kell jól megválasztanunk, 
ahová tenni óhajtjuk, mert a levegő nedvessé-
gét nagyon is magába veszi, azért száraz, hűvös 
és lehetőleg sötét helyen — de nem pincében 
— kell tartani. Az így kezelt méz azután 
évekig is eláll és nem kell félnünk attól, hogy 
elromlik. De egyúttal osztályozzuk is a méznek 
fajtáit olyképpen, hogy az üveg- vagy bádog-
edényre egy kis cédulával megjelöljük azokat 
az üvegeket vagy bádogedényeket, amelyekben 
ákác- vagy hársfaméz van ; ennek megvan az 
az előnye, hogy nem kell sorra kóstolgatni, 
vájjon ákác- vagy liársfaméz van-e az edényben. 

— A gyümölcs téli eltartása. A gyü-
mölcsnek lehető sokáig való eltartásához szük-
séges, hogy első sorban is a nyári és téli 
gyümölcs egymástól különválasztva tétessék el. 
mert míg előbbit puha húsa miatt eltartani 
nem lehet, a téli gyümölcs kellő kezelés mellett 
hosszú ideig eláll. A téli gyümölcsnél is azon-
ban nagyon ajánlatos a különböző érési idejüe-
ket akként osztályozni, hogy azok, amelyek 
őszre még nem értek meg teljesen, tehát ekkor 
még élvezhetők sem lennének, külön helyre 
rakassanak, nemkülönben külön helyre teendők 
azon gyümölcsök, amelyek őszkor teljesen 
megértek. A gyümölcs ilyképpeni osztályozása 
után csakis a teljesen egészséges gyümölcsök 
válogatandók ki, s nem túlságosan mély pin-
cében, amely emellett eléggé szellős s melynek 
hőmérséke circa 8° C. legyen, elhelyezett áll-
ványokra rakandók úgy, hogy egyik a másikat 
ne érje. Ily kezelés és elrakás mellett nagyon 
sokáig áll el a gyümölcs, feltéve, hogy időnként 
utána néznek s közülök azokat, melyen a 
romlás bár csak legcsekélyebb jelei mutatkoz-
nak, az egészségesektől külön választva, első 
sorban fogyasztják el. A tisztaság, mint min-
denütt, úgy a gyümölcs eltartásánál is első 
követelmény, amiért is az állványok deszkáit, 
mielőtt azokra a gyümölcs helyeztetnék, melyek 
lúgos.vízzel alaposan le kell súrolni, különben 
a rothadást előidéző anyagok (gombák) fészkévé 
válnak és hiába tettünk meg minden más 
intézkedést, az eltartandó gyümölcsünk időnek 
előtte romlásnak fog indulni. Az eltartandó 
gyümölcs szedése alkalmából már nagyon ter-
mészetesen arra is kell tekintenünk, hogy az 
külön e célra szolgáló eszközökkel vagy puszta 
kézzel szedessék és szedés közben a földre ne 
hulljon, mert az ütődött, zúzódást szenvedett 
gyümölcs hosszabb ideig el nem tartható. Zír. 
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Gazdasági irodalom. 
A gazdasági ismétlő iskola. Ez alatt a 

cím alatt Gönczi Ferenc, — kinek munkáját 
már a mult számunkban ismertettük, — a gazda-
sági ismétlő iskola kialakulásának a történetét 
írta meg. Ez a III-ik fejezet mindazok előtt, 
akik ezen még rövid múltú, de életképes 
intézmény iránt érdeklődnek és érdeklődni 
fognak a jövőben, a legbecsesebb marad. 

Itt ismerjük meg, kik voltak ezen intéz-
ménynek úttörői; ebben látjuk ama bázist, 
mely körül kialakult a gazdasági népoktatás. 
E szerint már a második egyetemes tanügyi 
kongresszus foglalkozott ama kérdéssel, hogyan 
lehetne az ismétlő-oktatást megkedveltetni és 
hasznosabbá tenni. Az előadói tervezetek közül 
megemlíti a Vass Mátyásét, ki az elemi iskolá-
tól teljesen külön tervezte az ismétlő iskolát 
népipari oktatás címen. A munkálat össze-
állításánál Vass Mátyás szemei előtt a mai 
iparos tanonc iskola állott. 

A tárgyalás eredménye végre az lett, hogy 
az említett gyűlés határozatilag kimondotta 
többek közt azt, hogy az ismétlő iskolának 
neve legyen gazdasági népiskola mintagazda-
sággal és magyar oktatási nyelvvel. 

Ennél a kérdésnél önkéntelenül megállok 
s kérdem, hogy azon intézmény, mely kizárólag 
a nép gazdasági érdekeit szolgálja, mely a 
népnek helyi viszonyaihoz és sajátságaihoz 
alkalmazkodik, melynek tanulói a nép gyermekei, 
melynek eszközei és céljai a nép anyagi jóléte 
emelését célozzák és amelynek a tanítója is 
néptanító, az az iskola eme kétszóval : gazdasági 
népiskola nem tömörebben és nem találóbban 
volna-e kifejezve, mint a gazdasági ismétlő 
iskola meghatározással y 

Megemlíti szerző a Il-ik egyetemes tanügyi 
kongresszuson Sárkány Gábornak benyújtott s 
tizenhat pontból álló határozati javaslatát. Ezen 
határozati javaslatot jó lett volna teljes egész-
szében ismertetni, mert ha el nem fogadtatott 
is, de azért a gazdasági ismétlő iskolák története 
szempontjából jelentősége nem tagadható. 

Ámde minden tárgyalás és cikkezés hiába 
való volt mindaddig, mig Halász Ferenc nem 
vette kezébe az ügyet. 0 , mint volt hevesijiegyei 
tanfelügyelő a gyakorlatban szerzett szomorú 
tapasztalatokat az ismétlő iskola gyakoJatiat-
lanságáról. És amint e sorok írója a szegedi 
országos mezőgazdasági kiállításon 1898 szept. 
10-én Halász Ferenc osztálytanácsostól hal-
lotta, a gazdasági irányú ismétlő oktatás or-
szágossá tétele akkor érlelődött meg benne, 
amikor egyik öreg tanítójának a méhesében 
és az a körül lévő kertben, ahol a tanulók is 
segédkeztek, gyönyörködött. 

Mikor a minisztériumba rendeltetett be, az 
ismétlő tankötelesek gazdasági oktatásának 
tervezetét Wlassics Gyula volt vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elé terjesztette, ki ennek 
nagy horderejét rögtön felismerte és a meg-
valósítás iránt a földmívelésügyi miniszterrel 
érintkezésbe lépett. 

A szervezés ügyében a földmívelésügyi mi-
nisztériumban egy értekezlet volt, melyen részt 
vettek: Tor may Béla földmívelésügyi minisz-
teri tanácsos, Magyar Kázmér földmívesiskolai 
tanfelügyelő, Lestyánszky Sándor osztálytaná-
csos, Halász Ferenc, akkor még kir. tan-
felügyelő, Gáspár József, Szélcely István, Lukácsy 
Imre földmívesiskolai igazgatók, Drégely Kál-
mán, Magó Károly, Kiss Ödön és Albani 
Miklós elemi iskolai tanítók. Ezen az értekez-
leten állapították meg azt a gazd. ismétlő 
iskolai tantervet, mely 1896-ban megjelent. 

Es ugyanakkor — mint szerző mondja — 
határozattá vált ezen iskola tanulói részére egy 
oly olvasókönyv megiratása, amely a mező-
gazdaság minden ágát felölelje. Pályázat útján, 
mint igen jól tudjuk, Benedek Elek és Földes 
Géza állították össze ezen könyvet, melyben 
akkor minden volt, csak a gazdálkodás külön-
böző ágait érdeklő dolgokról nem volt szó. 
Ezen a hiányon azután Tormay Béla minisz-
teri tanácsos vezérkönyve segített, mert ez 
ölelte fel a mezőgazdaság mindazon ágát, ami 
a kisgazdát érdekli. 

A következő IV. fejezetben szerző a gazda-
sági ism. iskolák fent érintett szervezete és 
tanterve felosztását ismerteti. Ez inkább csak 
általános irányelveket jelölt meg és szűk ha-
tárok közt mozgott, úgyannyira, hogy már 
ötéves múltja után a múlt évben kiadott rész-
letesebb szervezettel és tantervvel kellett pótolni. 

A szóban levő munkálatban szerző ezen új 
szervezetet 34 oldalon tárgyalja. A szervezet 
e helyen való ismertetéséről, mivel az minden 
iskolának rendelkezésére áll, eltekintek. Az 
erre vonatkozó ismertetésből csak azt emelem 
ki, hogy ezen szervezet összeállításával Gönczi 
Ferenc székesfővárosi segédtanfelügyelő bíza-
tott meg s az általa készített szervezeti részt 
Mosdóssy Imre központi szolgálatra berendelt 
kir. tanfelügyelő dolgozta át. Igaz, hogy ezen 
szervezet teljesen a gyakorlati élet követelmé-
nyeihez alkalmazkodik, mindenre kiterjed s 
mint ilyen a szóban lévő iskolák vezetését és 
szervezését világosan állítja elénk, de azért 
abszolút becsű műnek még nem mondható. 

A müvet szerző egy függelékkel fejezi be, 
melyben dióhéjba foglalva a magyar mező-
gazdaság múltját ismerteti. 

A honfoglalástól Szent István király ural-
kodásáig fajunk ősi gazdálkodását állítja elénk. 
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Az őstermelést és az ebből fejlődő gazdál-
kodást nagyon helyesen hazánk éghajlati és 
geográfiai viszonyaiban keresi. És nem ok 
nélkül, mert a nemzetek történeti és közgazda-
sági fejlődésére nagy és állandó hatást gyako-
rolnak úgy a klimatikus, mint földtani viszo-
nyok. A földtani viszonyok befolyásai a 
mezőgazdaság történetére végtelen fontosak, 
mert a nemzetek történetében a mezőgazda-
ságból indul ki minden haladás, ennek pedig 
örök alapja a talaj. Azonban térjünk vissza a 
történelmi fejtegetésekhez. 

Legtöbb történetíró vagy a nyugati népektől 
vagy az itt talált szlávoktól akarja őseink első 
mezőgazdálkodási tudását származtatni. Pedig 
ma már mindég több és több bizonyságot 
kezdünk találni, hogy a honfoglaló magyar-
ságnak voltak földmívelő eszközei és azokat 
nem kérték kölcsön. Erre vall ama körül-
mény, hogy az őshazában megtalálták a föld-
mívelés ama régi eszközeit, minőkkel nálunk 
az évezred első századaiban is éltek s melyek 
aligha tőlünk kerültek Ázsiába. Kétségbe nem 
vonható, hogy őseink az itt találtakból sokat 
elsajátítottak, de azt viszont el kell ismerni, 
hogy a közlekedés ama primitív korszakában, 
a nyugati kultura misszionáriusainak ezrei sem 
lettek volna képesek Árpádtól Szent Istvánig 
a magyarság gazdasági fejlődésébe akkora 
változást létrehozni, mint a mekkorát egyes 
történetírók látni akarnak. 

És éppen itt van a gazdasági ismétlő isko-
lák írójának ama figyelmes körültekintése, 
amellyel tartózkodott igen sok történetíró ama 
fölfogásától, hogy őseink a honfoglaláskor a 
hadakozáson kívül máshoz nem értettek. Szent 
István korától az Anjou királyokig szerző két 
nagy kérdést említ fel, a birtokszerzést és a 
telepítést. Az előbbiről tudjuk, hogy ahhoz vagy 
a honfoglaláskor jutottak a birtoklók vagy pedig 
királyi adomány útján. A második kérdés vagyis 
a település és a telepítés a honfoglalástól 
napjainkig oly nagy szerepet játszik, hogy 
bátran nevezhetjük társadalmi és közgazdasági 
fejlődésünk sarkalatos tételének. 

Csak például említem föl I I-ik Géza kisér-
letét a szászokkal, IV-ik Béláét az olaszokkal, 
továbbá az erdélyi szászok, a kánok, a szerbek 
stb. telepítését és a szepesi városok alapítását, 
vagy a XVIII-ik század politikai telepítését. 
Rendszeres telepítési műveletek nyomait talál-
juk az első századokból, ami már maga fényes 
bizonysága a nomád életről oly sokszor hangoz-
tatott legendák vajmi kevés valószínűségének. 

Ezekután a legújabb időkig tömören van 
elénk állítva a mezőgazdaság, állattenyésztés, 
kertészet és szőlőmívelés fejlődése. 

* 
* * 

Már a mult számban jeleztem ama nehéz-
ségi okokat, melyek egy ily irányú, rendszeres 
mű megírása elé akadályt gördítnek. Es ha 
mégis ennyi érdekességgel, ennyi történelmi 
ismerettel látott a gazdasági népoktatás első 
történelme napvilágot, az arra vall, hogy irója 
teljesen átérezte vállalkozása célját. 

Óriási volt az anyag, mit áttanulmányozott, 
nagy volt a lelkesedés, mely az anyag töm-
kelegéből a bázist kiszedte s a gyakorlati élet 
tapasztalatai alapján formába öntötte. 

Mivel a szóban lévő munka hiányt pótol, 
s e téren úttörő, mindazoknak ajánlhatom, 
akiket a gazdasági népoktatás érdekel. 

Péterfy. 

Magyarország foldinívelésügye 1897/1903. 
Bővített második kiadás. A m. kir. földmívelés-
ügyi miniszter kiadványa. Budapest, 1903. 

E mű első kiadása múlt év szeptember 
havában jelent meg a pozsonyi országos mező-
gazdasági kiállítás alkalmával. Az azóta lefolyt 
időszak adataival bővített második kiadás tanul-
ságos leírását nyújtja a magyar mezőgazdaság 
közel egy évtizedes törekvéseinek és ezek 
eredményének. 

Általában konstatálhatjuk a leírásból, hogy 
a legutóbbi évtizedek a mezőgazdaság minden o o o 
ágára kiterjedő élénk tevékenységnek volt az 
időszaka mind a gazdaközönség, mind a 
kormány részéről. Jól tudjuk, hogy gazda-
közönségünk szervezkedése a mult évtizedben 
ei'ősödött meg. A kormány tevékenysége pedig 
nemcsak hogy lépést tartott a gazdatársadalom 
mozgalmával, hanem sok esetben még föl is 
keltette, irányította és előmozdította azt. 

De tett még ennél sokkal többet, amint 
a most megjelent leírás a mezőgazdaság minden 
terére vonatkozólag megmutatja. 

A leírás egyes fejezeteiből azt látjuk, hogy 
a földmívelésügyi miniszter nagy gondot 
fordított a gabonatermelés minőségének a javí-
tására, a kisbirtokosok közt jó vetőmagot 
osztott ki. 

Mily nagy jelentősége van a termelés minő-
ségbeli javításának, azt egy számadat meg-
világítja. Hazánkban évenkint száz millió mázsa 
szemes termény terem. Ha a minőségbeli 
javulás mázsánkint csak 20 fillémyi érték-
emelkedéssel jár, ez a magyar mezőgazdaság 
évi jövedelmét 20 millió koronával szaporítaná, 
pedig az értéknövekedés sokkal nagyobb 
lehet. Amily szerény eszköznek látszik tehát 
ez az intézkedés, oly messzeható a jelentősége. 
Terjesztette és javította a sörárpa-termelést, 
jól fizető kereskedelmi növények (dohány, 
komló, kender stb.) termelése érdekében nem 
szorítkozott csupán e termények minőségének 
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a javítására, hanem szervezte az értékesítést 
is, abból a helyes elvből indulván ki, hogy 
minden gazdasági termelésnek végcélja a jó 
és biztos értékesítés, ha tehát ezt javítjuk, 
akkor a termelést mozdítjuk elő. 

Ami az értékesítés szervezését illeti, abban 
azt az irányelvet látjuk következetesen, hogy 
a miniszter a mezei termények földolgozását 
is igyekezett az ország területén megtartani, 
így különös állami kedvezményeket biztosított 
a kender és lennek nemcsak piaci árúvá téte-
lére, hanem földolgozására is. 

Mily hathatós erősítése egy-egy gazdasági 
termelési ágnak az, ha a nyers termény ipari 
földolgozását is magunknak biztosítjuk, azt 
fölösleges bővebben magyarázni. Az erre való 
céltudatos munkálkodás a legjobb gazdasági 
politika. 

Sokat tett a kormány és a gazdatársadalom 
a lefolyt évtizedben a szövetkezeti ügy terén. 
Erre az időre esik az Országos Központi 
Hitelszövetkezet fölállítása, melynek megálla-
pítását éppen a földmívelésügyi miniszter 
lelkes fölhivására — az ország tehetősebb 
birtokosai és testületei tették alapítványaikkal 
lehetővé. A szövetkezetek helyi teendőit pedig 
országszerte úgy az értelmi osztály, mint a 
kisbirtokosok önzetlen készséggel látják el. 
Ezt az időszakot méltán lehet a szövetkezeti 
ügy terjedésének és konszolidálásának nevezni. 
A hitelszövetkezetek működése ma már 5329 
községre terjed ki s így nagy részük van abban, 
hogy a kisgazdák, sőt a munkások hitelszük-
ségleteinek a kamatlába leszállt. 

A mezőgazdatágról és mezőrendőrségről szóló 
1894. évi XII. t.-c. végrehajtása minden 
törvényhatóság területén megtörtént, az ön-
kormányzati szervek szakszerű támogatást kap-
tak a mezőgazdasági bizottságban. Gondoskod-
nak a kisbirtokosok gazdálkodása érdekében 
szükséges közös teendőkről (községi faisko-
lákról, nyomásos gazdálkodásról, vízmosások 
megkötéséről, apaállatokról, stb.) határt szab-
nak a közlegelők felosztásának, előkészítik — 
ahol szükséges — a tagosítást. 

A mezőgazdasági statisztika is nagyobb 
jelentőségre tett szert az utóbbi években. Fel-
dolgozták az 1895. évi nagy gazdasági össze-
irás adatait. A magvar statisztikai szolgálat Oi/ O 
elismerést vívott ki magának a külföldi szak-
körök előtt is. 

Terjedelmes beszámolót találunk a leírásban 
a szőlőmívelés fejlődéséről. Szőlőmívelésünk 
ezelőtt egy évtizeddel a hanyatlás képét 
mutatta. Ez a termelési ág, régebben sok 
vidék jólétének, vagyonosodásának bőséges 
forrása — szánalmas állapotba jutott. A ré-

gebbi 4—6 millió hektoliteres termés 1892— 
93-ban 8—900.000 hektoliterre apadt. A fillok-
széravész rohamosan terjedt, egész vidékek 
gyönyörű szőlőhegyeit elpusztította. A szőlő-
munkából élő népei ezrei kivándoroltak. Az 
ország saját szükségletére sem tudott eleget 
termelni, behozatalra szorult, egyszóval a szőlé-
szet terén a magánvagyon, a közgazdaság, a 
kereseti alkalom, minden a pusztulást érezte. 

Itt tehát mélyreható állami beavatkozásra 
volt szükség, hogy e helyzeten segítsünk. Ennek 
útját-módját kijelölte az 1896. évi V. t.-c., 
mely állami eszközökkel gondoskodott az el-
pusztult szőlők felújításához szükséges vesszők 
és oltványok termeléséről, a felújítással járó 
befektetésnek olcsó hitellel való megszerzéséről, 
az új mívelési módhoz szükséges szakismeret 
megszerzéséről. 

Talán még sohasem lépett föl az állami 
hatalom ily nagy eszközökkel a magán-gazdaság 
fölsegítésére. De a helyzet oly nyomasztó volt, 
hogy a legnagyobb áldozattól sem volt szabad 
visszariadni. Es tényleg a rendkívüli eszközök 
meghozták a várt eredményt: szőlőmívelésünk 
egészséges fejlődése iránt helyreállt a gazda-
közönség bizalma, a szőlőfelújítás nagy munkája 
országszerte megindult, az elhanyagolt parlag-
földekből a szorgalom és a szakismeret virágzó 
szőlőskerteket varázsolt, a jövedelinezés úgy 
bevált, a csüggedést oly nagy bizalom váltotta 
föl, hogy ma már a szőlőnek való üres telek 
drágábban kel, mint régente a termőszőlő volt. 
A tillokszéra pusztította 450.000 holdnak több 
mint egy harmada föl van már újítva. A tudo-
mány és kitartás diadalmaskodott a természeti 
csapáson. 

A bortermelés már-már megközelíti és nem 
sokára el is fogja hagyni a mult évtizedek 
bőtermő éveit, a termés minősége pedig a 
fajok helyes megválasztása folytán fölötte áll 
régebbi bortermelésünkuek. 

Hasoidó nagy tevékenység mutatkozik a 
gyümölesészet és kertészet terén : állami fa-
iskoláink terjedelme, a kiosztott csemeték száma 
tíz év alatt megnégyszereződött, a kertészeti 
szakismeretek és néptanítók, lelkészek, kert-
munkások körében nagy mértékben terjedtek, 
az értékesítés módja, alkalma javult, konzerv-
gyárak létesültek. 

Az 1895. évi mezőgazdasági összeírás 60 
millió gyümölcsfát talált az országban. Ezt az 
állományt csak az állami faiskolákból kiosztott 
csemeték a lefolyt 8 év alatt legalább is 10 
millióval szaporították, nem szólva arról, meny-
nyire nemesítette ez a kiosztás az egyes gyü-
mölcsfajokat és mennyire emelte a termés 
értékét, sem pedig arról, mekkora lendületet 
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adott ez a községi és magán faiskolák fejlő-
désének. 

Gyümölcs kivitelünk értéke a 8 év előtti 2 
millióról normális években 4—5 millióra emel-
kedett ; a termés növekedését a jövő évek fogják 
egész nagyságában megmutatni. 

Gyorsabban mutatkozik az eredmény az 
állattenyésztés terén. Mellőzve azokat az intéz-
kedéseket, amelyeket a tenyészanyag javítása 
érdekében tett a kormány, csak a falusi tej-
szövetkezetek terjedésére és sikereire akarunk 
rámutatni. Rövid néhány év alatt 452 ily 
szövetkezet alakult, majdnem csupa kisgazdák-
ból, kik 80 ezer tehenük után 8'3 millió 
korona évi bevételhez jutottak. A vagyonoso-
dásnak új és állandó forrása nyilt meg ezzel 
számukra. 

Külkereskedelmi mérlegünk a tejtermékek 
terén 7, év alatt 11 millió koronával javult, 
bőven kárpótolva az állami költségvetés e 
tételének szerény emelkedését. A javulás érté-
két mutatja az, hogy 1895-ben csak 1'4 millió 
korona volt a kiviteli többletünk, 1902-ben 
pedig már 12'6 millió korona. Mily nagy 
fejlődés áll még itt előttünk ! E téren is a 
földmívelésügyi miniszter mutatta meg a hala-
dás biztos útját. 

Nagyot fejlődött baromfitenyésztésünk is, 
a tojás értékesítés, haltenyésztés, a méhészet 
és selyemtenyésztésütik. A gödöllői uradalom 
területén egy mintaméhész - gazdaságot és 
iskolát, baromfitenyésztő telepet állított az 
állam. A haltenyésztésre újabban az egész 
ország minden részében gondot fordítanak, a 

<D O ' 
tógazdaság, úgyszintén hazánk nagy folyóháló-
zatán a rendszeres haltenyésztés terjed. 

Rendkívül nagy és tiszteletkeltő a haladás 
a selyemtenyésztés terén, ez a legszegényebb 
néposztály tehetetlen családtagjainak a kereset-
forrása. Nem is említve azt a gyöngéd gon-
doskodást, amit a miniszter a gubók méltányos 
beváltásánál a selyemárak nyomasztó éveiben 
tanúsított, csak arra akarunk rámutatni, hogy 
e téren sem szorítkozott csupán a gubók 
beváltására tett intézkedésekre, hanem selyem-
fonó gyárakat is épített, melyekért a legelső 
rangú külföldi selyemgyártó cégek vetekednek, 
és amelyekkel máris sikerült a magyar selyem-
nek a világpiacon elismerést szerezni. 

Az ország maga 50 millió korona értékű 
selyemárut fogyaszt évenkint. Ennek a nagy 
összegnek, amivel a külföldnek adózik, a meg-
mentéséről van itt voltakópen szó. Ezért kez-
dett a miniszter selyemfonó gyárakat építeni, 
amelyek ma már másfél millió korona kerese-
tet adnak a magyar munkásoknak, amely 
iparágból idővel selyemszövő ipar nőhet s a 
népek ezreinek lesz jó keresetforrása. 

Lótenyésztésünk a régebben kezdett és bevált 
irányban halad és már a tenyészkerületek 
megállapításáig jutottunk. Lókivitelünk nagy-
ban emelkedik: 1895-ben 32.000 darab volt, 
1902 ben 48.000 darab, ami 10 millió korona 
bevételi többletet jelent. 

Az állategészségügy terén nevezetes idő-
szakot jelöl az állategészségügyi szolgálat 
államosítása, amit az 1900. évi XVII. törvény-
cikk mondott ki. Ennek az a hivatása, hogy 
általa a fertőző állati betegségek terjedésének 
lehetőleg gátat vessünk és hogy állategészség-
ügyi rendtartásunk iránt a külföld bizalmát 
megerősítsük és állatkivitelünket előmozdítsuk. 

Kereskedelmi mérlegünk az állatforgalom 
minden ágában emelkedett ez idő alatt. A 
szarvasmarha kiviteli többlet 1896-tól 1902-ig 
71 millió koronáról 111 millióra, összes állati 
kivitelünk pedig 199 millióról 302 millióra 
emelkedett. A számok beszélnek. 

Az állami birtokok a lótenyésztésen kívül a 
gazdaság egyéb ágait is szolgálják : apaállatok, 
jó vetőmag kiosztásával, rizstermelő mintatelep 
létesítésével stb. 

Az erdészet terén legnagyobb haladás a kopár 
területek befásításában, az e célra évről-évre 
nagyobb mennyiségben ingyen kiosztott cse-
meték fölhasználásával, erdősítési jutalmak ki-
tűzésével, sőt szegényebb sorsú birtokosoknál 
segélyek adományozásával. 

A kopár területek fásításának előmozdítá-
sáról csak 1898 óta gondoskodik az állami 
költségelőirányzat, jelenleg ez a tétel már évi 
300,000 korona, az ingyenes csemetekiosztás 
a nyolc év előtti 10 millióról 60 millió da-
rabra emelkedett. 

Nagy haladást jelez a községi és közbir-
tokossági erdők állami kezelésbe vétele az 
1898. évi XIX. törvénycikk alapján, ami hazánk 
erdőállományának sikeres fenntartását közérdek-
ből biztosítja s a községek és közbirtokosok 
erdő jövedelmét állandóan és tetemesen fokozza. 

A viziügy ékről szóló fejezet beszámol az 
ármentesítés és talajjavítás terén kifejtett mun-
kásságról. Nincsen ország Európában, melyben 
az ármentesítésnek oly nagy kiterjedése volna, 
mint hazánkban, s itt nem csupán a 6 millió 
holdnyi földterületnek gazdasági megmívelésé-
ről van szó, hanem száz meg száz virágzó 
község és város élet- és vagyonbiztonságáról. 

Azonkívül a forgalom érdekében a főbb 
folyókon elhárítottuk a hajózás akadályait, sőt 
a kisebb folyók hajózhatóvá tételén is mun-
kálkodunk. 

A telepítés az 1894. évi V. törvénycikk 
keretében haladt. Azokkal a szerény eszkö-
zökkel, miket ez a törvény a kormánynak 
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adott a Királyhágón túl es a délvidéken több 
ú j községet és telepet létesített a földmívelés-
ügyi miniszter és úgy ezeket, mint a régebbi 
telepeket okszerű gazdasági vezetéssel meg 
erősített, mégis — mivel e törvény keretét 
szűknek találta, a folyó év nyarán új törvény-
javaslatot terjesztett elő a miniszter, amely a 
telepítés ügyének minden jogi vonatkozását 
tüzetesen rendezi, a parcellázást a közérdek 
követelményeinek megfelelő módon szabályozza 
és ha egyszer törvénnyé válik, nagy része lesz 
annak hazánk nemzetiségi és gazdasági meg-
erősítésében. 

Az utóbbi néhány év munkája a Kárpát-
hegyi vidék és Székelyföld elhanyagolt gaz-
dasági helyzetének javítása. A gazdaság egyes 
ágait (állattenyésztést, növénytermelést) köz-
vetlen támogatással segíti az állam, de a mi fő, 
szövetkezetek alapításával önsegélyre neveli a 
népet. 

A mezőgazdasági munkásüggyel annak előtte 
senki sem foglalkozott, néhány év óta azonban 
élénk tevékenységet fejt ki a földmívelésügyi 
miniszter ezen a téren is. Ezt a tevékenységet 
egyrészről a munkásosztály iránti meleg rokon-
szenv, másrészről a higgadt megfontolás és a 
fokozatos fejlesztés jellemzi. Munkástörvé-
nyeink biztosítják a sürgős mezei munkák 
zavartalan lefolyását, a munkások méltányos 
keresetét, baleset, aggság és rokkantság ese-
tére való ellátásukat, a munkásosztálynak föl-
világosítással és más erkölcsi eszközökkel való 
nevelését. 

A gazdasági munkások ügyeinek anyagi 
támogatása, nevezetesen a községi segélyala-
pokra adományozott s félmillió koronát meg-
haladó állami hozzájárulás, a munkásházak 
építésének tetemes segélyezése, a hatóságilag 
szervezett gazdasági munkásközvetítés, de külö-
nösen az országos gazdasági munkás- és cseléd-
segély péntár intézményének megalapítása, s annak 
másfélszázezer korona évi állami hozzájárulás-
ban való részesítése bizonyságul szolgálnak 
abban a tekintetben, hogy a gazdasági munkás-
ügyet úgy az államhatalom, mint a kormány-
zat nem üres jelszavakkal, hanem tettekkel és 
anyagi áldozatokkal jóakaratú gondoskodásába 
vette. 

A munkásügy újabb fejleményei igazolják, 
hogy a fáradozás és az alapvető intézmények 
a törekvéshez méltó sikerrel járnak ; a céltuda-
tosan megvetett alapok rendszeres tovább-
építése és megszilárdítása a jövőnek a föladata. 
Az eddigi eredmények a jövő munkájával 
együtt a társadalmi fejlődés békéjének állandó 
biztosítékai lesznek. 

A mezőgazdasági tudományt mívelő inté-
zetek kísérleti állomások az utóbbi években 

érték el legnagyobb fejlődésüket, általuk a 
magyar tudományos kutatás számottevő mun-
kása lett ezeknek a tudományoknak. 

A szakoktatás terén nevezetes a miniszter-
nek az az újítása, hogy a gazdasági ismerete-
ket bevitte a nép közé. A több és több 
földmíves iskola, a néptanítók, lelkészek gazda-
sági kiképzése, a vándor előadások, téli tan-
folyamok. a házi - ipar meghonosítása a nép 
százezrei közt terjeszti a gazdasági szakismere-
teket s ezek mind a legutóbbi évek vívmányai. 

„Magyarország Fö'dmívelésügye 1897—903." 
című munka lelkészeknek és községi jegyzők-
nek, tanítóknak ingyen küldetik meg. Az 
ez iránti kérelem (bélyegmentes!) a földmívelés-
ügyi minisztérium könytárához címzendő. 

A földmívelésügyi miniszter egy másik fon-
tos kiadványa: „A nemes l'íiz termelése" 
című munka, melyet Molnár István, kir. tan., 
orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési min. 
biztos írt . E munka 23 ábrával illusztrálva, 
szól a füzesek telepítéséről, a talaj előkészíté-
séről, a füzfajták megválasztásáról és ültetésé-
ről, a füztelep évi kezeléséről, állati ellenségei-
ről, a füzvesszők metszéséről, lehéj ázásáról és 
értékesítéséről, a nemes fűztermelés' jövedel-
mezőségéről, végre pedig egy fejezetben beszá-
mol a füztermelés és kosárfonási háziipar elő-
mozdítására vonatkozó kormány-intézkedéséről. 

E munka tartalmát így röviden, néhány 
szóval vázolva, feleslegesnek mutatkozik még 
külön dicshymnuszt zengeni róla. Minden 
ügyesen gazdálkodó ember ma már meg van 
győződve a fűztermelés rendkívüli jövedelmező-
ségéről, annak közgazdasági fontosságáról. A 
fűztermelés fellendítéséhez fontos szereppel 
járul a jelenben kiadott gyakorlati irányú 
ezen kézikönyv, — amelynek hiányát már 
oly régen éreztük — s amely hivatva van 
a nemes fűzesek telepítésének, valamint azok 
okszerű kezelésének és fenntartásának módját 
a néppel ismertetni. Miért is minden tanító-
nak melegen ajánlhatjuk e munka beszerzését. 
Forduljanak egyszerű levélben, vagy akár 
levelezőlapon is, a földmívelésügyi minisztérium 
könyvtárához, a mely e hasznos munkát ingyen 
fogja önöknek megküldeni. 

TartaJom : Gazdakörök szervezése. Novoszél János. 
- A tél küszöbén. Gubitza Kálmán. — Betegségek. 

(I'.j —- A birs termesztése és földolgozása. Guhitzáné 
Weisz Mariska. Rege a fenyőfáról. (Tárea.) Krenedits 
Ferenc. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. — 
Gazdasági irodalom. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: dr. Göőz József. 

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud . - egye temi n y o m d a igazgatóságánál (Budapes t , I. ker. , Vár, Iskolatér 3. sz.> 

megjelent tankönyvek és taneszközök 

^ ÁRJEGYZÉKE. ^ 
A nyomtatványokat az iskolaszékek-, az állami iskolai gondnokságok-, továbbá a 

portomentes hatóságok- és hivataloknak, a n e t t o - í i r ó s s r . e j ; előleges beküldése mellett , 
portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett címünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., Iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
U t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

A) Az állam talajdonát képező tankönyvek. 

a) M a g y a r nye lven . 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
4 K 80 f, netto ára 4 K. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7V« iv, kötve, bolti ára 28 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/i iv, bekötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 00 
drb betű felhúzva, bolti ára 1 K 20 f,.netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9V» iv, kötve, bolti 
ára 38 f, netto ára 32 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13V« iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13V* iv, köt., 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6Vj iv, kötve, bolti ára 
40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tani-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/. iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fiizve, bolti ára 2 K 
50 f, netto ára 2 K. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV . oszt. számára. 8", 
91/» iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Dr. Simonvi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 70 f, netto ára 56 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálva és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 31/« 
iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Kiss i r o n . Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/i iv, kötve, 
bolti ára 38 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Vezérkönyv a népisk. számtani okta-
táshoz. 8°, 14 iv. fűzve, b. ára 2K 80f,n. ára 2 K. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 36 f, netto ára 30 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/« iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf 
8°, 18 iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8 
12'/» iv, kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évi. 
8°, 18 iv. kötve, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 2 K. 

Bartalus 1. Éneklő ABU I. évf. 8", 4Vj iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/. iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A ív, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Sz. >*agy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 76 f, netto ára 64 f. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 f, netto ára 20 f. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'/i iv, kötve, b. ára 1 K, n. ára 80 f. 

l)r. Széli L. Egészségtan. 8°, 51/» iv, kötve, bolti 
ára 40 f, netto ára 32 f. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 1 K 30 f, netto ára 1 K 4 f. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál -
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 2 K 40 f. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
80 f, netto ára 60 f. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönvve, ütem és vezérszó szerint 
8», 6 iv, fűzve, bolti ára 1 K 80 f, netto ára 1 K 20 f. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f 

b ) Nómet nye lven . 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°, 7 V» iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, n. ára ! K 20 f. 
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Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 1 K 20 f, n. ára 1 K. 

Gáspár J. EL. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. III . olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, ne t to ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti 
ára 68 f, ne t to ára 56 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv , kötve, 
bolti ára 1 K 44 f, netto ára 1 K 20 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'/« iv, kötve, bolti ára 90 f, 

» netto ára 72 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 

8°, 8'/J iv, kötve, bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 

2 iv, kötv., bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 
Dr. Emericzy-Kárpáti.Vezérkönyv a földrajz taní-

tásához^", 27' / j iv, kötve, b.ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 
Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 

2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 
Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 

8°, 26V> iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 
Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/« iv, 

kötve, bolti ára 1 K, netto ára 80 f. 
Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/J iv, kötve, bolti ára 

40 f, netto ára 32 f. 
Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 

5 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

c) Tót nyelven. 
Gönczy P . FaU olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 

4 K 80 f, netto ára 4 K. 
Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 

számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 30 f, n. ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/J iv, kötve, 

bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Gönczy P . írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-

papirra felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, n. ára 1 K 20 f. 
Gönczy P . NyomtntásbeH mozgatható betiik. 110 db, 

felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 

ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót a jkúak sz. II. r. 8°, 71/» iv, kötve, bolti ára 
48 f, ne t to ára 40 f. 

Nagy t . VezérkönyT a beszéd- és értelet igyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
60 f, net to ára 48 f. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 81/« iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/< iv, kötve, bolti ára 16 f. netto ára 12 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 '/» iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, II1/« iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár .]. IV. olvasókönyv. 8°, 15V< iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/> iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto ára 1 K 8 f. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'/J iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanitásban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 96 f. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/J iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

d ) Sáros- és szepesmegyei tót nyelven. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 

osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/i iv, kötve, 
bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 91/« iv, 
kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 71/» iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót a jkúak számára. 9'/J iv, kötve, bolti 
ára 48 f, ne t to ára 40 f. 

Gáspár J. H . olvasókönyv. 8°, 11'/, iv, kötve, bolti 
ára 48 f, net to ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", II1/» iv, kötva, bolti 
ára 56 f, net to ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/« iv, kötve, bolti 
ára 60 f, ne t to ára 48 f. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/, iv, kötve, 
bolti ára 1 K 28 f, netto á ra 1 K 8 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'/. iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'/» iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földraj ztani-
tásban. 8°, 26 iv, kötve, b. ára i"K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
IV. iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 60 f. netto ára 48 f. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'/j iv, kötve, bolti ára 1 K 20 fs netto ára 1 K. 

e) Szerb nyelven. 
Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, b. á. 4 K 80 f, n. á. 4 K. 
Gönczy P . ABC és olvasókönyv, 8°, 75/« iv, kötve, 

bolti ára 30 f. netto ára 24 f. 
Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 

bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 

8", 9VJ iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 

8°, VU iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 
Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-

mára. 8°, 97« iv, kötve, b. ára 48 f, netto ára 40 f. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-

tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 

8°, 5'/a iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 
Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 80 f n. ára 64 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorlo. II. osztály számára. 

8°, VU iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ara 12 f. 
Nagy L. Nyelvtani gyakorlo. III., IV. osztály szá-

mára. 8°, 6Va ivs kötve, b. ára 40 f. n. ára 32 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 

áía 48 f, netto ára 40 f-
Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", 10'U iv, kötve 

Dolti ára 56 f, netto ára 48 f. 
Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 

j ára 68 f, net to ára 56 f. 
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Gáspár J. Y. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'/» iv, kötve, 
boiti ára 1 K 28 f, net te ára 1 K 8 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tani-
tásában. 8°, 26 '/» iv, irötve.b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredniénytár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, ? iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8", 
271/» iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, ne t to ára 1 K. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, net to ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papirnünták. 25 darab alak 
bolti ára 72 f, netto ára 60 f. 

f ) Román nyelven. 
Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 4 K 80 f, 

netto ára 4 K. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 
Gönczy P. Nyomta tásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 

Felhúzva, bolti ára 1 K. 20 f, netto ára 1 K. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-

latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
60 f, netto ára 48 f. 

Nagy E. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanitásában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 16 f, 
net to ára 12 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8 ° , IOVí iv, kötve, bolti ára 4 8 f, netto ára 4 0 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/a iv, kötve, bolti 
ára 48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 64 f, netto ára 56 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'Aiv, kötve, b. ára 1 K 20 f, n. ára 96 f. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iy, kötve, bolti ára 16 f, netto ára 12 f. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/» iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4V« iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Maszák H. Kivágott papirniinták. 25 drb alak. Bolti 
ára 72 f, netto ára 60 f. 

g) Horvát nyelven. 
Vasmegyei tájszólás szerint. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tani tására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. I. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tani tására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
48 f, netto ára 40 f 

h) Muraközi b orvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát AI5C és olvasókönyv. 

8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 48 f, n. ára 40 f. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 40 f, n. ára 32 f. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
5 K, netto ára 4 K. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 30 f, 
netto ára 24 f. 

Margitai J. Vezérköuyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

i j Rutén nyelven. 
aj Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

Gönczy P . Falitábla. 24 drb bolti ára 4 K 80 f, 
netto ára 4 K. 

Gönczy P . ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 f, net to ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 44 f, netto ára 36 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához, ö", I I 'A iv, kötve, bolti ára 60 f, 
netto ára 48 f. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 48 f. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 48 f, net to ára 40 f. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 48 f, netto ára 40 f. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8", 
12 iv, kötve, bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára 1 K. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 60 f, netto ára 48 f. 

Valkovszky. Magyarország története. 8° 4'/ . iv, 
kötve, bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

b) Sáros'zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iy, kötve, 

bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

j ) Vend nyelven. 
Gönczy P. Fali olvasótábla vend iskolák számára az 

átdolgozott Gönczy ABC-hez. 20 lap bolti ára 5 K, 
netto ára 4 kor. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 30 f, netto ára 24 f. 

Gönczy P. Vezérköuyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 40 f, net to ára 32 f. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 92 db. tábla-
papirra felhúzva, b. ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 20 f. 

Gönczy P. Nyomtutásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 1 K 20 f, 
netto ára 1 K. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti áru 
48 f, netto ára 40 f. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13V< iv, kötve, 
bolti ára 56 f, netto ára 48 f. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 72 f, netto ára 56 C 
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Hargitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5 ' / j iv, kötve, bolti ára 
30 f, netto ára '24 f. 

Hargitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 60 f, netto ára 50 f. 

Xagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 60 f, n. ára 48 f. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'/i iv, kötve, bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8", 2 iv, kötve, bolti ára 
16 f, netto ára 12 f. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 41/« 
iv, kötve, bolti ára 1 K 20 f, netto ára i K. 

Kaszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
72 f, netto ára 60 f. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László Magyar nyelv és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8", 17V» iv, 
fűzve, bolti ára 2 K 80 f, netto ára 2 K 10 f. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21"» iv, 
fiizve. bolti ára 3 K (i0 f, netto ára 2 K. 70 f. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
77» iv, fiizve, bolti ára 1 K 40 f, netto ára 1 K 12 f. 

III. Tan i tó - és tanitónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
t'siky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12®/» iv, fűzve, bolti 
ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka virányit. 8°, 22' . 
iv, fűzve, bolti ára 4 K, netto ára 3 K 20 f. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 10 K, netto ára 8 K. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 5 K, netto ára 4 K. 

lîartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/. 
iv, fűzve, bolti ára 2 K 50 f, netto ára 2 K. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9V« 
iv, fiizve, bolti ára 3 K 60 f. netto ára 3 K. 

Ábrányi K. Zenés/.eti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/s iv, fűzve, bolti 
ára 3 K 60 f, netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 
iv, bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, II1/» iv, 
bolti ára 2 K, netto ára 1 K 50 f. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 171/» iv, 
bolti ára 3 K 20 f, netto ára 2 K 40 f. _ 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
121/» iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 4 K, 
netto ára 3 K. 

Láng M. „A magyar beszédre való szoktatás módja." 
16 ives, bolti ára 2 K 40 f, netto ára 1 K 60 f. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 3 K, 
netto ára 2 K 40 f. 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 80 f, netto ára 64 f. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 54 f. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3iv, fűzve. (1879. 17284. s?. a.) netto ára 40 f. 

Tanterv az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 20 f. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 30 f. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) netto ára 40 f. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 32 f. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék számára. (Új fog megjelenni.) 

Tanterv a budapesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó- és 
tanítónő-képző intézetek számára. (1901. évi május 
22-én 498. ein. sz.) Net to ára 56 f. 

Tanterv a házi ipari munkamesternó-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 10 f. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°. 1 '/« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 24 f. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A ív, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 40 f. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 12 f, n. ára 10 f. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 ív, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) b. á. 40 f, n. á. 32 f. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 80 f, netto ára 64 f. 

l'elsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 76 f. 

Felsőbb leányiskola tanterve. (1901. évi 40925. sz. r.) 
Bolti ára 80 f, netto ára 60 f. 

A budapesti II. ker. áll. elemi iskolai tanítónőképző-
intézet nevelő tanfolyamának szervezete, tanterve 
és képesitő vizsgálati szabályzata. (1898. évi 31068. 
sz. r.) Netto ára 30 f. 

Szabályzat az elemi népiskolákban és a felső nép-
iskolákban használandó irófüzetek szerkezete, minő-
sége, kiállítása és használata tárgyában. (18'13. évi 
33«68. sz. r.) Bolti ára 10 f, netto ára 8 t. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az áll. felsőbb 
leányiskolákban. Bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák számára 
szükséges tanszerek jegyzéke. (1>96. évi 20690. sz. r.) 
Netto ára 50 f. 

A/, állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) Netto ára 28 f. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1900. 
junius 11-én 26033. sz. r.) Bolti ára 26 f., n. ára 20 f. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1902. 66569. sz. r.) Netto ára 60 f. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. B. ára 30 f, n. ára 24 f. 

VI. Szabályrendeletek, utasítások és 

könyvjegyzékek. 

Szabályzat az áll. elemi népiskolai tanitók és tanító-
nők képesitő vizsgálatairól. (1900. évi 45781. sz. r.) 
Bolti ára 32 f, netto ára 24 f. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve, 
(1902. 539. el.) bolti ára 50 f, netto ára 40 f. 

Az állami elemi népiskolai tanitó- és tanítónőképző-
intézetek rendtartása. (1900. évi 45781. sz. r.) Bolti 
ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 10 f. 
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Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 16 f. 

Utasítás az áll. el. népisk. gondnoksága az áll. el. 
népiskolák tanítói illetve igazgató-tanítói számára, 
az 1868. évi XXXV1I1. és 1876. évi XXVIII. t.-cz., 
(1901. évi május 21-én 32055. sz. r.) bolti ára 1 K, 
netto ára 80 f. (Az új utasitás már megjelent.) 

l'tasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 4 f. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 40 f, netto ára 32 f. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 24 f. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás am. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statístikai adatok tárgyában. (1891. 
2604./1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 20 f. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyón kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1883. 13217. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 12 f. 

Utasitás az áll. iskolák és óvodák költségvetéseinek 
és számadásainak, valamint azok leltárának szer-
kesztése tárgyában (1899. julius 25. 40505 sz. r.) 
bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 

Utasitás községi iskolaszékek számára (1902. évi 
44246 sz. r.) fűzve netto ára 1 K. 

Utasitás a polgári községek számára (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) fűzve 32 f. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 40 f. 
tót ' „ „ „ „ 40 f. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 70 f. 

Utasitás a községi és állami kísdedóvtftlák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 70 f. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 1 K. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 40 f. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto ára 44 f. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tuuitónö-
vízss;ál ó-bizottság szabályzata. 8°, l5/a ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 40 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz.r.) Bolti ára 40 f, netto ára 30 f. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/« iv. (Iöö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 20 f. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 20 f. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 

Netto ára 50 f. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/. ív. (1*89. 14539. sz. r.) Netto ára 10 f. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 50 f. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 50 f. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
50 f. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 50 f. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
50 f. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 50 f. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 50 f. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 50 f. — XI. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1899. évi 19004.sz.r.) Netto ára 50 f. 
— XII. Jegyzék. Ugyanazokról (1901. évi 45702. 
sz. r.) Netto ára 60 f. — XIII. Jegyzék. Ugyanazok-
ról (1902. évi 13262. sz. r.) Netto ára 60 f. 

VII . Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ára 4 f. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

B) minta. Netto ára 8 f. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 6 f. 
Az iskolai alapvagyón évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 6 f. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Nyilvántartási napló T>) minta. 1 iv netto ára 10 f. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 beliv 144, 1 küliv 99 
tanuló számára. Netto ára 4 f. 

Bérszerzödés a kincstál- által bérbeveendö épületek 
számára. 1 iv netto ára 6 f. 

Tandíjmentességért folyamodók kimut. 1 iv n. á. 4 f. 
Polgári isk. anyakönyv (küi-és beliv). 1 iv n. á. 10 f. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül-és beliv). 1 iv boltiára 
10 f. netto ára 8 f. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló &/5, 1 ív 
4 tanulóra, netto ára 3 f. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számáru (kül-és 
beliv). 1 iv bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

Minösitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv bolti ára 
6 f, netto ára 5 f. 

Minősítési táblázat polgári iskolai tanítók számára. 
1 iv netto ára 6 f. 

Haladási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Látogatási napló. (Kül- és beliv). 1 iv b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kimutatás az áll. elemi iskolába beiratkozott min-

dennapi- és ismétlő tanulókról. 1 beliv 84, 1 küliv 
42 tanuló számára. 1 ív bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Tandykezelési nyomtatvány. 1 beliv 88, 1 küliv 64 
tanuló számára. 1 iv bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

Rendelő- és Törzslap. (1902. évi 58. ein. sz.) Bolti 
ára 32 f, netto ára 24 f. 

VI I I . Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 

rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 50 f. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 24 f. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 10 f. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesitő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 10 f. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
1 49.308. sz.) 30 f. 
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Együttes összeírás! kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 4 f. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., b. á. 4 f, n. á. 3 f. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 1 f. 
Kisdedóvodai ni olaszt, napló, bel- és küliv, b/1 m., 3 f. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 4 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, bolti ára 2 f, netto ára 1 f. 
Költségvetés, bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Felvételi jegy, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 5 f, 

netto ára 4 f. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., b. á. 6 f, n. á, 4 f. j 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., b. á. 4, n. á. 3 f. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 5 f, netto ára 4 f. 
Bizonyítvány, bolti ára 3 f, netto ára 2 f. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 40 f. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 30 f. 
Felvételi napló a segédek továbbképzésére való tan-

folyamok számára a/4, minta (bel- és küliv.) 1 iv 
bolti ára 6 f, netto ára 4 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló segédek tovább-
képzésére való önálló szervezettel bíró tanfolyamok 
számára b/4. minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

X . Nyomtatványok képzöintézetek számára. 

Felvételi napló Ny. 1 ív bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Anyakönyv K. 15. 1 ív bolti ára 7 f, netto ára 5 f. 
Időszaki értesítő K. B. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Iskolalátogatási bizonyítvány Ny. b. ára 3 f, n. ára 2 f. 
Osztályozó-ív (évvégi és évharmadi) Ny. 1 ív bolti 

ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítóképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Tanítónőképző oszt. bizonyítvány Ny. b. á. 8 f, n. á. 6 f. 
Képesítő-vizsgálati anyakönyv Ny. 1 ív bolti ára 

7 f, netto ára 5 f. 
Zenéből vizsg. anyakönyve Ny. 1 ív b. á. 16 f, n. á. 12 f. 
Munkamesternöi anyakönyv Ny.l ív b á. 16 f, n. á. 12 f. 
Tanítói oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Tanítónői oklevél Ny. bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Bizonyítvány énekből Ny. bolti ára 4 f, net 'o ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány Ny. b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Ideiglenes bizonyítvány képesítő-vizsgálatról Ny. 

bolti ára 5 f. netto ára 4 f. 
Kivonat anyakönyvből Ny. 1 ív b. á. 10 f, n. á. 7 f. 
Osztályozó-ív képesítő-vizsg. számára Ny. 1 ív bolti 

ára 11 f, netto ára 8 f. 
Osztálynapló Ny. 1 ív bolti ára 5 f, netto ára 4 f. 
Mulasztási napló C) Ny. 1 ív b. á. 14 f, n. á. 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. tanítóságra képesített taní-

tókról. K. B. 1 ív bolti ára 14 f, netto ára 10 f. 
Orsz. anyakönyv népisk. taiiítónőségre képesített 

tanít ónőkről K. B. 1 ív bolti ára 14 f. netto ára 10 f. 
Kimutatás a tauító(nö)-képzö I. osztályába felvételre 

jelentkezett folyamodókról K. B. 1 ív bolti ára 
8 f, netto ára 6 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai taní-
tóságra képesített tanítókról . K. B. bolti ára 14 f, 
netto ára 10 f. 

Orsz. anyakönyv felső nép- és polgári iskolai tanító-
nöségre képesített tanító nőkről. K. B. bolti ára 
14 f, netto ára 10 f. 

XI . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. b. a. !.. f, n. á. 9. f. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 4 f. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára4 f. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 8 f. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 f. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. net to ára 10 f. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 10 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 4 f. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 4 f . 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

net to ára 4 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Netto ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 1 K 20 f. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. Netto 
ára 1 K 20 f. 

Ugyanaz: Mennyiseg- és természettudományi szak-
csoportra. Egy-egy pld. netto ára 1 K 20 f. 

Polgári leányiskolával egybekapcsolt női kézimunka-
tanfolyam-bizonyitvány (32028. sz. r.) 1 péld. bolti 
ára 6 f, netto ára 4 f. 

XI I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 6 f. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 4 f. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 4 f. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 1 K. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul . 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 50 f. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve : b. á. 50f, n. á. 40 f. 

Tanterv a felsőbb leányiskolák számára (1901. évi 
40.925. sz.) Fűzve b. á. 80 f, n. á. 60 f. 

XI I I . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére : Bolti ara Netto ára 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 10 f, 8 f. 
2. Bizonyítvány 10 , 8 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 8 „ 6 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 8 „ 6 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg., kül-v.beliv 10 „ 8 „ 
7. Osztály-névkönyv 10 , 8 „ 
8. „Minősítő táblázat" tanárok részere 8 ,, ti „ 

X I V . Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Felvételi napló népoktatási tanintézetek (elemi-, 
ismétlő-, felső nép- és polgári iskolák) s a polgári 
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iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam 
számára a/2, minta (bel- és küliv.) 1 iv bolti ára 
4 f, netto ára 3 f. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 6 f. 
Ertesitő. 1 példány netto ára 4 f. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 4 f. 
Kői kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 10 f, netto ára 8 f. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete. (1900 

junius hó 11-én 26033. sz. a. k. r.) B. á. 26 f, n. á. 20 f. 

X V . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatóköuyv. I. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 6 f. 
Előadó-iv. III. minta . 1 iv netto ára 4 f. 
iskolalátogatási napló. IV. minta.. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 4 f. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 4 f. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 4 f. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 6 f. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. L iv netto ára 2 f. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 4 f. 
Jegyzőkönyv a teljesített isk.-látogatásről. 1 iv n. á.3f. 

X V I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 3 f. 
Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 20 

név irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Haladási napló (bel- és küliv), egy iv bolti ára 4 f, 

netto ára 3 f. 
Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 

irható) bolti ára 8 f, netto ára 6 f. 
Előmeneteli és mulasztási napié elemi s a vele kap-

csolatosan vagy önállóan szervezett általános és 
gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta, küliv, 
egy iv 3 tanuló számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f, 
beliv, egy iv 4 tanuló számára b. á. 4 f, n. á. 3 f. 

Mulasztási kimutatás, 1 beliv 88, 1 küliv 83 tanuló 
számára bolti ára 4 f, netto ára 3 f. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. S z e m l é l e t i képek.* 
IV-ik szállítmány. Egy szállítmány (10—10 kép) 

bolti ára 13 K, netto ára 11 X 70 f. -
Az egyes szállítmány tartalmát lásd a füzetes árjegy-
zékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t l s z í n e z e t t 
táblák. 

Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., net to ára 2 K. 
3. Rasch- f é l e t e r m é s z e t r a j z i t áb lák . (16 drb 

szinezett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 13 X 20 f. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, német, tót , rntén, 
szerb és vend nyelven, bolti ára 1 K 60 f, 
netto ára 1 X 40 f. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 1 X, netto ára 90 f. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 60 f, netto ára 50 f. Magyar 
és szerb Utasítás tew: kapható. 

6. G ö n c z y P. U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7 !/tiv, fűzve. b. ára 1 K 50 f, n. á. 1 X20f. 

6 . G ö n c z y P . Épüle t tervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 2 X 40 f, n. ára 2 X. 

* Az I-ső. Il-ik és III-ik szállítmány nem kapható. 

7. Metzner A l fons - f é l e s z á m v e t ő - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 36 X. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l ( H l cm. h). N. á. 12 X. 
9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 

ára 10 X. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

B) Kath. e lemi népiskolák szamára. 

ABC- és olvasókönyv. 8°. 6'/» iv, kötve, bolti ára 
36 f, netto ára 30 f. 

Kémet nyelven. 8°, 5'/« iv, kötve, b. ára 32, n. ára 28 f. 
Tót nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 321, n. ára 28 f. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv II. oszt. számára. 

8°, 8 ' / j iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 
Német nyelven. 8°, lO'/iiv, kötve, b. ára 50, n. ára 42 f. 
Tót nyelven. 8°, 9'/> iv, kötve, b. ára 50 f, n. ára 42 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a III. és IV. 

osztály számára. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti ára 
96 f, netto ára 80 f. 

Kémet nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 82, n. ára 68 f. 
Tót nyelven. 8°, 16'/« iv, kötve, b.ára 96 f, n . á ra80f . 
Olvasókönyv a ÍV. és V. oszt. számára. 8°, 19 iv, kötve, 

b. ára 1 X 26 f, n. ára 1 X 4 f. 
Kémet nyelven. 8°, 197« iv, kötve, bolti ára 1 X 28 f, 

netto ára 1 X 6 f. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, III. és IV. osztály számára. 8°, 13 iv, kötve, 
bolti ára 80 f, netto ára 66 f. 

Kémet nyelven. 8°, 17'/. iv, kötve, bolti ára 80 f, 
netto ára 66 f. 

Tót nyelven. 8°, 15>/< iv, kötve, b.ára 74 f, n. ára 62 f. 
Német betűző 8°, 2V. iv, fűzve, bolti ára 14 f, 

netto ára 12 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a III. oszt. számára. 

8°, 10 iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Gyakorlati német nyelvtan a IV. oszt. számára. 

8°, 15'/« iv, kötve, b. ára 82 f, n. ára 68 f. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, III. és IV. 

osztály számára 8°, 12'/j iv, kötve, bolti ára 
88 f, netto ára 72 f. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 94 f, n.ára 78 f. 
Német számolási gyakorlókönyv. 8°, 8 iv, kötve, 

bolti ára 50 f, n. ára 42 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a III. osztály szá-

mára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, n. ára 30 f. 
Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 36 f, n. ára 30 f. 
Német számolási gyakorlókönyv a IV. és V. oszt. sz. 

8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 42 f, netto ára 36 f. 
Tét nyelven. 8°, 6'/< iv, kötve, b. ára 42 f, n. ára 36 f. 
Kémet. Fejszámolási módszertan 1. és II. osztály 

számára — Tanitók és tanítójelöltek számára. 
8°, 12Vs s?, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 

Tót nyeiven. 8", 9 'A iv, kötve, b. ára 64 f, n. ára 54 f. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

2 K 62 f. 
Kémet nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 1 X 78 f. 
Tétnvelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 2 X 30 f. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 2 X 30 £ 

Izrael i ta iskolák számára. 

Kémet ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára 
8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 32 f, netto ára 28 f. 

Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
54 f, netto ára 44 f. 

Kémet nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b.ára 54 f, n.ára 44 f. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17 '/a iv, kötve, bolti 
ára 96 f, netto ára 80 f. 

Kémet nyelven. 8°, 17'/« iv, kötve, bolti ára 82 f, 
netto ára 68 f. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Kémet. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 50 f, netto ára 42 f 
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Kémet. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 111. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 36 f, 
netto ára 30 f. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
és V. oszt. számára. 8°, 6'/J iv, kötve, bolti ára 
42 f, netto ára 36 f. 

Szerb iskolák számára. 

Egyházi énekek, a szerb nemzeti iskolák számára. 
8°, h'U iv, fűzve, bolti ára 26 f, netto ára 22 f. 

Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nemzeti iskolák 
számára. 8°, 10V« iv, kötve, b. ára 54 f, n. ára 44 f. 

Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb nemzeti isko-
lák számára. 8°, 3' j iv, kötve, b. á. 22 f, n. á. 20 f. 

A karlóczai görög keleti synodus által kiadott Kis 
Katekizmus. 8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb iskolák 
számára kiadott Katekizmus. 8°, 8'/> iv, kötve, 
bolti ára 46 f, netto ára 38 f. 

Közép Katekizmus. 8°, 3'/« iv, kötve, bolti ára 26 f, 
netto ára 22 f. 

Kis Katekizmus. 8°, l 'Aiv, fűzve, b. á. 8 f, n. á. 6 f. 

Román iskolák számára. 

Kis Katekizmus a görög-keleti román népiskolák 
számára. 8°, 4'/. iv, kötve, b. á. 28 f, n. á. 24 f. 

Figye lmezte té s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

a következőket szíveskedjenek szem előtt tartam. 

I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt cikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók cikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak s az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

III. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tett megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskolaszéki elnök és jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

IV. Hitelbe csak az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknek, és pedig csak tan-
könyvek szolgáltatnak — a 28.078/90. szám alatt kelt miniszteri rendeletben foglalt föltételek és módozatok 
mellett — ki. 

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges beküldése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

VI. A könyvkiUdemények portó alá esnek; a nyomtatványok ellenben, ha nettó-áruk 
előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek, meg ; ha ellenben utánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik visolni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapesten, 1903. évi decembcr hü 1. 
A in, kir, tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Közép-puszta-Bogárdi reform, egyház tanítói 

állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 800 korona kész-
pénz évnegyedenként utólag fizetve. Tandíj körül-
belül 50 korona. Házikert természetbeni használata 
30 korona. Négy szekér nyesedékfa. Lakás, mely áll 
két szoba, konyha, éléstár, kamra és istállóból. Köte-
lességei : az egyház iskolájában a dunántúli reform, 
egyházkerület tanterve szerint 6 osztályt vezetni, 
az ismétlő iskolásokat oktatni. Vasárnap és ünnep-
napokon délelőtt istentiszteletet tartani, az egyház 
által vett ima és predikátiós könyvekből fölolvasva és 
az éneket vezetni. Úrvacsora osztáskor az istentisztelet 
tartás alól föl van mentve. Temetést végezni az 
egyházkerület által megszabott stóláért. A választás 
egy évre törfénik, mely időt köteles minden körül-
mények között kitölteni. Pályázati határidő 1903 
december 1. Az állás azonnal legkésőbb december 
10-én elfoglalandó. Pályázati kérvények tekintetes 
Keserű Béla gondnok úrhoz, Közép-puszta-Bogárdra 
utolsó posta Lajoskomárom küldendők. 

(1974—II—2) 
Orosházán községi tanyai tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetés: természetbeni lakás az eddig 
használt kerttel, 850 korona készpénz, 100 korona 
fűtési és tisztogatási díj, a mindennapi tankötelesektől 
2—2 korona tandíj. A tanító kötelessége a minden-
napi és ismétlő tankötelesek tanítása. Mivel a növen-
dékek ágostai evangélikusok, azért csak ilyen vallású 
tanítók pályázhatnak. Az egyház a hittan, egyházi 
éneklés és a confirmátió tanításáért tanévenként 100 
koronát fizet. Az állás január elsején elfoglalandó, 
ettől folyósíttatik évnegyedenként előleges részletek-
ben fizetése. A tanyai iskolák államosítása folyamatban 
van. Teljesen fölszerelt kérvények december 10-ig az 
iskolaszék elnökéhez küldendők. (1969—II —2) 

A nagyméltóságú m. kir. igazságügyi minisztérium-
nak folyó évi november hó 5-én 35.163. I. M. 1903. 
sz. a. kelt rendelete alapján a székesfehérvári kir. 
javítóintézetnél áthelyezés folytán megüresedett család-
fői állásra hirdetek pályázatot. Ez állással a X. fizetési 
osztálynak megfelelő s évi 2000 koronáig emelkedhető 
1600 (egyezerhatszáz) korona készpénzfizetés és termé-
fzetbeni lakás van egybekötve. A családfő a reá 
bizott intézeti növendékeket az igazgatóság útmutatásai 
és saját legjobb belátása szerint neveli, oktatja és 
tanítja, mely célból köteles állandóan növendékei 
között élni s egész életmódját az intézet nevelési és 
házi rendjéhez alkalmazni. Ez állásra okleveles polgári 
iskolai és oklev. elemi népiskolai tanítók pályázhatnak. 
A pályázati folyamodványhoz a következő okmányokat 
kell csatolni: 1. születési, 2. orvosi, 3. a végzett 
tanulmányokat és képesítést, nyelv és egyéb ismere-
teket (zenét, éneket, rajzot, tornát) igazoló, 4. az 
eddigi működésről szóló és 5. a családi állapotot 
'nős vagy nőtlen), a hadkötelezettségi viszonyt igazoló 
bizonyítványokat. A pályázati folyamodványt a nagy-
méltóságú m. kir. Igazságügyi Miniszter Úrhoz kell 
címezni s legkésőbb folyó évi december hó 24-ig 
alulírt igazgatósághoz juttatni. Az állás egyelőre 
ideiglenes jellegű ; a véglegesítés csak egy évi minden 
tekintetben kifogástalan szolgálat után következik be. 
Székesfehérvár, 1903 november hó 19. Vásárhelyi 
Gyula, igazgató. (1985—II—2) 

Fürészi (Nógrád várm.) ág. hitv. ev. népiskolába 
okleveles tanítót vagy tanítónőt keresünk. Javadalma : 
terményekben, földben, rétben és párbérben 596 kor. ; 
államsegély 204 korona. Lakás rendes, nagy kert. 
Csupán ág. hitv. ev. pályázhatnak. Tannyelv tót és 
magyar. Pályázati határidő folyó évi december 14. 
Pályázati kérvények kellő fölszereléssel Dobrocsra, 
(u. p. Vámosfalva, Nógrád várm.) Holies Danó lel-
készhez küldendők. (1LU2—1—1) 

A puszta-berényi róni. kath. népiskolánál f. évi 
december 1-ére egy tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : Havi 30 korona, ellátás, 1 bútorozott 
szoba és fűtés (mosás nélkül). Föltételek : Egy havi 
fölmondási idő ; nőtlen állapot ; gazdasági irodai 
munkákbani segédkezés ; szünidőben a cséplésnél valé 
felügyelet, ezen ténykedéseért külön jutalom adatik 
Azok is pályázhatnak, kiknek tanító képesítőjük nin-
csen. Folyamodványaikat a bizonyítványokat máso-
latokban — de nem hitelesítve — küldjék a puszta-
berényi gazdaságnak címezve : u. p. Lengyeltóti 
(Somogy). _ (1987—III—2) 

A jánosréti róm. kath. népiskolánál megüresedett 
ktanítói állásra pályázatot hirdetek, dec. 8-ig. Jöve-
delem: készpénzben 600 kor., a többi 400 kor. Tüzelőfa. 
A német nyelv ismerete szükséges. Két szobás lakás, 
minden szükségessel. Családatyák könnyen iskoláztat, 
hatják gyermekeiket. U. p. Körmöcbánya, '/a órai 
távolban. Zámboy Béla, pléb. hely. (1921—III —3) 

A németlöi róm. kath. iskolánál kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Föltételek : tanítási nyelv 
német és magyar, az ismétlőkötelesek tanítása és a 
kántori teendők végzése. Kántortanítói jövedelem : 
szabad lakás : 2 szoba, kamara és gazdasági épületek ; 
egy hold és 826Q-81 szántóföld, egy hold rét, me-
lyet a község mivel ; egy 800 • -ölből álló rét ; egy 
hold és 400 D-01 temető, mint kaszáló, 6 öl fa, kész-
pénz 854 korona, stóla 50 korona, a hely elfogla-
landó 1904 január elsején. Mindazon okleveles tanítók, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, kellően fölszerelt 
kérvényeiket a németlői iskolaszéki elnökséghez 
nyújtsák be 1903 december 7. napján délelőtt. 

(1975—1—1) 
Bitts icai (Trencsén megye) kán tortanítóságra 

okleveles tanerő kerestetik. Javadalmazása : tisztes-
séges lakás melléképületekkel, V« hold házikert, 1 hold 
rét, 2 hold szántóföld Természetbeni szolgálmányok 
fejében : 12'/8 mérő rozs, 4'/a mérő búza, 5 mérő 
árpa. Készpénzfizetés 569 kor. 08 fill. Államsegély : 
194 kor. Nyelvismeret: magyar-tót. Kötelessége: 
osztatlan iskolában tanítani, ismétlősöket oktatni ; 
minden kántori funkciót végezni. Folyamodványok 
december 15-ig a róm. kath. iskolaszéki elnökhöz 
intézendők. Választás aznap délelőtt 10-kor. Személyes 
megjelenés szükséges ; az állás azonnal elfoglalandó. 

(2009-1-1) 
A Báta községhez tartozó Furkó pusztán létesített 

áll. s. községi iskola tanítói állására pályázat hirdet-
tetik ; Javadalma : 1. Tisztességes lakás 400 [H-öl 
kerttel. 2. Tanítói államsegély 700 K. 3. A községtől 
100 K. 4. A tanterem fűtésére 4 öl puha tűzifa. 
5. Iskolaszolga évi fizetésére 60 K. Az állomásra 
tanítói oklevéllel bíró tanítók és tanítónők folyamod-
hatnak, kik magyar honosságukat külön okmánnyal 
is igazolni tartoznak. Pályázati határidő f. évi 
december 12-e. A megválasztott állomását 1904. évi 
január hó l-én elfoglalni tartozik. A pályázati kér-
vények a bátai községi iskolaszék elnökéhez adandók 
be. Kelt Bátán, 1903 XI/25. Snot Adolf, iskolaszéki 
elnök. (2010-1—1) 

Puszta Kengyel i tanyai iskolában tanítói illetve 
tanítónői állás van üresedésben, mely azonnal betöl-
tendő. Ajánlatok Lázár Antal kasznár Puszta Tenyő 
J.-N.-K.-Szolnok megye címre küldendők. 

(2016-11—1) 
Köpösdi (Nyitra m.) róm. kath. Il-od osztályú 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 600 
korona, 20 korona fűtésre, egy bútorozott szoba, 
200 korona államsegély engedélyezése iránt lépések 
fognak tétetni. Tannyelv : magyar-tót. A folyamod-
ványok, „tanítói oklevél csatolása mellett" az iskola-
szék elnökéhez Köpösdre f. év december 15-ig kül-
dendők. Tanítónők is pályázhatnak. Iskolaszék. 

(2017-1-1) 
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Az Akal i i ágost. hitv. evang. leánygyülekezet 
tanítói állására pályázat hirdettetik. A javadalmazás 
a következőkből áll. 25 kor. készpénz, 20 mérő rozs, 
jlO akó must, 4 öl fa, 11 hold szántóföld, s rét, tan-
díj minden tanköteles után 80 fillér, két szobás lakás, 
gazdasági épület, 324 kor. államsegély. Kérvények 
llecember 10-ig Nyirő Károly lelkészhez küldendők 
Alsó-Dörgicsére. (2012—1—1) 

Alberti községhez tartozó P u s z t a - D á n o s községi 
iskolájánál a tanítói állás lemondás folytán meg-
üresedvén ezen állásra pályázatot hirdetünk. Az állás 
javadalmazása a következő : 600 korona törzsfizetés, 
"l00 korona pótlék. Szabad lakás. 2 hold kert hasz-
nálata, melyből 1 hold szőllő. A fizetésnek állam-
segéllyel 800 koronára való kiegészítése iránt a 
kérvényezés folyamatban van s az esetre, ha az meg-
adatik, a megválasztandó tanító élvezi ellen esetben 
arra igénye nem lehet. Fölhivatnak mindazok, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
fölszerelt kérvényüket alulírott elnökséghez f. évi 
december 16-ig benyújtsák. Puszta-Dános, 1903 
november hó 27. Mitsky Sándor, iskolaszéki elnök. 

(2011-1—1) 
B a k o n y - T a m á s l b a (u. p. Gic-Hathalom) ág. 

hitv. evang. okleveles férfi osztálytanító kerestetik. 
Javadalma : lakás, (két szoba és konyha) államsegély-
lyel 800 korona havi előleges részletekben fizetve. 
Kötelesség : az alsó három osztály tanítása és a 
kántoriakban segédkezés. Az állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kérvények Tatay 
Lajos evang. lelkész és iskolaszéki elnök úrhoz 
december hó 6-ig küldendők. ( 2 0 1 3 - 1 - 1 ) 

Szárazaj ta l reform, iskola egyik tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Javadalma : tisztességes lakás 
melléképületekkel, gyümölcsös kerttel, 800 korona 
készpénzfizetés az egyház pénztárából, havi előleges 
részletekben. Kötelessége: Az iskolaszék által kijelölt 
osztály vagy osztályok és ismétlők tanítása a meghatá-
rozott tantárgyakban. Lelkész és énekvezér akadályoz-
tatása esetén kisegítő szolgálat. Pályázó csak magyar 
honos, reform, vallású lehet. Beköltözési költséget 
választott viseli. Pályázók kérvényeik mellé okleve-
lüket és szolgálati bizonyítványaikat csatolják, mert 
csak az így fölszerelt kérvények vétetnek figyelembe. 
A megválasztott állását 1904 január 5-ikén elfoglalni 
köteles. Pályázati határidő 1903 december 20. Pályá-
zatok Ntiszt. Kövér András esperes úrhoz küldendők. 
(Lakik: Középajtán, Háromszék megye.) Érsek Elek, 
reform, lelkész. (U. p. Nagyajta.) ( 2 0 0 6 - 1 - 1 ) 

A gödrei (Baranya) róm. kath. kántortanítói 
állomásra december 10-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: lakás, kert, földek hozama 200 K ; kész-
pénz és terményekben: 896 K ; 10 öl fa, értéke 
200 K; borváltság: 160 K ; stóla: 120 K. Tisztán 
tanítói fizetés: 1010 K; kántori: 566 K. Tannyelv 
magyar ; a német nyelv ismerete megkívántatik. 
Kérvények Sásdra az espereshez intézendők. Horváth, 
isk.-széki elnök. (2002—1—1) 

A t apo lca i róm. kath. fiúiskolánál megüresedett 
tanítói állásra december 8-ára pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 800 kor. előleges havi részletekben, egy 
bútorozott szobából álló lakás fűtéssel. Kötelessége : 
az I. osztályt önnállóan tanítani és a kántoriakban 
segédkezni. Azonnal elfoglalandó. Kérvények Ley József 
plébános, szentszéki ülnök, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (2001—H—1) 

Segédem önállóvá lett. Oly segédet keresek, ki 
mindent végez. Értelmes éneklés, tisztességes orgo-
nálás szükséges és személyesen kell megjelennie. 
Évi fizetése 300 korona, mellékesből 150 korona. 
Teljes ellátás (mosás nincs !). Állását december 15-én 
foglalja el. K i s - K u n - F é l e g y h á z a , (Pest megye) 
1903 november 26. Csima István, főkántor. 

(2U05 11-1) 

Tanító nőtlen okleveles kerestetik a pusz ta a lsó-
t e n g e l i c l elemi iskolához, egyévi fizetés héi száz-
hatvan korona készpénz, tíz métermázsa kőszén fűtő-
anyag s lakás. Kérvény fényképpel és bizonyítvány-
másolatokkal fölszerelve Gróf Benyovszky Rezső 
uradalmi kezelőségéhez Felső-Tengelicre, u. p. Tengelic 
Tolna megyébe címzendők. (2008—III—l) 

Kántorságban jártas okleveles, esetleg III. évi tanító-
képzőt végzett róm. kath. segédet keresek. Tanít, s 
a kántorságban segédkezik, esetleg önállóan végez. 
Kap a tanév végéig havi 20 koronát. Ágyneműn és 
mosáson kívül teljes ellátást. Mátraderecske , u. p. 
Recsk, Heves m., vasút helyben. Molnár József, kántor-
tanító. (1999—1—1) 

A k i s b o r o v e i (Liptó) róm. kath. tanítói állomás 
jövedelme 810 kor. Okleveles tanítónők is pályázhat-
nak. A tót nyelv ismerete okvetlenül szükséges. A 
folyamodványokat kéri Hattyár István plébános-
helyettes Nagy-Borovén, p. Hutti, Liptó m. 

( 2 0 0 4 - 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

A gyermek első tanítója szerzőjétől 
eddig megjelent gyakorlati nagy vezérkönyvek az 
elemi népiskola I., II., III. és IV. osztályában köte-
lezett összes tantárgyak tanításában kalauzolják a 
tanítót. Egy-egy osztály teljes vezérkönyve 5 korona. 
Kaphatók : J u h a y Anta l tanárnál, Budapest , VII., 

Hungár ia -körűt 233. szám. 
(1802—VI—6) 

A m e r i k a i Rosskopf óra 5 korona. Sweijci Rosskopf 
óra 8 korona. Ébresztő 3 korona. Elsőrendű ébresztő 
óra 4 korona 5 évi jótállással. Nagy javítási műhe-

lyemben minden órajavítás 90 krajcárba kerill . 

S c h i l l e r I z s ó 
órás-mester (1994 - 2 5 2) 

Budapest . IV. ker., Király Pál-utca 12. 
Szétküldés vidékre naponta. 
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T a n h ö n y v e h 

e l e m i és polgári , tanító- , tanitónö-
k é p e z d é k , valamint az o r s z á g ö s s z e s 
t a n i n t é z e t e i számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajz i J e g y z e t e k Röhn J. 
tanártól, Természe tra jz i j e g y z e t e k dr. 
V a n g e l J e n ő t ő l é s t ö r t é n e l m i j e g y z e t e k 
I i o v o s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedésében 

l t l IDAPE§T (Buda), I I . ker. , 
Fő-utca 2 - fk szám. 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 
(1300—XV—13) 

® » n k Ö M . j r v e l i S 
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N e c s o v J ó z s e f 
tanító urat kérem legyen szíves tartózkodási helyét 
velem tudatni, hivatalos ügyben. R o z g o n y l György, 

n.-bajomi plébános. (1982—1—1) 

egy 10 változatú új harmonium. Kisebb templomok-
ban is használható. Bővebb fölvilágosítást szívesen 
nyújt Fodor Imre, tanító, Ombod (Szatmár vm.). 

(1971—1-1) 

B l a u A r n o l d 
nöl kéz imunka - iparüzlete Budapest , V I I , 
Király-utca 47. Háziparilag kezelt magyar és svájci 
hímzések és a „jour" munkák. Nagy raktár előrajzolt 
kezdett, valamint készen hímzett kézimunkák és hozzá-
való anyagokból. Előnyomda és rajzműterem. Minden-
nemű montirozások és hímzések legelőnyösebb esz-
közlése. Intézetek és iskolák 15°/o árengedményben 

részesülnek, föltétlen szabott árak. 
(2015— X - l ) 

T " ö f l T A P I ) népiskolai daloskönyv a „Kis 
J_IIJ vTÜ W D D Muzsikus", II. kiadás. Tartalmaz 
50 gyönyörű népdalt, Uellő szöveggel, két szólamra. 
Tanfelügyelőktől ajánlva ! Ára : portóval <55 lillér. 
Csakis utalványon megrendelhető. J ó s v a y Gábor 

kántortanítónál, Porosz ló (Heves m.). 
(2018 - 1 - 1 ) 

E l ő f i z e t é s - g y ű j t ö k 
új könyvalakú szépirodalmi folyóiratra kerestetnek. 
I.lőli/.etés negyedévre egy korona. Gyűjtők tisztelet-
példányon kívül nagy könyvjutalmakban részesülnek. 
Részletes prospektust küld Érdekes Könyvtár 

kiadóhivatala Budapest , József -körűt 65. 
(1995-1—1) 

Hogyan tanítsunk magyarul beszélni 
című könyvem jelent meg. Aki iskoláját rövid idő 
alatt akarja megmagyarosítani, s így sok elismerés-
ben részesülni, az hozassa meg könyvemet, melynek 
ára 2 korona és egyedül nálam kapható. Abe lova 

(Nógrád m.) Cs ipkay Lajos, tanító. 
( 1 9 8 9 - 1 - 1 ) 

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

a kath. nép, kántorok és papság kézikönyve. 25<> 
oldal. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 11-ik 
könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút, Esztergom m. 

(2000—XX-2) 

P o l g á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 50. sz 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, orthopaediai fűzők és 
járógépek, valamint műláb és mükéz saját műhelyé-

ben a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen, és bérmentve. 

Fent i o lmre ügye ln i t essék . 
(llilU X 5) 

Keresztény Tanító Urak! 
Szép összeget tudnának jótékony célra szerezni eszmém 
elfogadásával. így disznóölés idejében Tanító Urak 
buzdítására az iskolába járó gyerekek hozzátartozóik 
által a disznó nyakán végig húzódó sertét ölés után 
forrázás, pörkölés előtt kihúzatják és Tanító urak 
kezeihez juttatják, mely legkissebb helységben nehéz 
voltánál fogva 40 klgra fölvihető mi eddig elpörkö-
lődött. Én minden klgr. sertét 2 koronával fizetek, 
mely összeget Tanító Urak szegény gyermekek ruhá-
zására, tanszerek beszerzésére vagy iskolai könyvtára 
javára fordítja. Tekintve a mai viszonyokat minden 
alkalmat meg kell ragadni iskoláink javára. Tanító 
Urak karolják föl eszmémet, mely szép összeget fog 
jövedelmezni a humanitás oltárára. 5 klgramos c somag-
postán nagyobb mennyiség mint teheráru szállítandó. 
A szállítási díjat én fizetem, az áru átvétele után érte 
járó összeget rögtön megküldöm. Az eredményt a 
Néptanítók Lapjában fogom közzétenni. Közreműködők 
tudassák címüket H a l á s z M., Budapes t , VII. ker., 

Pe terd i -utca 35. sz. II. 33. 
(2020-1—1) 

Minden művelt ember { ^ z ? Â h e . t e î , ' ^ k L e L e ! 
s é g h a s z n á l a t á r a . Tervez te és ra jzo l ta : Kogutowicz Manó. 
Tar ta lma 68 kilencszinnyomásu fő- és számos melléktérkép. 
A térképek nagysága 45 x 32 és 39 x 32 cin, részben 54 x 32 cm, 
az at lasz külső nagysága 32x22 cm. Bolti ára diszkötésben 
10 korona. Hozzávaló földrajzi kézikönyv, Czirbusz Géza 
dr . - tô l , Balbi nagy földrajz i művének fordítójától ; 2 kötetben, 
234 gyönyörű illusztrációval vászonkötésben 5 korona 50 fillér. 
Az e l ső , m i n d e n i z é b e n haza i kész í t é sű , n a g y kézi a t l a sz , 
a m ű v e l t k ö z ö n s é g h a s z n á l a t á r a . A tudományos müvek és 
napilapok olvasásánál, a napi kérdések tárgyalásánál általában 
pedie a szellemi élet minden mozzanatában nélkülözhetetlen 
segédeszköz. Havi 2 korona részletfizetés mellet is megszerez-
hető. Az első részlet a mű átvételekor fizetendő. M a g y a r 
F ö l d r a j z i In téze t R é s z v é n y - T á r s a s á g , B u d a p e s t , V. ke r . , 

R u d o l f - r a k p a r t 8. s z á m . 
(19S4 V—2) 

Y i z i g a i r k á n a k 
is legcélszerűbb a Kerekes-féle irka. Kiadja 

G . I ^ e l i e t e M i l u l l y 
(1963—m—2) Kecskeméten. 

Mintákat 50 fillérért bérmentve küld. 

Egy 6 változatú új előijátszó pedálos 

t e m p l o m - o r g o n a 
mérsékelt árban eladó Sza lay G y u l a műorgona-

építőnél Székesfehérvárot t . 
(1996—IV—2) 

Most jelent meg : 

F ö l d r a j z i f ü z e t 
rajzolta Ve lösy Lipót. 

A térképolvasás tanításához megbecsülhetetlen és 
nélkülözhetetlen segédeszköz. 

Ára 20 fillér. 
Mutatványpéldányt 30 fillérnyi levélbélyeg bekül-

dése ellenében bérmentve küld 

R ó n a i M i k s a 
könyv- és papirkereskedése, 

Budapesten, V., Alkotmány-utca 10. 
(1978-11 2) 
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Ko v&os - Maurer 

Szavalókönyv iskolai ünnepélyekre. 
Ára kötve 50 fillér. 

Mutatvány 50 fillér beküldésénél bérmentve. Után-
rendeléseknél példányonként 20 fillér jótékonycélra 

levonható. Megjelent 
Ingusz I. és Fia 

(.1781—III—3) kiadásában 
A R A D O N . 

„Magyar Kántor" 
búcsúztató és miseénekes könyvem árát 20°/o-kal 
leszállítottam. (Néptanítók Lapja októberi számai.) 

Biczók, kántor, Torontál-Torda. 
(1020—III—3) 

Magyar tanszerkészítö intézet 
Feldmann Gyula, 

Budapest, VI., Felső-erdősor 5. szám. 
Összes népiskolai tanszerek. Physikai alapfölszerelés. 
Hivatalosan ajánlott beszerzési forrás. Kérjünk árjegy-

zéket. (1709—XII-8) 

Az amerikai cottage-orgonák 
gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, Ke-

VIII., József-körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű h a r m o 

nlnmait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 

szerkezete elővarázsol, önma 
gának zeng dicséretet , 

( r a 120 horoufttAl fttl-
jvbb. 8 koroiiá» réaxle-

iekbeu is. 
Képes árjegyzék ingyen é> 
bérmentve. 5 éri Jótállás. 

(1440—52—8) 

orgonára vagy Harmoniumra. 
Wanaus Harmonium - iskola 
1'80 K. Körner gyakorlati or-

gonák 3 K. 60. Choral könyv 90. Choral mindenféle 
alkalomra 1 K 44. Hesse kis preludionok és könnyű 
darabok 87 drb 1 K 20. Pache Harmonium album 
I—II. 38—38 válogatott előadási darabok hírneves 
mesterektől, kötetje 1 K 20. Köveskuti 62 egyházi 
elő- és utójáték mindenféle alkalomra 1 K 60. Schaab 
Harmonium album 3 füzetben hírneves mesterek régibb 
és újabb szerzeményei mindenféle alkalomra füzetje 
1 K 80. Schaab Choral könyv 100 legszebb minden 
alkalomra 2 K 40. Töpfer Zanger 84 elő és utójáték 
orgonára K 3. — Ezen most megjelent album 
majdnem 100 oldal remek dolgokat tartalmaz K 3'50. 
Wenzel 12 könnyű drb harmoniumra K 1'80. Wenzel 
60 előadási és Fantasia drb 5 füzetben füzetje 1'80. 
Präludien album 100 preludium minden használható 
hangnemben 1 K 20. A pénz előleges beküldése esetén 
bérmentve. Ajánlom továbbá dúsan fölszerelt zenemű-
kereskedésemet, hol bárki által hirdetett vagy meg-
jelent zenemüvek megszerezhetők. Nagy választék 
különféle iskolákban. Kántorok és tanítók kedvez-
ményben részesülnek. Szegő Jenő zeneműkereskedé-
sében, Budapest, IV., Eskü-út 5. Clotild-palota. 

(1929—V—4) 

Elismerő nyilatkozat az „ E r z s é b e t " állami 
nőiskolától. 

K é z i m u n k á k 
s anyagok legjobban kaphatók CZAHRA RÓBERT, 
Budapest, IV., Zsibárus-utca 5. sz. Egyedüli kézi-
munka üzlet, mely művészi irányra súlyt fektet, külön-
legesség magyar stylű rajzok s aplikációkban. Minden-
nemű hímző szövetek, kötő és horgoló anyagok dús 
választékban. Iskoláknak 10°/o árengedmény. Vidékre 

minták bérmentve. (1345—20—13) 

Iskola hegedűk kaphatók 
3, 4, 5, 6, 8 írttól feljebb 

Iskola és templomi harmoniumok 
a legdúsabb választékban és jutányos árakon 

Sternberg Ármin és Testvére 
cs. és kir. udvari hangszergyár központi 

üzletében 
BUDAPEST, Kerepesl-út 36. szám. 

Árjegyzék (minden cikkről külön) ingyen 
kapható. (1908—25—1) 

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

kivitelben és remek szabásban. 

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

I i l c l i t i u a n n S á n d o r 
(1918—1V-4) férfi-szabó, 

Budapest, Rottenbüler-utea. 

legújabbacélszerkezet-
tel, 5 évijótállással,leg-
szebb hanggal részlet-
fizetésre is kaphatók.Sn. 
ját gyártmányú hang-
szerek, u. m. cimbalom, 
hegedűk, harmonikák, 
fuvolák okkarinák,bőgők 
stb. Kitűnő magyar 
húrok. Számos kitün-
tetés és elismerés a jó 

munkáért. 
Nagy képes árjegy-
zéket ingyen és bér-
mentve küldök meg. 

M o g y o r ó s s y G y u l a 
magyar hangszeripar-telepe 

BUDAPEST, VIII., Kerepesi-út 71. sz. 
(1966—VILI—3) 

Budapest, 1903. Nyomatott » m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarország : népoktatás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példánybau ingyen . 
A lap megküldése iránti fo lyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi - előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, • fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk ' el. — Az előfizetési pénzek a 
k i adóh iva ta lba küldendők. 

A h i rde t é sek á rszabása . — A pályázat i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k iszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Eiryéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t ted részét 
tevő pe t i t n y o m á s ú és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEK., ISkOI-A-TÉR 3. 

I v e ^ i r a t o l c a t n e i n acl-uii lc 

Az iskolafönntartás joga. 
Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-

tatásügyi miniszter folyó évi november 
14.-én képviselői programbeszédjében 
egyenesen, tisztán, félreérthetetlenül 
reámutatot t az iskolafönntartás jogára 
és az állam ebbeli kötelességére. 

Az iskolafönntartás joga az 1868. 
évi XXXVII1. törvénycikken alapul, 
mely 35 évvel ezelőtt: december 5.-én 
nyert szentesítést. Ez évforduló alkal-
mából s a közoktatásügyi miniszter úr 
kijelentése folytán foglalkozni kívánok 
az iskolafönntartásjog jelenével és jövőjével. 

Népoktatási törvényünk számolt a 
mult hagyományaival s mégis liberális. 
Az iskolaállítás jogát — bizonyos alap-
föltételek mellett — nem korlátozta. 
A községekre rótta első sorban az iskola-
állítás kötelességét. Csak másodsorban 
terheli ez az államot. Én ezt helytelen-
nek tartom. Szerintem az iskolaügy állam-
ügy ; az iskolatartás állami kötelesség. 

Most joga van mindenkinek arra, 
hogy iskolát tartson, abban a tanítás 
anyagát meghatározza, az iskolájába 
taní tót válasszon, annak fizetését meg-
állapítsa, a tanító ellen fegyelmi vizs-
gálatot indítson, a taní tót elmozdítsa; 
az erről szóló határozatot azonban 
köteles a minisztériumhoz fölülbírálás 
végett fölterjeszteni. Eme joggal, az 
állam könnyebbségére, de nem mindenkor 

a nemzeti állam előnyére, élnek is elegen. 
Hiszen most 11-féle iskolafönntartó van. 

Az elvet, az iskolatartás jogának 
szabadságát ott, ahol a haza fogalma 
a hazában lakó összes polgárok előtt 
egy földterületet és egy eszmét fejez 
ki; ahol, ha talán nyelvben nem is, de 
érzelemben egységes nemzet lakik : tel-
jesen meg kell óvni és biztosítani. 

Az állam, mely — magasabb szem-
pontból tekintve — egyedül volna köte-
lezett iskolát fönntartani, csak örvendhet, 
midőn a felekezetek e kötelezettségei-
nek nagy terhét, a nyert jognál fogva, 
önként viselik. De, ha a felekezetek 
speciális érdekeik biztosítására bírják e 
jogot, kötelesek annak érdekeit,— melyek 
egyetlen felekezet érdekével sem ellen-
tétesek — kitől e jogot nyerték, tehát az 
állam érdékeit, szintén előmozdítani. 

Tagadhatatlanul a tizenegy féle iskola, 
tizenegy — vagy ki tudja megmondani 
hányféle — tantervével és Isten tudja, 
hányféle szellemével a tanítás és nevelés 
egységességét nem biztosítja. Pedig föltétlenül 
megkívánandó, hogy minden magyar-
országi iskolának egy szelleme, magyar 
nemzeti szelleme legyen. . ^ 

Elérhető-e ez az iskolatartásjog sza-
badsága mellett vagy nem ? Ez a fő 
kérdés! Én azon a részen és azokkal 
vagyok, akik hirdetik, hogy a magyar 
nemzeti iskola megteremtése, az iskola-
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tartás jogának mai kiterjedése és sza-
badsága s a felügyelet elégtelensége mellett 
teljesen lehetetlen. 

Elvi álláspontom az, amit a Magyar-
országi Tanítók Orsz. Bizottsága 1894 
augusztus 21.-én Debrecenben óriási 
lelkesedéssel kimondott, hogy „Magyar-
országon a népnevelésügy nemzeti ügy ; tehát 
a népnevelési érdekek ellátása egyedül s kizá-
rólag az állam föladata, joga és kötelessége. " 

Ez elvi kérdés és ebben alig van a 
tanügyi munkások között különbség, 
hanem a gyakorlati tanügy-politika, az 
élet és annak különböző szövevényei 
bizonyos meggondolt cselekvést és mun-
kásságot föltételeznek. 

A külföldi államok némelyikében, ha 
valaki elmondaná, hogy van egy ország 
ott a Duna-Tisza táján, ahol az iskola 
11-felé tagozódik a fönntartókat te-
kintve, de azoknak tanterve legalább 
is 40 — 50-féle, úgy az arcunkba nevet-
nének, hiszen legtöbb helyen nem is 
ismernek mást, mint nemzeti iskolát és 
ez az illető állam iskolája. 

De ha tekintetbe vesszük a mi igen-
igen sajátságos viszonyainkat; ha látjuk, 
hogy egy iskolafönntartó, p a ref. 
egyház mind az öt egyházkerületé-
ben külön tanítástervet alkalmaz; ha 
eszünkbe jut ama nagy ellenhatás, 
melynek politikai maradványa a képviselő-
házban is 20 tagot számlál, értem az 
egyházpolitikai törvények ellenzőit; és ha 
tudjuk, hogy a törvényhozás revíziója 
nélkül az iskolapolitika meg nem változ-
tatható, így a cél ma még el nem érhető, 
bármennyire legyen is kimutatható 
annak nemzeti szempontból szükséges 
volta és végre ha tapasztalom irányadó 
jpolitikusoktól, államfér fiainktól, hogy a fő-
dolog „anyagi eszközeink szempontjából ki-
vihetetlenúgy a létező alapon kell biztosítani, 
amennyire lehet, a nemzeti népoktatást. 

Lehetetlen nem hangsúlyozni, hogy az 
államhatalomnak eme visszahúzódását 
én csak egyetlen szempontból fogad-
hatom el és ez : az anyagi eszközök hiánya. 

Jól van, tehát — kényszerülve — 
elfogadom, de akkor minden állami és 
a törvényben eddig lefektetett és a 
revízió alkalmával beveendő erőforrá-
sokkal oda kell működni, hogy — az 
államon kívül — minden más (az egész 
10) iskolafönntartó érezze azt, hogy az 
iskolafönntartás joga neki csak saját speciális 
céljainak teljesebb munkálásáért van meg-
hagyva, de más tekintetben a vallás-
tanítás és egyházi éneken kívül sem 
tanterve, sem iskolájának szelleme nem 
különbözhet az állami iskolák tanter-
vétől és szellemétől. 

Végtelenül nagy örömömre szolgál 
közoktatási miniszterünk képviselői 
programja, midőn azt mondja : „ . . . hogy 
az állam egyfelől mindenütt, ahol azt 
a körülmények igazolják, állami iskolát 
állítson, másfelől a felekezeti oktatás 
fölött, különösen hazafisága s a nemzeti 
széllem és a nemzeti nyelv érvényesítése 
szempontjából szigorúan és hatályosan, 
hozzáteszem: az eddiginél hatályosab-
ban ellenőrködjék s ahol hibát lát, ot t 
a kellő megtorlással is éljen és az állami 
és nemzeti szempontoknak minden körül-
mények között föltétlenül érvényt szerez-
zen. A hazafias és nemzeti szellemű fele-
kezeti iskóUíkat, ám gyámolítsa az állam 
anyagilag és még határozottabban mint 
eddig és serkentse őket a maga inté-
zeteinek példájával nemes versenyre, 
biztosítsa intézményeivel, különösen a 
tanítóképesítés reformja ú t ján az állam-
eszme és a nemzeti nyelv kellő érvénye-
sülését a népnevelés egész vonalán." 

E szavakban szabatosan megnyilat-
kozik a jövő tanügy politikája. Benne van 
az iskolatartás jogának eddigi szabad-
elvű biztosítása, de — mint kezdetbe -— 
bele illeszthető mindaz, amit az állam 
tekintélye, a népnevelés nemzeti fontos-
sága, a magyar nyelv joga, a jövő tanító-
nemzedékhez fűződő kívánalmak tekin-
tetében kifejezni, biztosítani és meg-
követelni a magyar államnak önmaga 
iránti kötelessége. 
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A fősúly mindenesetre a népiskolai 
törvény 11. §-ának oly értelmű módo-
sítására fordítandó, hogy a tanítási 
rendszer és módszer iránt intézkedhetnek 
a felekezetek, tankönyveiket is maguk 
állapíthatják meg, (de tekintettel a nemzeti-
ségekre,,az állam fölülbirálati joga kikötendő) — 
azonban a tanterv egységes és egy, t. i. 
állami legyen az egész hazában. Aki el nem 
fogadja: adja föl iskoláját! 

Nem tartozik ide a vidék stb. tagla-
lása, a város és falu s más ily eltéré-
sek tárgyalása, mert i t t nem az a fő, 
hogy a kitűzött mennyiség terjedelmében 
egyformán elvégeztessék, hanem az a 
fő, hogy amit az állam tananyagul föl-
vesz, azonkívül más ne taníttassék és ahogyan 
a fölvett anyag nemzeti szempontból meg-
állapíttatik, az mindenütt úgy és nem más-
kép adassék elő. 

Nem elég tehát a törvényben azt 
mondani (55. §.): f ) „hazai földleírás és 
történet" , mert hazai földleírás alatt 
egy román iskola ismét csak taníthatja, 
hogy Románia a Tiszáig terjed ; nemzeti 
hősként tárgyalhatja a történelemben 
Hórát vagy lvloskát; hanem az a fon-
tos — nem érintve a vallás- és ének-
tantervet — hogy minden iskolában arról 
és úgy tanítsanak, amit az állami tanterv 
előír és ahogyan kívánja. 

Ebben áll a jövő nemzeti közoktatás 
alapja. 

Nem hagyhatom szó nélkül azt sem, 
amit a megtorlás alatt gondolok. En 
azt gondolom, hogy ez a szó össze-
függésben van avval, hogy „mindenütt, 
ahol azt a körülmények igazolják, állami 
iskolát állítson az állam." Igen, ha vala-
melyik iskola magyar nemzeti szem-
pontból kifogás alá esik, ott az iskola-
tar tás joga tőle azonnal elveendő. A 
hazafias és nemzeti szempontból ki-
fogás alá nem eső iskolák hatályosabb 
állami segélyezése magának az államnak az 
érdéke lévén, ebből a szempontból nagyon 
helyeseljük a miniszter úr programját. 

(Hajdú-Böszörmény.) Dobó Sándor. 

A nők választási joga. 
A budapesti hasonló mozgalmon fölül a 

minap olvastam, hogy „Oroszországban a kazáni 
és nis-i községtanácsosok szentesítették a nők 
választási jogát a községi állások betöltésekor, 
— sőt Kazán nemcsak a cselekvő, hanem a 
szenvedő választási jogukat is elismerte, bizonyos 
vagyoni föltételekhez kötvén e jog gyakorlását." 

Izlandról pedig azt olvastam, hogy a nők a 
férfiakkal egyenlő politikai jogokkal bírnak s 
a hetvenezer főnyi lakosságot egy férfiakból és 
nőkből alakult képviselőtestűlet kormányozza. 

Ez alkalmat ad nekem annak vizsgálására, 
hogy miként áll a nők választási joga nálunk? 

Ezelőtt száz évvel értelmetlen dolog lett 
volna ilyen kérdést föltenni is, mert hiszen a 
nőket tiszteletben tartották ugyan őseink is, 
de már az egyenlő képességet ugyan el nem 
ismerték férfi és nő között s egyáltalában 
rem is beszéltek olyan női jogokról, amelyekben 
a férfiakkal osztozhatnának. 

De ma már nemcsak a közép és magasabb 
iskolák vannak megnyitva a nők számára, 
hanem meg vannak nyitva az önálló életpályák 
is, ahol férfiakkal egyenlő munkát végeznek, 
anélkül, hogy sok tekintetben egyenlő jogokkal 
bírnának. Azért nem fölösleges megismerked-
nünk a föntebbi kérdéssel, hogy van-e a mi 
törvényeink szerint a nőknek választási joguk ? 

Nagyon röviden végezhetnénk, de nem ez a 
cél, hanem a választási törvények ide vonat-
kozó intézkedéseinek rövid megismertetése. 

Az országos képviselőválasztásnál a nők ki 
vannak zárva a szavazásból. Az 1848 : V. t.-c. 
2. §-a kimondta, hogy választók az országnak 
mindazon rendes s atyai, gyámi, vagy gazdai 
hatalom alatt nem álló lakosai, akik életüknek 
20-ik évét betöltötték: a nőket kivéve. Az 
1848 : II. t.-c. (erdélyi) szerint: „nem része-
sülnek a választási jog gyakorlatában általán a 
nőszemélyek. A most érvényben levő 1874 : 
XXXIII. t.-c. 1. § a szerint: „országgyűlési 
képviselőválasztásnál választási joguk van az 
ország mindazon bennszületett vagy honosított 
polgárainak — a nőket kivéve, — kik életük 
20-ik évét betöltötték" stb. 

A törvényhatósági tisztviselők választása 
tekintetében a városi (1848 : XXIII. t.-c.) a 
kerületi (1848 : XXV. t.-c.) és Hajdukerületi 
(1848 : XXVI. t.-c.) tisztviselők választásából 
a nők ki voltak zárva. A köztörvényhatósá-
gokról szóló 1870 :XLn. t.-c. 27. § a és a 
most érvényben levő s a törvényhatóságokról 
szóló 1886 : XXI. t.-c. 23. §-a szerint „választó 
a törvényhatóság mindazon lakosa, ki az ország-
gyűlési képviselőválasztásra jogosult." 

49* 
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Minthogy pedig a nők az országgyűlési 
képviselőválasztásra a föntebbi törvények 
szerint nem voltak s ma sem jogosultak : tehát 
törvényhatósági választásra sincs joguk. (E-i ez 
a rendelkezés nem szenvedett változást a 
képviselőválasztást némely részben módosító 
1876 : XVIII. t.-c. által sem ) 

Azonban a további vizsgálatunknál azt 
találjuk, bogy az újabb törvényekben mégis 
ráakadunk annak nyomára, hogy a nőknek 
van valami korlátolt választási joga és pedig a 
községi elemi iskolai és kisdedóvói kormányzatnál. 

A községekről szóló 1886:XXII. t.-c.32. §-a 
szerint: a községi „képviselőtestület felerész-
ben a legtöbb egyenes államadót fizető köz-
ségi lakos, vagy nagykorú birtokosból, illetőleg 
a község területén fekvő vagyonuk után leg-
több adót fizető nagykorú hajadon, özvegy, 
vagv törvényesen elvált nők s jogi személyek 
meghatalmazottjaiból áll." 

Es így, habár a nők nem bírnak is válasz-
tási joggal személy szerint, de mert az idézett 
törvény 38. §-a értelmében „a községben fekvő 
vagyonnal bíró nagykorú nőket meghatal-
mazott képviselheti a választásnál: ilyen kor-
látolt választási joggal (azonban csak a leg-
több adófizetők közt levők) befolyással bírnak 
a községi ügyek kormányzásánál . . . 

A népiskolai hatóságokról szóló 1876 : 
XXVIII. t.-c. 9. §-a szerint: „a polgári köz-
ségi iskolaszéknek a választott tagokon kívül 
minden helybeli hitfelekezetnek rendes lelkésze 
és a községi népiskolai tanító, vagy ahol több 
tanító van, a tanítótestület képviselője is 
tanácskozási és szavazati joggal bíró tagja." 

Ha nem is tesszük föl azt, hogy a község-
ben csak tanítónő van, de teljes joggal föl 
lehet tenni, hogy a több tagból álló tanító-
testület képviselője, vagy több képviselője 
közül az egyik tanítónő. Ez az utóbbi eset-
ben kívánatos is, mert a férfi- és nőtanítók 
tanítói jogai között nincs különbség s nem is 
szabad e tekintetben köztük különbséget tenni. 
Es így ott, ahol a tanítói testület részben 
női tagokból áll: nagyon helyes, hogy ezek 
is képviselve legyenek az iskolaszékben. 

Mármost tudjuk azt, hogy az 1876 : XXVIII. 
t.-c. 13. §-a szerint az iskolaszék teendői 
közé tartozik a tanító választás is. Minthogy 
az iskolaszék választott és hivatalból való 
tagjainak egyforma jogaik vannak : kétség-
telen, hogy a saját iskoláját, vagy a tanító-
testületet az iskolaszékben képviselő tanító-
nőnek szintén megvan a választási joga. 

Van azután még egy eset, ahol a tanítótestü-
leten kívül álló nők is gyakorolhatnak bizonyos, 
habár részben korlátolt szavazási jogot : ha 
t. i. tagjai a kisdedóvó felügyelő-bizottságnak. 

Ugyanis a kisdedóvásról szóló 1891 : XV. t.-c. 
22. §• a szerint a községi kisdedóvodák felügyelő-
bizottsága kiegészíti magát a községben levő 
tekintélyesebb s a kisdedóvás iránt érdeklődő 
nőkkel. A közokt. min. 1892. évi október 
8-ikán 44.000. sz. alatt a polgári községek 
számára a kisdedóvásra vonatkozólag kiadott 
II. Utasítás 3. § a szerint „a felügyelő-bizott-
ság nőtagjait minden ügyben tanácskozási és 
szavazati jog illeti meg." Minthogy pedig az 
1891: XV. t.-c 26. § a szerint a kisdedóvónőt 
a felügyelő-bizottság választja: világos, hogy 
ebben a választásban a nőtagok is részt vesz-
nek. Igaz ugyan, hogy az első választás csak 
úgy érvényes, ha a választott (vagyis férfi) 
tagok kétharmad része jelen van, de a második 
választásnál már a szavazattöbbség dönt. 

íme! bármiként kutatok is a nőknek tör-
vényben lefektetett jogai után, nem voltam 
képes egyebet fölfedezni, minthogy a nőknek 
a tanügy terén (az iskolaszékben és a kisded-
óvó felügyelő-bizottságban) van ugyan szava-
zati joguk : de politikai összes szavazási joguk 
abban áll, hogy mint legtöbb adót fizetők meg-
bízottjuk által szavazhatnak a községi válasz-
tásoknál, de akkor is csak úgy, ha férjök 
nincs. 

Vájjon meg lehetnek-e elégedve ezzel a nők 
most, midőn másban olyan gyorsan halad előre 
az egyenjogúsítás ? 

(Budapest.) K. Nayy Sándor. 

Hol kezdjük ? 
A közjót nemzeti alapon az iskolák, közgazda-

sági téren pedig a szövetkezetek vannak hivatva 
szolgálni. Első sorban tehát magyar nemzeti 
államot kellene teremtenünk, ezt pedig csak 
úgy lehet megvalósítanunk, hogyha az iskola 
egyöntetű munkásságát egységes terv szerint 
az arra hivatott tényezők is támogatják. Eddig 
ez a támogatás abban a méretekben, amint 
azt az ügy fontossága megkívánta, nem történt 
meg; miért? Erre egész könnyen szoktak 
felelni azzal, hogy e célra az iskolafönntartók, 
de maga az állam sem rendelkezett s ma sem 
rendelkezik elegendő anyagi erővel. De hát 
miért nincs pénze a magyar népnek ? Erre is 
könnyű a felelet: mert azokat a természeti 
előnyöket, amelyekben az ország oly mesésen 
gazdag, nem tudja kihasználni. Miért nem tudja 
kihasználni ? Azért, mert erre eddig senki sem 
tanította meg. 

Mindenekelőtt iskolákat kell építeni, hogy 
megtaníthassuk azokban a népet azokra, miket 
eddig figyelemre alig méltattunk s ez nem más, 
mint a mindeneknek alapját képező közgazda-

i sági jólét megteremtésére vonatkozó munkál-
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kodás. Ehhez első sorban jó iskolai épületekre, 
második sorban képzett és jólfizetett tanítókra 
és harmadik sóiban a mainál jobb, és a gyakor-
lati magyar nemzeti élet igényeinek és szoká-
sainak megfelelő s nem a nyugotról hozott 
sablonszerű tanításra és nevelésre van szükség. 

Az első és legszükségesebb tehát az, hogy 
legyen már végre-valahára minden iskolaépület 
legalább olyan karban és állapotban, hogy 
abban szívesen és egészségük veszélyeztetése 
nélkül lehessenek a tanítók és gyermekek egy-
aránt. Igen, de hát hogyan lehetne ezt a, 
fájdalom, ma még mindig ideális állapotot 
elérni? Megvallom, én ezt a magam részéről 
valami ördögi mesterségnek nem tartom, ahhoz 
csupán pénz kell, a többi magától meglesz. 
Sokan azt fogják gondolni, ez igaz, de hát 
épen a pénzt nehéz s különösen nehéz egy 
közgazdaságilag fejletlen sőt elmaradott ország-
ban inproduktiv célra előteremteni. Ez is igaz, 
de ennek okvetlen meg kell lennie és be kell 
következnie mielőbb azért is, mert míg az meg 
nem lesz és ahol az még nincs, ott iskola 
nem épülhet, iskola nélkül pedig tanítani és 
nevelni még Pestalozzi sem tudna, egyszerűen 
azért, mert nem lehet. 

Hasábokra terjedően le lehetne írni azokat 
a hátrányokat, amik eddig az iskolaüggyel 
való nemtörődes miatt érték a nemzetet, de 
hát a közmondás szerint: „Elmúlt esőnek 
nem kell köpönyeg". Ám kell a jövő esőnek. 
A főcél ne a vádaskodás legyen, hanem az: 
lássák be mindazok, akiket illet, hogy ez az 
állapot így tovább uem maradhat, meg kell 
oldani ezt a kérdést mindenáron. Kemény 
diónak látszik, pedig igazán nem az. 

Magyarországban az 1868. évi XXXVIIl. t.-c. 
23. §-a szerint egyetlen kötelezett iskolafönntartó 
van s ez a politikai község közönsége. Ezeknek 
kellene fölépíteni ott, ahol még nincs meg, a 
megfelelő és ugyanezen törvény 27. § ában 
meghatározott kellékekkel bíró iskolákat. 
Tegyük föl, de azt hiszem legtöbb helyen 
úgy is van, eddig azért nem tették meg, mert 
nem volt pénzük s ma sincs. Vegyenek föl e 
célra törlesztéses kölcsönöket s törlesszék az 
5°/o-os iskolai pótadóból. Az ilyen eljárással 
nemcsak a főcélt fogjuk elérni, hanem egy-
úttal azt is, hogy újabb teherviselés mellőzé-
sével segítenek a kis exisztenciákon : a népen. 
Számtalan olyan községet ismerek, ahol egyik 
vfcgy másik alig néhány száz lelket számláló 
hitfelekezet tart fönn természetesen ro'-sz 
iskolát. Az iskolát fönntartók állami egyenes 
adója összesen alig tesz ki 2000 koronát, míg 
az ugyanott lakó, de más felekezet kötelékébe 
tartozó földesúr annak két-, vagy többszörösét 
fizeti. 0 természetesen, mert más felekezetű, ! 

a községében fönntartott iskola költségeinek 
részben való födözésére nem kényszeríthető. 
De igenis, lehetne őt is erre kényszeríteni, ha az 
1868. XXXVIIl . 36. t.-c. 23. §-ában jelzett módon 
lenne az iskolai kérdés megoldva. S ha még 
ezek után is volna olyan község., ahol az e 
célra szükséges összeget előteremteni nem 
lehetne, ilyen helyeken az állam támogatását 
kell igénybe venni. Ennek a kérdésnek ilyen 
értelemben való megoldása sok helyen azért 
ütköznék nahézségekbe, mert egyik vagy másik 
hitfelekezet azt gondolná, hogy most már 
elveszik az iskoláját. Pedig ellenkezőleg; a 
politikai községnek csak az iskola fölépítése 
lenne a fö adata, annak vezetését már finán-
ciális okokból is nagyon szívesen hagyná meg 
mindaddig a felekezeteknek, amíg az azt az 
állami élet követelményeivel összeegyeztethető 
módon teljesíti. Sem az államnak, sem a 
községnek nem lehet más célja, mint az, 
hogy jó iskolája legyen. J ó iskolája pedig, 
legkivált, ha az ellenőrzés intenzívebb lesz, 
nemcsak az államnak, vagy községnek, hanem 
a felekezeteknek is lehet, aminthogy van is. 
Ott pedig, ahol a magyar nemzeti igényeket 
kellően nem szolgálják és azok nem érvénye-
sülhetnek, mindenféle iskolát be kell csukni s 
a politikai község bevonásával egy újat az 
államnak fölállítani. Mert első sorban magyar 
nemzeti államot kell teremtenünk rendezett 
közgazdasági élettel, ezt pedig megfelelő iskola 
és jó tanító nélkül elképzelni nem lehet. 

Az iskolák fölépítésére, azt hiszem, 60—80 
millió koronára volna szükség. Hát nem 
kaphatna ennyit kölcsön az az 5—6 ezer 
politikai község, amelyiknek erre szüksége 
van ? De kaphatna, sőt kap is, csak akarni 
kell, de nem nekünk kicsinyeknek, hanem 
igenis a nemzetnek. A sok, alig jövedelmező 
nagy tőke sem vallaná kárát az ilyenféle 
üzletnek, hiszen pupillárisabb biztosíték nem 
kell egy politikai község közönségénél, még 
ha ingó vagyona sincs. Ezt az üzletet egy 
pénzintézetünk is igen könnyen megcsinálhatná 
pl, a P<sti Hazai Első Takarékpénztár Egye-
sület vagy az orsz. központi hitelszövetkezet 
s ha megtennék, akkor lennének csak méltók 
igazán szép nevükre. Meg is teszik, csak 
komolyan akarni kell! 

* 

A második legfontosabb dolog a tanítók 
képzettsége és megfelelő fizetésök. 

Ezúttal a tanítóképzés mikéntjéről szólni 
nem kívánok, egyrészt azért, mert azt már 
sokan igen szépen kifejtették, másrészt pedig 
azért, mert véleményem szerint erről elég lesz 

! ezután gondolkozni, esetleg beszélni, ha a 
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tanítók fizetés - kérdése rendezve, illetőleg 
megoldva lesz. 

A lateinerek között az orvos, a tanító és 
mérnök teljesít olyan munkásságot, aminek 
nemzetgazdasági szempontból a világ-egyetem 
minden pontján értéke van. Nem akarok, mert 
nem célom foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy az orvos és a mérnök munkássága 
miként lesz honorálva, de igenis időszerűnek 
taitom a tanító javadalmazását szóvá tenni, 
mert hiszen cikkem első részében államéletünk 
helyes irányú fejlődése kérdésénél annak javításá-
nál elengedhetlenül szükségesnek állítottam föl. 

Törvényeink értelmében nálunk az állam, a 
község, a felekezetek és magánosok tarthatnak 
fönn iskolákat. Rendeltetésénél fogva minden 
iskola egy célt szolgál, ennek aztán az lenne 
a természetszerű következése, hogy az egy 
célt szolgáló munkásság teljesítői is egységes 
mód- és méretű javadadalmazást kapjanak. 
Itt pedig óriási eltérés van nemcsak a java-
dalmazás minőségére, hanem mennyiségére 
nézve is. 

Az állami tanítót az állampénztár, a községit 
a község pénztára, a felekezetit pedig néhol 
a felekezetek pénztára, legtöbb helyen pedig 
a felekezetek kötelékébe tartozó egyes tagok 
fizetik pénzzel, esetleg egyéb értéket képviselő 
természetbeni járulékkal. A javadalmazásnak 
ezt a sokféleségét kell első sorban eltörölni. 
Fizessen minden tanítót az állam, mert hiszen 
valamennyi őt szolgálja. Legyen minden 
tanítónak legalább 1200 korona kezdő és a 
szolgálati időnek megfelelően 2400 koronáig 
emelhető, nyugdíjba beszámítható törzsfizetése. 
A fizetés ilyetén való rendezése nemcsak 
megélhetést biztosítana a tanító és családja 
részére, hanem egyúttal kedvet adna az 
intelligensebb fiatalságnak is arra, hogy 
tanítói pályára lépjen. 

A tanítóság óriási nagy hátránya az, hogy 
körülbelül 30.000-en vannak. Ilyen nagyszámú 
ember fizetésemeléséhez, ha az csak abban az 
arányban történnék is, amint azt föntebb 
érintettem, igen nagy összegre van szükség. 
Ez azonban mindegy, ezt elő kell teremteni 
mindenáron, mert míg az meg nem lesz, nem 
tanulja meg a nemzet azt a munkát, amire 
csak a tanítók taníthatják meg. Ez a munka 
pedig a helyes irányú ipari, kereskedelmi és 
a földmívelés terén kifejtendő észszerű munkál-
kodás és az annak értékét emelő minden 
téren való szövetkezés. A tanítóktól a nemzet 
joggal elvárhatja az ily irányú értékes munkás-
ságot, de csak akkor, ha őket arra maga a 
nemzet a részükre adandó tisztességes fizetés 
által képessé teszi. De hát teheti e ? Igen ! 

A tanítók ez idő szerinti átlagos fizetése 

évenként 1000 koronára tehető. Abban az 
esetben, ha fizetésük legalább a jelzett érte-
lemben lenne javítva, ez az átlag 1600 koro-
nára emelkednék. Kap tehát a tanítóság 
hozzávetőleges számítás szerint most évenként 
30,000.000 koronát, akkor pedig ha fizetési 
átlaga 1600 korona lenne, 48 millió koronára 
lenne szükség. Ezt pedig elő lehetne és kell 
teremteni, mégpedig egyenesen állami adó útján, 
különösen és annak legnagyobb részét attól a 
nagy tőkétől, amelyik most erre a célra 
elenyészően csekélyet fizet. A mi sajátos viszo-
nyaink ugyanis olyanok, hogy az iskolákat 
legnagyobb részben a felekezetek tartják fönn. 
Ezeknek az iskoláknak költségeihez a legnagyobb 
birtokosok, gyárosok, kereskedők, pénzintézetek 
stb. alig járulnak valamivel, holott éppsn ezek 
vannak legelső sorban ráutalva a tisztességet 
tudó, ? megbízható munkáskézre. Ezt pedig 
nevelni kell, erre pedig csak az iskola hivatott. 

Minden tanítótól s ez igen fontos, mindenféle 
természetbeni javadalmazást el kell venni. 
Vegye át ezeket az állam s még ezek után 
fönnmaradó szükségleti hányadot vesse ki 
adó-alapon. Ez az eljárás legkevésbé terhelné 
az államfönntartó szegény elemet, sőt bizonyos 
mértékben annak terheit könnyítené, mert 
a mutatkozó hiányt, illetőleg pótlandó hányadot 
olyan fizetésképes elemekre rónák ki, akik 
eddig az efféle kiadásoktól csaknem teljesen 
mentesek voltak. Ennek az újításnak még az 
a haszna is megvolna, hogy a tanító föl 
lenne mentve a gazdálkodással összekötött 
gondoktól és sokkal több időt szentelhetne a 
nép javát célzó társadalmi mozgalmaknak s e 
téren való tevékenységével az erkölcsi elisme-
résen kívül számottevő mellékjövedelemre 
tehetne szert. A tisztességes munka megérdemli 
a jutalmazást. Tisztességesebb cselekedet pedig 
alig van, mintha valaki, saját énjétől eltekintve, 
iparkodik egyet-mást a közjó érdekében 
cselekedni. Most, amikor társadalmunk előkelő-
ségei különféle úton és módon iparkodnak 
önzetlenül szolgálni a közgazdasági élet javítását 
célzó szövetkezés eszméjét : illő, hogy abból a 
munkásságból a nép nevelője és tanítója is 
kivegye a maga részét. Legkivált akkor, ha 
neki azt az életfönntartással járó gondok 
csökkenése is lehetővé teszi. A szövetkezésnek 
számtalan fajtája pl. a hitel-, a fogyasztási, a 
biztosítási, a tej-, a tojás-, a baromfi-, bor-, stb. 
szövetkezetek ügyeit nemcsak helyes és szép 
szolgálni a tanítónak, hanem az egyenes 
kötelességében is áll, mert akkor, amidőn azt 
teszi, azáltal irányítja és neveli a környezetében 
élő népet, ami, ha az egész vonalon érvényesül, 
elmaradhatatlan következménye lesz a nép 
anyagi boldogulása s a közgazdasági élet 
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javulása, akkor pedig egy cseppet sem lesz 
terhes, sem az államra, sem pedig egyesekre 
meghozni azokat az áldozatokat, amiket a 
magyar nemzeti állam kiépítése érdekében 
megjavítandó népnevelés megkíván. Nem volna 
ez inproduktiv befektetetés, hanem ellenkezőleg, 
kiszámíthatatlan hasznot hajtó vállalkozás. 

A szövetkezeti munkásságot a tanítóknak a 
saját maguk céljainak előmozdítására alakítandó 
fogyasztási, hitel- stb. szövetkezetekben kellene 
megtanulniok. Kívánatos volna pl. egy országos 
tanítói hitel-szövetkezetet létesíteni azért, h"gy 
a tanítók azáltal saját érdekeiket szolgálhassák 
s aztán, ha az beválik, aminthogy be is válnék, 
könnyebben barátkoznék meg a nép is hasonló 
intézmények létesítése érdekében megindított 
mozgalmakkal. 

Ilyen intézmény létesítésére nemcsak magának 
a tanítóságnak, hanem egyúttal az általa szolgált 
ügynek, a tanítás és nevelés ügyének is egyaránt 
szüksége volna. A tanítóságnak azért, mert 
módot adna neki a vagyongyűjtés és szerzésre, 
a tanügynek pedig azért, mert a vagyont 
szerzett tanítót helyhez kötné, munkájának 
nagyobb értéket adna. 

De lássuk a föntieket egy konkrét példával 
megvilágosítva: sok olyan tanító van, akinek 
természetbeni lakása nincs, ehelyett a körül-
ményeknek megfelelő lakpénzt kap. Akárhány 
olyan hely is akad, ahol egyébként szívesen 
maradna a megválasztott, vagy odahelyezett 
tanító, de mert a maga és családja számára 
még pénzért sem tud megfelelő lakást kapni: 
odébb áll. Ha mármost ennek a tanítónak 
valaki, vagy valamely intézmény módot adna, 
hogy egy házat építtessen, szívesen maradna 
helyén, s ezzel nemcsak rajta és családján 
lenne segítve, hanem használnának vele még 
a tanügynek is. Az igaz, hogy legkönnyebb 
a pénzt kölcsönképpen fölvenni, ha t. i. adnak, 
de nagyon nehéz azt visszafizetni. Ebben az 
esetben azonban annak a visszafizetése nem 
járna semmi nehézséggel. Tegyük föl azt, 
hogy egy tanítónak X helyen 300 korona 
lakpénze van. Ez bizonyos jövedelme, ezt, 
igen sokszor ennél még többet ki kell adnia 
lakásért. De néha milyen lakásért? Ebből a 
jövedelméből 15—20 vagy 25 évi törlesztéssel 
igen szép lakást építhetne. Kikerülne belőle a 
töke törlesztéses kamatain kívül még az e 
célból megkötendő életbiztosítás díja is. Elet-
biztosítá-t két okból okvetlen kellene kötni, 
egyrészt azért, hozy a kölcsönvett tőke bizto-
sítva legyen másrészt pedig azért, hogyha 
valami csapás érné, a ház családja részére 
tehermentesen szálljon át. Akinek esetleg 
lakása van, vagy saját háza, az természetesen a 
szóba hozott intézmény áldásos munkásságát 

más módon élvezhetné. A nyújtandó kölcsön 
biztosítékát képezné a megszerzett ingatlan is. 
így ki volna zárva a kölcsönadó vállalat 
veszteségének lehetősége. Ezt az ideát kevés 
jóakarattal igen könnyen meg lehet valósítani ; 
az egyik részs: a nehezebb, t. i. az életbiztosítás, 
már megvan, a másik részéhez csak pénz kell, 
az is megvan, még pedig a tanítók garasaiból 
összerakva a tanítók országos nyugdíjintéze-
ténél. Ezt kell hozzáférhetővé tenni első 
sorban azok számára, akik azt összerakták. 
Egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy 
azt meg is teszik. 

De hát tenni kellene már valahára a tanító-
ságnak is saját érdekében valamit. Hacsak 
örökké sír és politizál, bizony így nem sokra 
megy. Konkrét dolog és erős akarat kell, 
akkor minden nehézséget le lehet győzni. A 
konkrét dolog itt van, az erős akarat még 
alszik ; ébressze föl azt minden tanító saját 
magában és lásson a munkához. 

Harmadik nélkülözhetetlen kelléknek tartom 
nép nevelésügyünk helyes irányú vezetésénél 
a mi nemzeti igényeinknek megfelelő tanítást 
és nevelést. Sokan igen szépen szóltak már 
ehhez a kérdéshez is, nem mondom azt, hogy 
ahhoz nem volna némi hozzáadni valóm, de 
azt ezúttal mellőzöm azért, mert addig, amíg 
az első két elengedhetetlen követelmény meg-
valósítva nincs, annak taglalását korai dolog-
nak tartom.* 

(Budapest.) Meszlényi Zoltán. 

„Legyező számoló-gép." 
'Gräser a számtanítás jóravaló szemléltető 

eszközétől azt kívánta meg, hogy rajta a 
gyermek ne csak az .egymástól elkülönített 
egységeket láthassa meg, hanem azt is észre-
ve hesse, hogy ebből az egymástól elkülönített 
egységből tíz darab együtt véve immár egy 
egységes egészet képez. Ezért alkalmazta a 
tíz fiókos ablakot, hol a fiókkal az egyest, — 
az egész ablakkal pedig a tizest akarta 
szemlélhetővé tenni. 

Kisebb nagyobb szerencsével ezt az elvet 

* Ennek a cikknek nem minden tételével értünk 
egyet, de közöltük mégis azért, mivel sok egészséges 
eszmét tartalmaz. A cikk írója nagyon bízik a tanító-
ság „összetartásában" és „erős akaratában" s ezekre 
alapítja optimisztikus javaslatait. Részünkről erre a 
térre sem követhetjük őt, mert hiszen az Eötvös-alap 
példája is eléggé mutatja, hogy a magyar tanítóság 
még távol áll a szolidaritás fogalmának teljes átérté-
Bétől és megvalósításától, lévén 28 — 30.000 magyar 
tanító közül még csak 7000 tagja ennek az áldásosán 
működő orsz. segélyegyesületnek. Meszlényi fejtegetései 
azonban eszméket kelthetnek s ezért, a fönntirtandók 
fönntartásával, közreadjuk. Szerlc. 
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többen alkalmazták. Raumer számoló pénze, 
Brassai dantesei, Krämer kocká ;, Hoch hengerei, 
a métermértéknek és pénzrendszerünknek a 
szemléltetésnél való fölhasználása ugyanennek 
a célnak a szolgálatában állanak. 

Hazánkban az újabb időben Gál István 
rinyaszentkirályi tanító fáradozott azon, bogy 
ugyanennek a célnak a szolgálatában álló olyan 
számoló-gépet állítson össze, amely egyesítse 
az eddigi jobb számoló-gépeknek minden jó 
sajátságát. 

Találmányának a neve „legyező számoló-
gép". Ezt a nevet azért adta neki a föltaláló, 
mert az egésznek egy egységes egészet képező 
legyező alakja van. 

Az egésznek a szerkezete eléggé egyszerű. 
Képzeljünk csak 100 drb. 50—50 ctméternél 
valamivel hosszabb, mintegy 4 cm. széles 
nagyon vékony vonalzót, amelyeknek egyik 
oldala deciméterek és részben centiméterekre 
is föl van osztva s mellette úgy van átlyug-
gatva, hogy ha a lyuknál 2—2 darabot össze-
kötök s kiegyenesítem, éppen 1 m hosszúságot 
tesz ki a két drb együttvéve. Ezek a legyező-
részek tizesével vannak csoportosítva s a 
legyező-alakot mutató állványban elhelyezve. 
Az egész a nagy (százas) legyező, annak egyik 
része a külön-külön kivehető kis (tizes) legyező, 
amelynek ismét alkotó része az egyes lapocska. 

Ebből látható, hogy tíz lapocskából alakul 
a kis (tizes) legyező, tíz tízesből pedig lesz 
egy nagy (százas) legyező. 

Az egyes lapocskáknak jó tulajdonsága az, 
hogy bizonyos mérték-egységet képviselnek. 
Ennek nagy hasznát veheti a népiskola a 
felsőbb osztályokban a számrendszer kifejtésénél, 
az összevonás és szétbontásnál s a térbeli 
viszonyok ismertetésénél. 

Gál ennél nem állapodott meg. Fölhasználja 
magát az állványt is és pedig elég célszerűen. 
Az állvány megfelelő helyen át van lyukasztva. 
Az egyik oldalra odatehető a számológép 
alkotó részét képező óralap. Ezen a két mutató 
segélyével megismerheti a gyermek az időnek 
az óráról való leolvasását. A gyakorlatban 
működő tanítók előtt nem kell sokat bizony-
kodnom amellett, milyen bajos alkalmas szemlél-
tető eszköz nélkül az órának az ismertetése a 
mai tanterv alapján a népiskola 11. osztályá-
ban. Azt hiszem, itt az óra-lap az igen sok 
iskolában tapasztalt alkalmas szemléltető esz-
köz hiányának az eredménye. 

Az állvány másik oldalára részekre osztott 
vékony korongok (mondhatnók körlapok) tehe-
tők rá. Az egyenlő részekre osztott korongokon 
szemléltethetők a felek, harmadok, negyedek. . . 
tizedek. Ha most ehhez hozzá veszem az óra-
lapot, amelyen a tizenkettedek, hatvanadok; a 

legyező alkotó részét képező lapocskákat, 
amelyen a századok szemléltethetők: megkapom 
a törtszámok szemléltetésére szolgáló eszközt is. 

A korongok részei a gyakrabban előforduló 
színek. Ezt is célirányosan fölhasználhatjuk a 
beszéd- és értelemgyakorlatoknál. 

A használatnál az 1—10-ig terjedő szám-
körben csupán csak egy szétszedhető kis (tizes) 
legyező szerepel. A lapocskák közül a gyer-
mekek mindig csak annyit látnak, mint a 
mennyiről szó van. Az áttekintést megkönnyíti 
az, hogy a lapocskák közül 5—5 fehér, 5—5 
pedig zöld színű. Az 1—10 terjedő számkör 
bevégzése után a föltaláló célirányosabbnak 
látná, ha tizesekkel számolva százig haladnánk. 
Előbb egy, két, három . . . . tíz tizes, aztán 
10, 20, 30 100. És csak mikor már 
a gyermek az úgynevezett tiszta tizesekkel jól 
számol, akkor térnénk át a tizesek és egyesekkel 
való számolásra. Tényleg van is ebben a dologban 
valami. Ha a gyermek jól tudja 5 — 4 = ? 
Nem lesz nehéz az sem : 5 tízesből elveszek 
4 tízest mennyi marad, majd 50 — 4 0 — ? 
Ez kellő vezetés mellett könnyebb, mint akár 
11 — 7 = ? 

Magát a számoló-gépet, amely szabadalmazva 
is van, mindenesetre a jobbak közé tartozónak 
tekintem. 

(Léva.) Pethes János. 

Külföldi szemle. 
Pózeni iskolai állapotok. Elszomorító statisz-

tikát közölnek a német tanügyi lapok a pózeni 
iskolai állapotokról. így Pózén tartományban 
118 osztályban 7146 tanulót csak 87 tanító 
taní t ; 7 tanítói állomás még betöltetlen. 13 

' esetben egy tanító több mint 100 gyermeket 
tanít. Posszadovóban már évek óta 170 
g j érméknél többet tanít egy tanító egy 
osztályban. Zaleziéban ez idő szerint 160, 
Ciolkovóban 150, Grabonopban 144, Albkrő-
lenben 135, Szulkovicában 134, Zistevóban 131, 
Rokoszovóban 137 tanuló van egy osztályban. 
A legtöbb helyen az iskolaházak is régi 

I düledező épületek. 
I * 

Egy meldenburgi tanító sorsa. Egy meklen-
burgi nyugdíjazott néptanító mint napszámos 
dolgozik az építkezéseknél, mert törvényes 
nyugdíjából megélni nem tud. Randi nyugdíja-
zott tanító Marvitzban, Meklenburg- Sverinben 
nyugdíjának fölemelését kérte. A kormány adott 
is neki „vi ;szavonható kegydíj" gyanánt évi 
200 márkát. De a szegény nyugdíjazott tanító 
még többet is akart keresni, s egy szociál-
demokrata gyűlés megtartása céljából 10 már-
káért átengedte pajtáját. Büntetésből azonban 
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a feegydíjat mindjárt vissza is vonták. így 
azután nem maradt más hátra, minthogy nap-
számosnak álljon be egy építkezéshez. 

* 

Angolország. Ismertettük annak idején azokat 
a mozgalmakat, melyek az új nngol közoktatás-
ügyi törvény ellen támadtak. A mozgalom még 
most sem szűnt meg teljesen s egy sajátságos 
egyesület alakulására vezetett, melynek tagjai 
arra kötelezik magukat, hegy az új iskola-
törvény következtében támadt adótöbbletet nem 
fizetik meg. Nyilvánvaló dolog, hogy az egyesület 
az adómegtagadással céh nem fog érni, raeit 
különben minden adófizető polgár okot találna 
arra, hogy valamiféle adónak megfizetését meg-
tagadja. Kétségtelen, hogy az egyesület főcélja 
az, hogy az iskolatörvény elleni küzdelem el ne 
aludjék. E í egyesület (National Committee of 
Passive Resistence) tagjai közé tartoznak: parla-
menti tagok, jogászok, írók, akik kijelentették, 
hogy inkább megzálogoltatják magukat, mint-
sem az adót megfizessék. Mikor a miniszter-
elnököt nemrég az alsóházban megkérdezték, 
hogy az egyesület vétett-e már a törvény 
ellen?, oly módon felelt, mely az egyesületi 
tagok haragját nagy mértékben képes föl-
kelteni. A miniszterelnök ugjaois kijelentette, 
hogy keveset vagy semmit sem tud az egye-
sületről s azután folytatá: „Meg vagyok győződve 
róla, hogy egyetlen józaneszű ember sem fog 
részt venni oly dolegban, mely épp úgy vét az 
egészséges logika, minta imràl és az alkotmány 
ellen." — Néhány héttel ezelőtt a lordoni 
Hydeparkban nagy népgyűlést tartottak az új 
iskolatörvény ellenzői, mely nagyszerűen folyt 
le. Több mint egy negyedmillió ember állotta 
közül azt a 12 kocsit^ melyekről az új iskola-
törvén yt a legélesebb formában elítélték. A 
roppant nagy gyűlés a következő határozatban 
egyezett meg: „London polgárainak tömeg-
gvükkezete a legerélyesebben kárhoztatja 
épen a pailament előtt fekvő oktatásügyi 
törvényjavaslatot, mivel az a londoni isko'ai 
hatóságot megszünteti, a nőket az iskolai ható-
ságok választásából kizárja, a tanítóktól a vallás-
felekezet bevallását követeli, nem gondoskodik 
a szabadoktatá-iról az elemi szakokban, a 
technikai osztályokban és a felsőbb képző-
intézetekben elhelyezett nappali és esti iskolák-
ban és ezeket az iskolákat nem helyezi kizárólag 
az egyenesen e célra választott hatóság igaz-
gatása ós főfelügyelete alá." 

IRODALOM. 
Az utóbbi évek nagy irodalmi föllendülése 

legújabban b. Eötvös József összes munkáinak 
kritikai teljes kiadására vezetett. Két évvel 

ezelőtt indult meg báró Eötvös József összes 
munkáinak első végleges teljes kiadása. E 
kiadásnak nemes története van. Báró Eötvös 
Lóránt, atyjának méltó fia, atyja összes munkái-
nak tulajdonjogát adományképen örök időkre 
az Eötvös-alapra ruházta, hogy első végleges 
kiadásuk tiszta jövedelme a Tanítók Háza 
fönntartására fordíttasse'k, melybén szegény-
sorsú tanítók és tanárok érdemes fiai nyernek 
főiskolai tanulmányaik ideje alatt, Budapes-
ten és Kolozsvártt, részben ingyenes ellátást. 
Az Eötvös-alap a kiadás dolgában a Révai 
Testvérek Irodalmi-Intézet Részvénytársasággal 
lépett egyezségre ; a sajtó alá rendezés munká-
jával pedig az adományozó báró Eötvös Lóránt 
és a kiadó cég egyetértve dr. Voinovich Gézát 
bízták meg. Húsz nagy kötetre mennek báró 
Eötvös József összes munkái. Az új kiadás sok 
olyat foglal magában, ami a régi gyűjteményes 
kiadásban még nem jelent meg. Első megjele-
nésük óta először teszi közzé a Iieformot, bő 
jegyzettel, mely a könyv szövegét sorról-sorra 
szétbontja az eredeti hírlapi cikkekre ; a börtön-
javításról szóló tanulmányt, egy egész kötet 
irodalmi és társadalmi tanulmányt ; először közli 
hírlapi cikkeit, összeállítja Eötvösnek levelezését, 
miből eddig csak kis számú töredékeket ismer-
tünk ; ismeretlen darabokkal gyarapítja a költe-
mények gyűjteményét, s több eddig egyáltalán 
kiadatlan novellát (2), regény és színműtöre-
déket (2) és beszédet i2) közöl s egy essayt is 
Baconról, mely itt lát először napvilágot. Mindez 
szemmelláthatólag meggazdagította Eötvös 
hagyatékát. De gazdagodás ez a kiadás más 
tekintetben is : a kiadás kritikai voltával. Min-
denütt helyre van állítva az erősen megrongált 
hiteles első szöveg azon változásokkal, melyeket 
az Eötvös életében megjelent utolsó kiadás — * 
biztosan magától az író kezétől — mutat. 
A kiadás elrendezése is gondos és észszerű ; 
időrendet követ, némi szakcsoportosítással 
párosítva, amennyiben időrendi sorban együtt 
vannak a szépirodalmi prózák, aztán jönnek 
az irodalmi és politikai beszédek, a politikai 
nagy munkák, ezek után a röpiratok és hirlapi 
cikkek, hátrább a költemények, az életrajz 
közelében, hiszen ezekben mintegy a költő önélet-
rajza foglaltatik, aztán a Gondolatok, Eötvös 
egész pályájának összefoglalása, végül az utolsó 
kötetben levelei az életrajz adattára s maga 
az életrajz. Az életrajzot a kiadás rendezője, 
dr. Voivovicli Géza írta ; s a munka a Magyar 
Tudományos Akadémiánál az Orsz. Eötvös-
bizottság által hirdetett pályázaton 2000 koronás 
jutalmat nyert. Kritikai gondra, a szöveg hiteles-
ségére, a fölvilágosító jegyzetek pontosságára 
és bőségére nézve ehhez fogható kiadás próza-
irónak nálunk még nem jutott. 
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A szalernói partokról. 
írta: Wlassics Gyula 

Amalfiból, egy kapucinus-kolostor komor 
falai közül írom e sorokat. Abból a kolostor-
ból, ahol Longfellow annyi sok és szép köl-
teményt írt, abol a középkor annyi szent életű 
í'érfia talált lelki megnyugvást és boldogságot. 
Csak azt ne gondolják, hogy ez ma is kapu-
cinus-kolostor. Mikor Capuanó biboros 1212-ben 
alapította a ciszterciták részére, talán gondol-
hatta, hogy az egykor más szerzet birtokába 
kerülhet, ami meg is történt, mert a XVI. 
század végén a kapucinusok birtokába jutott, 
de azt bizonyára nem gondolta, hogy találkozik 
a XX. században egy ügyes olasz, aki az el-
hagyott kolostort szállóvá alakítja és a kolostor 
idilljét, hagyományait, legendáit, történelmének 
varázsát kihasználja és angol kényelemmel 
ellátott modem szállóvá varázsolja. A cellákat 
megtartotta eredeti alakjukban. A refektórium 
régi egyszerűségében maradt és csorbítatlanul 
áll a szép kápolna. Nem tagadom, hogy amikor 
beléptem e helyre, leszállítottam igényeimet 
és úgy látszik, ez itt kötelesség is, mert ha 
valami nagyon modern kívánságokkal áll elő 
az utas — nagy udvariassággal és félig tré-
fásan jegyzik meg: gondolja meg, uram, hogy 
kapucinus-kolostorban vagyunk. ízléses, kedves, 
kis, világos színekkel élénkített szobákká ala-
kultak a rideg cellák. Előttünk a szalernói 
öböl a maga bájával, kis szobánk előtt egy 
még kisebb üveges tornác a maga román stílű 
ablakaival. A falakon szép vízfestmények. Mily 
öröm szállt lelkembe, nem mondhatom, midőn 
közelebbről nézem az ágyam fölött függő kis 
képet és abban fölfedezem egy hazai művész-
nek, Hárynak szép kis müvét Atrani vidékéről. 

Azonnal kérdezősködtem, hogy miképpen 
kerül ez ide ? Kérdeztem, nem a festők hagy 
ják-e itt emlékül egy-egy képüket ? Nem, — 
válaszol a „patroné" — ezt a képet vettük, 
úgy mint a többit. Remélem vagy legalább 
kívánom, hogy sok hazai szoba falán is függjön 
egy-egy szép kis bájos Háry-kép. Ezt a kis 
korteskedést megengedhetik nekem, mert nem-
csak a volt művészeti miniszter beszél belőlem, 
ki annyiszor megdicsértem Háry képeit, hanem 
a lokálpatriotizmus is, mert Háry is ott látta 
meg először az eget, a hol én, mely bizonyára 

nem oly kék, mint az Amalfi ege, de nekünk 
mégis édesebb, mert szülőföldünk . . . A maliiban, 
úgy látszik, mindig szezon van. Most is a kis 
cellák visszhangoznak az angoloktól és ame-
rikaiaktól. Jól számított az olasz vendéglős. Míg 
a szalemói öbölnél bajosabb nápolyi öböl édes-
kedves panorámáját nyújtó Szorrentó kényelmes 
hoteljei üresen állnak, — itt a kapucinus-
kolostorban pezseg az élet. Magam is csak egy 
napra jöttem — és már negyednapja élem ezt 
a megmodernizált kolostori életet. Csaknem 
száz méternyi magasban a tenger színe fölött, 
egy szikla falában beékelve áll az épület. Ide 
kocsin nem lehet följönni és ezért aki fölérkezik,, 
kétszer is meggondolja, hogy a csaknem két-
száz lépcsővel szaggatott út fáradalmainak föl-
áldozza-e a kolostor elég kellemes életét és-
azt a gyönyörű képet, mit a veranda nyújt. 
Én azonban naponta többször is leszállok a 
magasból, mert hajt a vágy látni, ami látható. 
Tegnap ragyogó napsugár fényében úszott a 
szemhatár. Korán reggel útrakeltem és az 

Do 
Atrani-völgy narancserdői között — most érik 
éppen a mandarin, — mentem föl Ravellóba. 
Nemcsak a bájos tá jkép vonzott, amit a ravellói 
„belvédére Cembrone" nyújt, de leginkább 
érdekelt a mór építészet, melyről nekem archeo-
lógus barátaim annyit beszéltek. Igazán meg-
érdemli az út fáradalmait. Legérdekesebb itt 
a Rufolopalota, mely a mór stilus tiszta kép-
viselője. Ennek a palotának is szép története-
van. Valamikor IV. Hadrián pápa és II. Károly 
király és bölcs Róbert laktak __ itt, — ma egy 
skót özvegynek a tulajdona. Éppen nagy elő-
készületeket tettek, alig akartak beereszteni,, 
mert az úrnő, Mrs. Reid ma érkezik és nagy 
szerencsétlenség történt, mondja a kertész. Mi ? 
Hát ön nem tudja ? Nem. Minden olasz újság-
ban olvasható volt, — mondja a kertész, — 
az a milánói vasúti összeütközés, mely ezelőtt 
hat héttel történt. Az én jó úrnőm ott meg-
sérült és már négy hete Nápolyban feküdt, 
most érkezik. Csak siessünk, mert azonnal meg-
érkezik és akkor többé nem szabad senkit 
néhány hétig, míg teljesen föl nem gyógyul, 
bebocsátani. Siettünk is, de volt időnk meg-
bámulni a gyönyörű tájképet, mely előttünk 
föltárult. Alattunk csaknem négyszáz méternyi 
mélyben a tenger, előttünk Majori és Minori 
pittoreszk városkái, a tengeröböl mögött a 
háttérben a kalábriai hegyek. A thirrei ten-
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geren a halászbárkák százai szelték a csodásan 
csöndes kék tenger színét . . . 

Mögöttünk a Pantaleone érseki templom, 
mely már tíz század patináját hordja falain és 
a templom közepén ékeskedik a legszebb mo-
reszk szószék, amit eddig láttam. Ez a templom 
a régi dicsőség fényét hirdeti, midőn a pápák 
és az Anjou-fejedelmek oly szívesen tartóz-
kodtak Ravello falai között, hol a XIII. szá-
zadban még csaknem negyvenezer lakos élt és 
palota palotát ért. Ma alig kétezer lakosa van 
és bizony többnyire szegények. A faszént és a 
fagalyakat a magas hegyekről hordják százával 
a nők az atrani és rovellói hegyekről Amalfiba. 
Az is alighanem keleti maradvány, hogy férfit 
alig látni ily terhes munkában, de a nők fejüket 
lehorgasztva a nyak hátsó részén helyezik el 
a málhát, mit csaknem rohanva hoznak le a 
hegyekről. De fölfelé sem mennek üresen, mert 
a gyönyörű atrani-i völgy hasadékaiban több 
mint öt malom munkájának zaja szakítja meg 
a csöndet, ide viszik őrölni az eleséget, az 
olajbogyót. A nép nagyon elégedetlen a sok 
adó miatt. Nem annyira az állami adó miatt 
zúgolódik a nép, bár ez is nagy, mint azért, 
hogy minden kis falu községi adót (dazio com-
munale) szed és ebben mily kiszámíthatatlan 
zaklatást visznek véghez, azt ami sokszor zúgo-
lódó földieink el sem képzelik. Hogy a szőlő-
fürtöket a vámvonalon olvasgatják, mindennap 
láthatni, a kis bugyrokat föloldozzák és meg-
olvassák, hány alma van benne. Ez így van 
minden kis városka vámvonalain. A nép töme-
gesen vándorol ki, oly nagy a szegénység. 
Sokszor beszédbe eredek a szegény munká-
sokkal és nem egy fakadt ki, hogy agyonzak-
latnak az adóval, de megélhetésünk érdekében 
semmi sem történik. Ezért — csaknem esdve 
kért, — ne vessük meg ezt a szegény népet, 
mely szünet nélkül zaklatja kolduló könyör-
gésével az idegent. 

Bizony nem igen jó betekinteni abba a 
nyomorúságba, amit e bájos vidék rejteget és 
az utazó is bölcsebben jár el, ha a vidék szép-
ségének keretébe a mult idők nagy emlékeit, 
mint a jelen óriási és bizony kitöréssel fenye-
gető kenyérküzdelmét helyezi . . . 

Ezért menjünk messze, messze e sötét kép-
től és tegyük meg utunkat Pozeidoniába — 
Neptun városába. 

Szibariszból jött görögök Krisztus előtt hat-
száz évvel alapították Pozeidoniát, melynek 
romján emelkedett a római Paestum-gyarmat. 
Szalernóból tettem meg az utat Paestumba. 
Ezt ne mulassza el senki, aki e vidéken 
utazik és érdeklődik a görög építészet iránt. 
Athénében nem voltam, de azt mondják ahhoz-
értők, hogy az athénei építészeti emlékek nem 

lepnek meg Paestum után. Rám nagy hatással 
volt a Neptun-templom. A legtisztább és leg-
szigorúbb görög építészeti emlék. Nemcsak 
nagy arányaival, de stilusának fölséges egy-
szerűségével is hat. Az úgynevezett bazilikn 
és a Ceres-temploma gyönyörűen egészítik ki 
a romjaikban is impozáns emlékeket. A leg-
több utazó beéri, hogy végigfut Pompéi és 
Herkulanum romjai között és Paestumra nem 
helyez súlyt. Azoknak, kiknek nincs módjuk-
ban Athént meglátogatni, és akik érdeklődnek 
a műépítészet remekei iránt, a legmelegebben 
ajánlhatom Paestumot . . . 

Órákig elbolyongtam Pompéi romjai között. 
Sokat olvasgattam az újabb ásatásokról is. A 
régebbi olvasmányaim fölelevenedtek. Igazi 
gyönyörrel élveztem a fórum, a Jupiter, Izisz, 
az Apolló, az Eszkuláp templomait, a fórum 
triangulare gyönyörű bejáratát, a nagyarányú 
fürdőket. De leginkább érdekelt azt látni, mi-
képpen voltak a magánlakások építve. Föl-
elevenítettem emlékemben, miből kell állania a 
római magánháznak? Szerettem volna hazám 
középiskolai ifjúságát idevarázsolni, hogy lássa 
eredetiben is azt, amit képből ma már ismernie 
kell. 

De sokkal szerencsésebb a mai ifjúság, mint 
mi voltunk. Mi betanultuk könyvből, hogy a 
római magánház állott az ostiumból vagy ves-
tibulumból, ahol a belépés történt, ez vezetett 
az atriumba, melyet födött tornác vett körül 
és amelynek közepén állott az impluvium az 
esővíz fölfogására, az átriumból nyilt a tablinum 
(a mai szalon), azután a perystilium. A pery-
stiliumot övezték az ebédlőszoba, a háló- és 
lakószobák stb. 

Betanultuk, de nem láttunk még egy szem-
léltető képet sem. Ma már nincs Magyaror-
szágban oly középiskola, ahol ezeket szemléltető 
képekben be ne mutatnák. Sőt igen sok 
tanulmányi utazást is rendezett vagy segített 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, hogy 
legalább a jövendő tanárok közvetetlen tapasz-
talásból is lássák a nagy műemlékeket. 

Ma már sok középiskolánkban kitűnő repro-
dukcióban látható a Domus Vettiorum, a Marcus 
Lucretius, Epidius Rufus háza is. A tra-
gikus költő házát pedig legjobban ismerik a mi 
tanulóink . . . 

Igen hasznos az, ha az ifjúság elé restaurálva 
állítják elé a régi műemlékeket. Széltiben el 
vannak terjedve itt azok a könyvek, amelyek 
egymás mellé helyezik a kiásott romokat és a 
restaurált épületet. így lehet igazán jól taní-
tani és élvezettel tanulni is. Ha látja az ifjú 
a Sallustiusnak, Pansának vagy Epidius Rufus-
nak házát restaurált alakban : úgy nagy hasz-
not meríthet ennek szemléletéből, de ha csak 
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romokban látja : úgy ennek maradandó oktató 
hatása nem lehet. Az utóbbi években, úgy em-
lékszem, intézkedtem, hogy a klasszikus emlé-
kek kitűnő reprodukcióját bírják a középiskolák,, 
de az csak a kezdet kezdete . . . 

Míg e sorokat írom, itt a kolostor csendjé-
ben kitekintek kis cellám ablakain, de hiába 
keresem a kék eget, felhők felhőkre tornyo-
sulnak, a szél süvölteni kezd, a szemhatár tel-
jesen beborult. 

De ez nem zavarja meg lelkem derűjét. 
Elek szép uti emlékeimben, melyeket főleg 
Kóma hagyott lelkemben. Hallom Boninak okos 
magyarázatát, mellyel mint az ásatások leg-
nagyobb szakértője fölelevenítette előttem a 
„forum romanum" romjait. Elvonulnak előttem 
az antik világ örökbecsű remekei, a renesszánsz 
nagy alkotásai — és feledem, hogy a szalemói 
öböl partján, a kék ég házájában, e szikla-
falakba épített kolostor ablakaiból ebben a 
pillanatban csak annyit látok, mintha egy no-
vemberi ködös napon London utcáin j á rnék . . . 

Vasárnap van. Most harangoznak. A kis 
kolostor kápolnájában mise van . . . 

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

Köszönetét nyilvánította: Erőss Antalné 
offenbányai kir. postamesternőnek, aki az 
oífenbányai áll. el. iskola szegénysorsú tanulóit 
350 korona értékű segélyben részesítette; a 
Magyar Ált. Biztosító Társaságnak, amely a 
váradi áll. el. isk. szegénysoriú növendékeinek 
fölsegélyezésére 225 koronát adományozott; 
dr. Őváry Ferenc országgyűlési képviselőnek, 
aki a nagyvázsonyi tűzvész által elpusztított 
alapítványi óvoda épületét 1912 korona 32 
fillér költséggel újra építtette ; gróf Hadik-
Barkóczy Endrének, aki a szedliszkei áll. el. 
iskola részére 7500 korona értékben telket és 
építési anyagot adományozott. 

Kinevezte: Szász Péter és Karácson Ödön 
oki. tanítókat a bardóczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká ; Alitisz Sarolta oki. tanítónőt a 
daróci áll. el. népisk.- hoz r. tanítónővé ; Bihari 
István középiskolai tanárjelöltet a nagyküküllő-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez a XI. fiz. 
oszt. harmadik fokozatába tollnokká. 

Áthelyezte: Kassai Ferenc jassenovai áll. 
el. isk. tanítót a fejértelepi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Nagy József somogyvár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen 
minőségében Bars vármegyébe. 

Nyugdíjat utalványozott: I'álfalvay Amália j 
kocsi munkaképtelen községi óvónő részére 
évi 280 koronát; Fischer Mór szabadszállási 

munkaképtelen izr. tanító részére évi 860 
koronát; Verindeán Dániel bozovicsi közs. 
isk. tanító részére évi 800 koronát; Bebnár 
János zsámbokréti ág. h. ev. munkaképtelen 
el. isk. tanító részére évi 400 koronát, mint 
ideiglenes nyugdíjat; Králik Henrik bellusi 
r. k. el. isk. tanító részére évi 1132 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Szafka Vazul 
pillérpekléni munkaképtelen gör. szert. kath. 
el. isk. tanító részére 816 koronát egyszer-
smindenkorra ; Weisz Sámuel füzesabonyi izr. 
magán elemi isk. munkaképtelen tanító részére 
600 koronát; Antos Ferencné, szül. Binder 
Hildegárd Julianna vajdahunyadi munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónő részére 500 koronát 
egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Metián János vidombáki g. kel. el. isk. 
tanító János és Lukrécia nevű kiskorú árvái 
részére együtt 228 koronát; néhai Urszik 
András bittsicai r. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Sediba Anna részére 300 koronát; néhai 
Szabó Menyhért tiszakeresztúri ev. ref. tanító 
özv., szül. Beák Mária és 2 kiskorú árvája 
részére 600 koronát; néhai Heilpern Benő 
dunaszerdahelyi izr. el. isk. tanító özv., szül. 
Seidler Borbála részére 620 koronát; néhai 
Sebők (Schweitzer) Gábor abádszalóki volt izr. 
tanító Berta, Etelka és László nevű kiskorú 
árvái részére összesen 375 koronát ; néhai 
Hamar Péter szárföldi r. kath. tanító özv., 
szül. Cseresznyák Katalin részére évi 300 ko-
ronát ; néhai Antal János máramarosszigeti 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Amtzhauser Matild 
és 7 kiskorú árvája részére 1240 koronát; 
néhai Hancsovszky István királyi ev. ref. el. 
isk. tanító özvegye, szül. Fiikő Zsuzsanna és 
Gyula nevű árvája részére 399 koronát; néhai 
Szengrey János hernádszentandrási ev. ref. 
tanító özvegye, szül. Melher Zsuzsánna részére 
3Ô0 koronát; néhai Szőledi János sajókeresz-
túri ev. ref. el. is. tanitó özvegye, szül. Tóth 
Piroska részére 342 koronát; néhai Pálfi 
Sándor nyárádszentmártoni volt unit. tanító 
özvegye, szül. Kovács Mária részére 532 koronát, 
Endre nevű árvája részére pedig 58 korona 
66 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Magyar Pestalozzi-Társaság dr. Havas 

Gyula elnöklete alatt nov. hó 29.-én tartotta 
első nyilvános ülését, melyen dr. Makay Béla 
min. oszt.-tanácsos is megjelent. Dr. Havas 

j Gyula elnöki megnyitójában azt fejtegette, 
j hogy a Társaság a magyar nemzet jellem-
! vonásainak megállapítása s a gyakorlati jellem-
1 fejlesztő nevelés problémáinak megoldása cél-
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jából alakult. Ezután dr. Bodnár Zsigmond 
egyet, m.-tanár tartotta meg székfoglalóját 
b. Eötvös József Nővérek c. regényének ismer-
tetésével, majd Tomesányiné Cukrász Róza 
olvasott föl a magyar nemzet lovagerényeiről. 
A jövő gyűlésen Csihy Lajos és Szentgyörgyi 
Lajos tartják székfoglalójukat. Előbbi a vér-
mérsékletekről,, utóbbi a pártoskodásról, mint 

magyar faj öröklött hibájáról fog értekezni 
Uj tagokul fölvétettek: Váró Béni Fogaras 
vármegye kir. tanfelügyelője és Kriesch Aladár 
festőművész. 

= Vasvármegyei tanítók gyűlései. Érdekes 
gyűlései voltak november hónapban a vas- j 
vármegyei tanítóknak. Wittman Kálmán nagy- ! 
mákfai községi iskolai tanító, a községi iskolai \ 
tanítók járáskörének elnöke, továbbá Barabás 
István a Szombathely-Egyházmegyei Róm. j 
Kath. Tanítóegylet Vasvári Esperességi Körének 
elnöke együttesen Vasváron tartották gyűlésü- j 
ket a róm. kath. iskola díszes épületében. • 
Együtt hallgatták meg a Budapestről lehivott 
dr. GöŐz József előadását egyesítő új tanítás-
módjáról. A tanulságos gyűlés végeztével 
bankettre is közös helyre ültek egybe. így 
nem mindennapi példát adtak arra, hogy a 
kartársi szeretet s a tudományos pedagógia 
iránt való érdeklődés községi és kath. felekezeti 
iskolai tanítókat egyesíthet. A Vasvármegyei 
Általános Tanítóegylet tagjai is éltek az alka-
lommal. Pálmay Ödön elnök útján ők is meg-
nyerték előadásra dr. Göőz Józsefet, aki az 
előző napon Szombathelyre leutazván, a szombat-
helyi derék és lelkes tanítói kar tagjai előtt j 
külön előadást tartott. 

• A „Gönczy-tanítóegyesület" debreceni i 
járásköre Kozma László elnöklete alatt látó- j 
gatott gyűlést tartott Debrecenben a városháza 
dísztermében, melyen Csánky Viktor kir. tan-
felügyelő nemcsak mindvégig résztvett, de az 
alkoholizmusról tartott fölolvasás után lelkes 
beszédet intézett a jelenvoltakhoz. Kozma elnök 
a tanítóság összetartásának szükségességét 
fejtegette lelkes szavakkal. Nagyszabású föl-
olvasást tartott dr. Barcsa János tanítóképző-
intézeti tanár „A magyar nyelvtan tanításáról 
a népiskolában" cím alatt. A kérdés fölött 
magas színvonalon álló vita fejlődött ki s a 
fölolvasónak a kör hálás köszönetet mondott. 
Dr. Berger Péter debreceni orvos az „ Alkoho-
lizmus" -ról tartott mindvégig élénk érdeklődést 
keltő fölolvasást, melyért a kör a fölolvasónak 
nagy elismeréssel adózott. Miután Kozma Lászlót 
az egyesület elnökévé választotta, a kör elnök-
ségéről lemondott, amit a kör általános tiszt-
újítása követett. Elnök lett: Barcsa János, 
alelnök: Simonovits Dezső. Jegyző: Lippe 
József. A „Hajduvárm egyei Gönczy-tanító-

egyesület" a körgyűlést megelőzőleg nagy 
választmányi gyűlést is tartott. A z Eötvös alap és 
Tanítók Háza javára az egyesület a farsang 
alatt nagyszabású hangversenyt rendez. (Köve-
tésre ajánljuk országszerte! Szerk.J 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
„Nádudvar." Az önálló gazd. szaktanítói 

tanfolyam két évig tart. Az ösztöndíjas állá-
sokat pályázat útján töltik be; ön is folya-
modhatok. A pályázatokat 1904 június havá-
ban fogják kihirdetni. — Vönöck. A díj-
levél hiánya kétessé teszi az ügyet. — Z. E. 
Szomajom. Ha díjlevelében külön nincs kitéve, 
az ism. iskolások tanításáért nem követelhet 
külön díjat. — B. I. Sz.-Somlyó. Községi 
óvónők korpótléka felől a törvény nem intéz-
kedik. — Cs. J. 1. Csak az alapszabályokat kell 
a szolgabirósag útján a belügyminiszterhez 
jóváhagyás végett folterjeszteni. 2. Nem, ha 
szegénységi bizonyítvány van mellékelve. 3. L. 
az 1. számú választ. — M. M. Vágujliely. 
Olyan ped. szaklapot, mely kizárólag minta-
leckéket közölne, nem ismerünk. — Cs. K. 
Füzes-Gyarmat. Ha a tanító elhagyja pályáját, 
a tanítót megillető katonai kedvezményekben 
sem részesülhet. — S. B. A korpótlékok ki-
utalványozása nem tőlünk függvén, kár a kése-
delemért nekünk tenni szemrehányást! A szám-
vevőség most foglalkozik vele s amint sorra 

o n 
kerül, ön is meg fogja kapni. Mi (szerkesztőség) 
ebbe épp oly kevéssé folyunk bele, mint most 
egy éve a tizetésrendezési törvényjavaslatba. —• 
N. Ií. Fehér-Gyarmat. A korpótlékok nagy-
része már ki van utalványozva, így az öné is. 
Nem kell ebben a dologban semmi „újabb 
lépést" sem tenni. — H. J. Jászárokszállás. 
Annak idejében kérniök kellett volna a kir. 
tanf. útján. Még utólag is megtehetik. (Nem 
igen olvasgatja lapunkat!) — S. I. Dejte. 
Ha csak addig kell helyettesítenie, míg tanítót 
kapnak (a pályázatot már kihirdették), ez elől 
nem térhet ki. De viszont a hitközség is mél-
tányolhatná fáradságát! — Sz. J. Tótmegyer. 
Az osztály túltömöttsége dolgában a kir. tan-
felügyelőség van hivatva intézkedni. — Többek-
nek. Magán (személyi) ügyekben a lapban nem 
adunk fölvilágosítást, mivel a lap hasábjai 
közérdekű közleményekre valók. Aki magán-
ügyben fölvilágosítást óhajt, mellékeljen pontosan 
megcímzett lev.-lapot. — Alföldi. Iskolai év 
közben a közokt. min. rendelete szerint csak 
oly tanítók nyugdíjazhatok, akik oly betegek, 
hogy a tanév végéig tanítani képtelenek. Ezt 
a vizsgáló-bizottságnak kell róluk kimondania. 

o t o 
A nyugdíjazási kérvényeket minden év április 
havában kell beküldeni. — 11. I . Forduljon 
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Lampel R. (Wodianer és fiai) tanszerr at tárá-
hoz VI., Andrássy-tít 21. sz. „Tanítók Háza" 

jelzéssel csak úgy szabad tanszereket forgalomba 
bocsájtani, ha erre előbb az Eötvös-alap elnök-
sége engedélyt ad. Oda kell tehát fordulnia. — 
L. J. S.-Szobb. A 30 filléres nyugdíjjárulékot 
a szülék még kötelesek fizetni. — Z. E. Jolsva. 
Ha a „Bibliai társaság" nem tudja, mi még 
kevésbé tudhatjuk. — Sz. B. B.-mohava. 
Nézetünk szerint önt nem csonkíthatják meg 
államsegélyében. — K. A. Olaszliszka. Hogy 
mely szókat kell a mondatban „fa/"-ve 1, melyeket 
„j"-vel írni ? Amelyek a szótárban „?j/"-vel, ille-
tőleg „/'-vei vannak írva. — K. Béla Ha egész 
évben beteg a tanító, fizetésének egy részét a 
helyettes díjazására fordíthatja az iskolafenntartó. 
— H. József. Nagykorú gyermek nem kap 
temetési járulékot atyjának hosszas ápolása 
címen. — N. L. r. k. lelkész. 1. A „TanítókTanács-
adója" 73, 74, 75, stb. lapján foglalkozunk 
ezzel a kérdéssel: „A szervezet élteimében 
oly hitközségben, hol több népiskola van, az 
egyházmegyei tanf. útján az egyházmegyei 
hatóságnál előterjesztést tesz aziránt, hogy a 
tanítók egyike vagy más alkalmas egyén az 
igazgató teendőivel legalább részben meg-
bízassák, vagy esetleg helyettesként működjék." 
2. Az iskolaszéknek nincs joga az ismétlő-
iskolai órarendet megváltoztatni. 3. Azt a leányt 
a VI. osztályból bocsássa el, mert 12 évet 
betöltött és szolgálatra akar menni. Tizenöt 
éves koráig azonban úgyis járnia kell az 
ismétlőbe. — \V. A. tanító. Ha féléves a 
tandíj, akkor egy hónapi iskolába-járás után is 
köteles az illető kilépő tanuló a kilépés idő-
szakára eső tandíjat megfizetni. — H. G. 

1. A tanító megkövetelheti, hogy a fizetés 
fejében kapott párbért lakására szállítsák. 
2. A felekezeti iskolafönntartót nem lehet a n a 
kötelezni, hogy az állását elfoglaló tanítónak 
útiköltséget adjon; ha azonban biztosították, 
akkor bármi úton is követelheti. 3. Az útadó 
dolgában ma sem mondhatunk egyebet. — 
M. Ferenc. Ha a kérdéses telek a község 
tulajdona, mint faiskola, akkor annak haszon-
élvezetéhez a községnek van joga. A tanító 
csak akkor részesülhetne annak a jövedel-
méből, ha tényleg faiskolát kezelne rajta. 
Hogy mások jog nélkül használták, abból nem 
lehet azt következtetni, hogy ön most már 
jogosan használhatja. — L. C. Középiskolai 
tornatanári oklevél ügyében forduljon föl-
világosításért a Nemzeti Tornaegylethez 
Budapesten. — Iványi Soma. Utána néztünk 
a dolognak s hivatalos helyen tényleg azt a 
választ adták, hogy édesatyja nem kaphat a 
hitfelekezettől nyugdíjkiegészítést. — L. Ii 
.Semmiesetre se írjon olyan általános értelmű 

bizonyítványt alá, ha egyszer a régibb időből 
nincsenek meg az iskolai anyakönyvek, amelyekre 
támaszkodhatnék. Önnek, mint tanítónak csak 
iskolai anyakönyv alapján van joga egyes 
osztályokról bizonyítványt kiállítani. — M. I. 
1. Embertelenség az iskolafönntartótól, hogy 
négy hónapot ingyen kiván Önöktől a szolgá-
latból. Az iskolaszéki elnöknek az államsegélyt 
idegen célra fölhasználni nem volt joga. Ha ez 
tényleg megtörtént, jelentse be a kir. tanfel-

! ügyelőségnek. Azt is jelentse be, hogy az 
elnök nem akarja negyedévenkint átadni 
fizetésöket. 2. A folyamodványra kell bélyeg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Wlassies Gyula volt vallás- és 

közoktatásügyi miniszter, aki közelebb ismét el-
foglalja egyetemi katedráját, jelenleg — mint 
már jeleztük — Olaszországban tartózkodik. 
Volt miniszterünk nagy lelki gyönyörrel merül 

• el az olaszországi műremekek szemléletébe 
' s benyomásáról tárca közleményeket is ír a 
; Budapesti Hirlap-nak. Utóbb Amalfiból írt 

egy, megfigyelésekben gazdag tárca-cikket, 
melyet a B. H. után, lapunk mai számának 
Szünóra rovatában mi is közlünk, hogy t. 
kartársaink közül azok is olvashassák, akik 
az említett napilapot nem olvashatják. Hisszük, 
hogy olvasóink ragy élvezetet fognak találni 
e gyönyörű és tanulságos cikk elolvasásán. 

— Dr» Beöthy Zsolt miniszteri tanácsost, 
egyetemi tanárt, az Országos Közoktatásügyi 

j Tanács alelnökét, a Kisfaludy-Társaság elnökét, 
j a kitűnő tudóst és írót a király a főrendiház 
j tagjává nevezte ki. Örömmel veszünk tudomást 
! e kitüntetésről, mely dr. Beöthy Zsolt kiváló 

személyében a magyar tudományt és a magyar 
tanár-világot egyaránt érte. 

— A régi gárda jubileuma. A székes-
fővárosi el. isk. tanítótestületnek azon tagjai, 
kik 1873 előtt és 1873-ban a fővárosnál alkal-
mazást nyertek és jelenleg is tényleges szolgá-
latban vannak, f. é. december hó 3-án ülték 
meg 30-éves szerény emlékünnepüket. Délelőtt 
10 órakor megjelentek a belvárosi róm. kath. 
főtemplomban az elhunyt kartársak lelki üd-
véért mondott gyászmisén, amelyen Kimer 
Jakab apátplébános celebrált és Grentzner 
Antal igazgató-tanító saját szerzeményű requie-
mét adta elő. A gyászmisén a régi gárda 
majdnem teljes számban részt vett. Örök 
emlékül lefényképeztette magát a társaság 
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Erdélyi jóhírű fényképésznél, este pedig 
sikerült társasvacsorával fejezték be a „Sas-
kör "-ben a rájuk nézve emlékezetes napot. 
Az itt elhangzott pohárköszöntők valóságos 
kultúrhistóriáját tárták föl a főváros népokta-
tása fejlődésének. Meglebbent egy pillanatra az 
abszolutizmus sötét korát borító lepel, amikor 
a népiskolai oktatáson katonai hatóság őrködött 
s nemcsak az iskolában, de az utcán is tilos 
volt a tanító ajkán a magyar szó Magyar 
história, magyar földrajz és a magyar alkot-
mány kirekesztett tárgyak voltak. A népiskolai 
oktatás föladata a német szó és írás tanításában 
merült ki. Fölragyogott az öreg bajtársak 
szemében a honszerelem tüze, mikor a tanítók 
nesztora: Vajdafy Gusztáv visszaidézte emlé-
kezetükbe azt a titkos összejöveteleken tett 
esküt, hogy lopva beviszik az isko ába a magyar 
oktatást és magyar szóval köszöntik egymást 
az utcán. Ez a szent eskü oldotta ki az abszolu-
tizmus bilincseiből a nemzeti oktatás hajóját, 
amely ezután duzzadt vitorlákkal indult a 
főváros megmagyarosítasának dicsőséges útjára. 

— Az Eötvös-alap köréből. Újabb alapít-
ványok. A Tanítók Háza alapja javára újab-
ban Moson-megye 3600 K, Baranya megye 
ugyancsak 3600 K alapítványt tett, Pest-vár-
megye meg 400 K-t szavazói meg. Az Eötvös-
alap elnöksége közelebb azzal a kérelemmel 
fog a törvényhatóságokhoz fordulni, hogy, ha 
már nagyobb alapítványt nem tehetnek, évi 
hozzájárulással támogassák a tanítók orsz. 
segélyegyesületét. — A hitel- és fogyasztási 
szövetkezetekhez alapunk elnöksége körlevélben 
azzal a kérelemmel járult, hogy tekintettel a 
tanítóságnak a szövetkezetekben kifejtett mun-
kásságára, az évi haszonból 5 (ahol lehet : 10) 
koronát juttassanak orsz. segélyegyesületünk 
árva-alapja javára. Ezt a kérelmet megismétli 
Ujváry Béla elnök a Szövetkezés c. szövetke-
zeti hivatalos lapban, kérve a szövetkezetek 
jóindulatát a tanítóság emberbaráti intézményei 
iránt. Közöljük ebből a cikkből a következő 
érdekes adatokat : az Eötvös-alap fönnállása 
óta eddig 584 beteg tanítónak és tanító 
özvegyének adott segélyt. 58.400 K értékben; 
727 tanító fiainak és leányainak adott ösztön-
díjat 72.700 K értékben ; szabad asztalok jó-
téteményében 929 főiskolai tanulót része-
sített, ami 185.800 K értéknek felel meg; a 
Ferenc József Tanítók Házában pedig össze-
sen 405 főiskolai tanulót részesített ellá-

tásban. Ékesen szóló számok ezek! Az alap 
elnöksége lapunk útján kéri föl azokat a 
tanító urakat, akik szövetkezetekben működnek, 
befolyásuk érvényesítésére abban az irányban, 
hogy a szövetkezetek az Eötvös-alap kérését 
teljesítsék. A szövetkezeteket munkájúkkal 
gyakran egészen ingyen támogató tanítók meg-
érdemelnek ennyit a szövetkezetektől! — Az 
Arvavármegyei Alt. Tanítóegyesület közlönye : 
az Egyesületi Értesítő, melynek most kaptuk 
meg 2. számát, lelkes cikket közöl az Eötvös-
alapról, „saját jól fölfogott érdekében" buz-
dítva a tanítóságot a belépésre. Árva-vármegye 
érdemes kir. tanfelügyelője: Alpáry Lajos 
szí ntén fölszólította vármegyéje tanítóit a 
belépésre s fölszólítása szép eredménnyel járt, 
amennyiben Árva-vármegyéből összesen 57-en 
léptek be alapunk tagjai sorába, a régebbi 
tagok száma 4 volt, összesen tehát 61 tagja 
van az alapnak jelenleg Árva-vármegyében. — 
Az alap elnöksége most minden csütörtök dél-
után hivatalos órákat tart a Tanítók Házában, 
mely alkalommal a Ház lakóit is fogadja s 
megtekintvén indexöket, tanácsokkal és útba-
igazításokkal látja el őket. Az Eötvös-alap 
irodájában különben most serény munka foly, 
mely arra irányul, hogy az alap vagyona nö-
veltessék. A szétküldözött sok ezer új körlevél 
megcímzésében a Tanítók Háza lakói is buzgón 
támogatják az irodát. — Új tagok. A székes-
főváros X. kerületi Kápolna-téri közs. elemi 
népiskolai kartársak az 1904. év január hó 
1-től kezdve testületileg beléptek az „Eötvös-
alap rendes tagjai sorába; még pedig név szerint : 
Jónás Béla, Köpetz Gusztávné, Kristó Mihály, 
Major Gábor, Lung Józsa, Pálmay Kálmán, Szép 
Ernő, Sziklay Franciska, Szemek Viktomé, 
Szüle Teréz, Tauber Rózsa, Tobisch Mária. 
Ennek a derék testületnek Minké Béla, lapunk 
munkatársa, az igazgatója. F. év január 1-től 
f. é. december 6-ig (az imént elsoroltakon 
kívül, akiknek tagsága csak 1904-től kezdve 
számít) összesen 2.280 új tag lépett be az 
Eötvös-alap kötelékébe, akik 13.145 K-t fizettek 
be az alap pénztárába. — A Legyező-számológép, 
mely a Tanítók Háza javára jövedelmez s 
melyet lapunk mai számában Pethes J . tanító-
képző- intézeti igazgató ismertet, Gál István 
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tanítónál rendelhető meg Riaya- Szt- Király on 
(Somogy megye) ; ára 20 K. 

— Á„Tanító S o r s j á t é k " húzása, mint hiva-
talosan értesítenek bennünket, december 23-án 
visszavonhatatlanul meg fog történni. A sors-
jegyek tekintettel arra, hogy a főnyeremény 
30.000 korona értékű gyémántékszer s a többi j 
999 nyeremény is mind nagybecsű értéket | 
képvisel és hogy a sorsjáték tiszta jövedelme 
a tanítóegyesületek jótékony intézményei s a 
„Budapesti Újságírók Egyesülete Segítőalapja" 
javára fordíttatik, igen kelendők s ma már nem 
sok sorsjegy vár eladásra. A sorsjegyek minden 
dohánytőzsdében kaphatók. Ára 1 korona. 

— Tanítók névmagyarosítása. Folyó év 
november hóban belügyminiszteri engedelemmel 
a következő tanítók magyarosították meg 
nevüket: 1. Valencsik Sándor községi állami 
iskolai igazgató-tanító, magyarfenesi lakos, 
Várkonyi-Yíi, ; 2. Fischer Aladár kunszentmár-
toni tanító, Halász-ra ; 3. Yodák Rezső állami 
tanító, nagybecskereki lakos, Vermes• re ; 4. 
Svehla Lajos nyugalmazott tanító, miskolci 
lakos, Sarlai-ra ; 5. Klein Izrael néptanító, adai 
lakos, Kállai-vb,: 6. Malinyák Mihály tanító, 
homonarokitoi lakos, Málnási-m ; 7. Dvorák 
István tanító, vágujhelyi lakos, Karsai-ra; 8. 
Ehmann László állami tanító, németbogsáni 
lakos, Vértesi-re; 9. Beer Simon néptanító, 
adai lakos, Bogyó-ra,; 10. Szavkulics (Szantlmlics) 
László Bazil tanító, szécskeresztúri lakos, 
Szőke-re; 11. Mialer József tanító, merényi 
lakos, Medgyes-re. (T. S.J 

— Rövid hírek. Tanítói jubileum. A váci 
egyházmegyei tanítói kar Monoron szép ünnep-
séget rendezett Bóbory János tanító negyven 
éves jubileuma alkalmából. Az ünnepség a 
városháza nagytermében folyt le. Az ünnepi 
gyűlést Sandula Imre dr. plébános nyitotta 
meg, átadva az iskolaszék, a közönség és a 
volt tanítványok ajándékait. Azután fölolvasták 
Csáky Károly gróf váci megyés püspök elis-
merő levelét, majd pedig Tóth József királyi 
tanácsos, Pest megye tanfelügyelője tolmácsolta 
a közoktatásügyi miniszter és Pest megye köz-
igazgatási bizottságának elismerését. Horka 
városi képviselő a város, Vörös Feivnc váci, 
Bálint Mihály ceglédi tanító a vácegyházmegyei 
tanítótestület nevében üdvözölte az ősz jubilánst. 
Az ünnepet társasebéd követte. — Kérelem. 
Mindazokat, akik 1868 után néhai Kovács Lajos 
debreceni tanítóképző-intézeti tanár, később 
képző-intézeti igazgató tanítványai voltak, 
tisztelettel kérem : szíveskedjenek címöket 
velem egy levelezőlapon tudatni. Debrecen, 
1903 dec. elején. Kozma László, orsz. tan. 
árvaházi igazgató. — Pályatételek. A Sopron-

vármegyei Alt. Tanítóegyesület a következő 
tételek kidolgozására pályázatot h i rdet : 1. A 
gazdaságtan tanítása a népiskolában. 2. A 
nn gyár nyelv elsajátítása nem magyar ajkú; 
gyermekekkel. Pályázati határidő 1904. évi 
április hó első napja. A később érkező pályá-
zatok figyelembe nem vétetnek. Az idegen 
kézzel írott s a szerző nevét tartalmazó jeligés 
levélkével ellátott dolgozatok az egyesületi 
elnökséghez (Simkó Endre, Sopron) nyújtandók 
be. Csak a „Sopronmegyei Altalános Tanító-
egyesület" tagjai pályáznatnak. Pályadíj egy-
egy dolgozatra 50 K, azaz ötven korona. Ez 
összeg a bíráló-bizottság által legjobbnak itélfc 
műnek fog kiadatni a következő rendes köz-
gyűlésen. — A Zomborvidéki róm. kath. tanító-
egyesület a jövő pünkösd után tartandó köz • 
gyűlésére a következő tételeket tűzte ki ki-
dolgozásra : 1. a) A népoktatásügyi törvény 
revíziója, kapcsolatban a szolgáati viszony 
szabályozásával, b) A tanítók fizetésének ren-
dezése. c) A nyugdíj-szabályozás, d) A nép-
nevelési egyesületek megteremtése és szerve-
zése 2. Mikép akadályozhatja meg a tanító 
az alkoholizmus terjedését a nép között? A 
munkálatok 1904. évi február bó végéig az 
egyesület elnökéhez Bezdánba küldendők. — 
Jubiláló árvaház. Vasvármegye szombathelji 
árvaháza a napokban ülte meg huszonötéves 
éves jubileumát. Az ünnepen jelen volt Ernusrt 
Kelemen, aki egyik alapítója az árvaháznak, 
Beiszig Ede főispán, Bezerédj alispán és a 
vármegye előkelőségenek tekintélyes része. 
Gerlics Sándor, aki az intézetnek húsz év óta 
gondnoka, lelkes ovációkban részesült. — Új 
gyógypedagógiai intézet nyilt meg Ungvárt. 
N. Szabó Sándor dr. osztálytanácsos megálla-
pította az intézet tervét, mely szerint abban 
siketnémák otthona, vakok műhelye és gyönge-
elméjűek iskolája lesz. 

— Memento. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. -- Az Eötvös-
alapnat. Siánt pénzek ily címen küldendők : Tanítók 
Eötvös alapja, Budapest. Az Eötvös-alap számtartója : 

Schmid Béla lakik VII. ker., Hársfa-utca 32. szám a. ; 
Kapy Rezső titkár lakik VII.,Rottenbiller-u. 66. sz. a. -
M. T. Országos Bizottsága elnöke : Somlyay József, 
lakása: Budapest, I. ker., Városmajov-utca 31. szám; 
pénztárosa : Dallos István, lakása : I., Gellérthegy-
utca 27. szám. 

Tarta lom : Az iskolafönntartás joga. Dobó Sándor.— 
A nők választási joga. K. Nagy Sándor. — Hol 
kezdjük ? Meszlényi Zoltán. — „Legyező számoló-
gép." Pethes János. — Külföldi szemle. — Irodalom. — 
Szünóra : A szalernói partokról. Wlassics Gyula. —-
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iakolák és taní tóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és^ az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elölj árósági bizonyítvánnyal együtt , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. —• Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k iadóh iva t a lba küldendők. 

A h i rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által k i számí tha tó hirdetési díj e lőre küldendő 
be.^Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., ÖSTROM-ÜTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéjziratolcat n e m a d u n k vissza. 

Két ííj szövetség. 
A magyar nemzeti kultúra terjesz-

tésére és védelmére alakult két új 
szövetség vonja magára a hazafiak 
figyelmét. Az egyik a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület, mely folyó hó 
7.-én alakult meg Szegeden, ahol állandó 
székhelye is lesz; a másik az Országos 
Magyar Szövetség, mely — alapszabályai 
megerősítése után — f. hó 9.-i választ-
mányi üléséből indítja meg akcióját. 

Nekünk, magyar tanítóknak, mint 
a kultúra szerény, de mégis számottevő 
munkásainak, minden közművelődési 
mozgalom iránt érdeklődnünk kell s 
így az imént említett két új szövet-
kezés is a legnagyobb mértékben magára 
vonja érdeklődő figyelmünket. Az érdek-
lődés alatt természetesen azt értjük, 
hogy mindannyian, tehetségünk szerint, 
vegyünk részt abban a hazafias, nemes 
munkában, amelyet a közművelődési 
egyesületek teljesítenek s amely vég-
eredményében a tanító munkáját is 
megkönnyíti. 

A Délvidéki Magyar Közművelődési Egye-
sület célját három kiváló hazafi fejte-
gette az alakuló ülésen. Egyikük így 
szólt: „A haza ezeréves fáján férgek 
rágódnak. De az őrszellem nem alszik, 
csak szemeit hunyta le és türelemmel 
vigyázza a férgek csendes munkáját. 
Szükségünk van az önvédelemre. Nem 

hódító hadjárat a mienk, nem akarunk 
senkitől semmit elvenni, csak érintet-
lenül megtartani és átadni utódainknak 
örökségünket. A hazafiak megértették 
a szózatot és az eszme lobogója alá 
seregeltek küzdeni jogainkért. A győ-
zelem kimaradhatatlan. Célunk : bizto-
sítani nyelvünknek és fajunknak azt a 
helyet, mely megilleti. Küzdelmünkben, 
bizton hiszem, nem jutunk odáig, hogy 
ökölre szorított kézzel oda kelljen kiál-
tanunk : Ne bántsd a magyart ! . . . 
Rajta, tehát építsünk! Fogjuk kezünkbe 
a kalapácsot, hogy fölépítsük a hatalmas, 
a nagy, a dicső Magyarországot." 

A másik : Rónay Jenő elnök pedig 
így körvonalozta az új közművelődési 
egyesület irányát: „A társadalomnak 
magának kell sorompóba lépnie, ha azt 
akarjuk, hogy a közművelődés fejlődjék. 
Ha a társadalom nem lép akcióba, 
minden ilyen irányú törekvés hiábavaló. 
A társadalom érdeklődése fejleszti a 
közművelődést és ennek fejlődése ébren 
ta r t ja és fokozza az érdeklődést. Ivultúr-
törekvésünk három csoportra oszlik: az 
első a nyelv terjesztése. Ezt szeretettel 
kell művelnünk. Az erőszakkal szerzett 
barát hamar ott hagyja a zászlót. A mi 
kezünkben a fegyver a béke olajága 
legyen. A második csoport az ipar- és 
kereskedelem és gazdaság föllendítése. 
A harmadik csoport: azok megfenyítése, 
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akik apostoli utunkban akadályoznak. 
Ezekkel szemben a béke olajágát le 
kell tennünk és a harci buzogányt kell 
fölvenni." 

A I). M. K. E. (ez az új közműve-
lődési egyesület rövidített neve) köz-
gyűlésén gróf Apponyl Albert is föl-
szólalt; nagy tetszést keltett beszédéből 
idézzük a következő részletet: 

„Néhány hete az erdélyi szász polgártársak 
egyikének, még pedig egyik kiváló szellemű és 
készültségü férfiúnak tollából eredő cikkben 
azt a föltűnő tételt olvastam. — a cikk külön-
ben hazafias szándékkal Íratott és azzal a 
bevallott céllal, hogy szász honfitársainkat a 
magyar hazafias gondolkodás irányába terelje — 
annál föltünőbb volt rám nézve a következő 
mondat, amit ebben találtam: Mi németek 
akarunk maradni, értsük meg jól, nem német 
ajkúak, de németek. Néhány nappal később 
alkalmam volt e cikk szerzőjével találkozni és 
eszmét cserélni. Es akkor fölvilágosítást kértem 
tőle, hogy mit jelent tulajdonképen ez a ki-
hegyezett mondat : „Mi németek akarunk 
maradni, értsük meg jól, nem német ajkúak, 
de németek." Es erre a következő fölvilágo-
sítást kaptam: „Uram" — í g y szólt a cikknek 
írója hozzám — „ez azt jelenti, hogy mink 
annyira át vagyunk hatva annak büszke érzé-
sétől, hogy annak az óriási német kulturális 
épületnek csarnokaiban nevelkedtünk, hogy 
annak dicsőségében sütkérezünk, hogy tárházá-
ból táplálkozunk, hogy mi, bár közjogi és 
politikai tekintetben hü magyar hazafiak 
akarunk lenni, azért szivünk egész melegével 
és akaratunk elhatározottságával ragaszkodunk 

o o 
a német kultúrai egységhez való tartozásunk-
hoz." Nos, tisztelt közgyűlés, rám nézve ez a 
rövid beszélgetés igen tanulságos volt; tanul-
ságos volt a contraria. Tanulságos volt annak 
megvilágítására, hogy különösen a magyar 
közművelődési egyesület tevékenységének mire 
kell törekednie. Épen annak ellenkezőjére, a 
mit az a tisztelt cikkíró, habár megengedem 
jóhiszemüleg, előttem kifejtett: Nem akarunk 
senkit sem bántani, abban, hogy ilyen vagy 
olyan ajkű polgártársunk legyen, de arra 
akarunk utat nyitni a rendelkezésünkre álló 
összes eszközökkel, nemcsak nemzeti egysé-
günknek, de leginkább és legközvetetlenebbül 
ama polgártársaink érdekében, hogy kultúrailag 
is össze fonjanak a magyar nemzeti egységnek 
tudatában. (Éljenzés és taps.) Szóljon az ige 
így: „Német ajkuaknak születtünk és — nem 
bánom — azok akarunk maradni, de nem 
németek, hanem magyarok. (Általános éljenzés 

és taps.) Mert tisztelt nagygyűlés, olyan szellemi 
róduszi kolosszus nem létezik, én legalább nem 
tudom elképzelni azt, aki az egyik lábával 
politikailag az egyik nemzeti egységhez és 
kultúrailag a másik nemzeti egységhez fűződik. 
(Ügy van!) Ez a kétségbeesett ekvilibrisztikus 
művelet, vagy csak benső meghasonlást idézhet 
elő az illetőknek lelkében, vagy pedig az 
egyensúly odabillenését, ahol a nagyobb erő 
érvényesül. Pedig, tisztelt nagygyűlés, a kultú-
rának, amely alatt, mint az elnökünk megnyitó-
jában olyan szépen mondta, az emberi tevé-
kenység összeségének öntudatos és magasabb 
szellemi erő által vezérelt vezetése és össze-
foglalása rejlik, ennek a kultúrának oly óriási 
a hatása, hogy azoknak kultúrális lénye és 
kulturális törekvése és kultúrális tudata ellen-
tétben van közjogi és politikai, ámbár jóhisze-
müleg akart ós szándékába vett tudatával. 
Abban a súlyegyen törvénye szerint a föl-
billenés oda fog esni, oda fogja vonzani az 
egész testet, ahová a kultúrai tevékenység 
összeségének törvényei őt vonzzák. (Úgy van ! 
Taps.) Hát, igen tisztelt közgyűlés, midőn mi 
ezt akarjuk, természetellenes dolgot akarunk-e, 
vagy természeteset ? Ezt a kérdést gyakran 
vetettem föl magamnak, mert ha a dolog ter-
mészetével ellenkező valamit akarnánk, akkor 
kétségbe kellene esnem annak sikerére nézve. 
A történelmi fejlődésnek tanulmányozása azt 
bizonyítja nekem, hogy mi azt akarjuk e törek-
vésünkkel, hogy kultúrailag is összeforrasszuk 
Magyarországnak összes polgárait, még pedig 
a magyar nemzeti kultúrának talaján. Mi 
akarjuk azt, ami természetszerű, ami a magyar 
sok százados történelmi processzus logikájának 
megfelel és azok az izgatók, akik e törekvésünk 
útjában állanak. Azok akarják azt, ami ter-
mészetellenes, ami mehanikus, ami mesterkélt. 
És ezért bizom abban, hogy a győzelem a 
mienk lesz. (Taps.) A magyar történelem, a 
magyar nemzeti fejlődés oly eredeti valami, 
hogy mi nem tudjuk azt eléggé megbecsülni, 
magamat sem veszem ki. Mindannyiunknak, 
azaz bocsánatot kérek, nem merem állítani: 
mindnyájunknak, legalább a legtöbbeknek, akik-
nek gondolatvilágát én ismerem, figyelem, a 
túlságig irányul gondolkozása külföldi példák-
nak tanulmányozása és utánzása felé. Nem 
eléggé mélyedünk abba, ami nemzeti fejlődésünk-
ben annyira eredeti, annyira megkapó és a 
további fejlődésre oly becses útmutatásokat 
tartalmaz. Hát kérem, annak, amit nemzetiségi 
kérdésnek lehet nevezni, annak fejlődése 
Magyarországon oly valami, ami ugyané kér-
désnek fejlődésétől a népvándorlás óta minden 
más országtól elüt. A nagy népvándorlás óta 
a fajok összevegyítése két irányban fejlődött. 
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Az egyik az a sajátságos tünet, hogy a nyugati 
országokban majdnem mindenütt a meghódított 
fajok olvasztották fajilag és nyelvileg magukba 
a hódítót. Ezzel szemben van a keleti szellem 
hódítása, amelynek legismertebb tipusa a török 
birodalom kialakulása. Ahol a hódító faj meg-
telepedett egy területen: teljesen ignorálta a 
meghódított fajokat, azokat vallási, sőt nemzeti 
egyediségükben nem is bántotta, olykor szoron-
gatta, de nem törekedett azoknak az asszi-
m lálására, mert ezt a török és hasonló népek 
kialakulására sem lehetségesnek, sem kívánatos-
nak nem tartották. Ott egyszerűen az egyik 
réteg mehanice helyezkedett a másik fölé. 
Mind a két típustól elütő a magyar fajnak 
államalakulása és elhelyezkedése ezen a terü-
leten. A magyar faj sem nem olvadt bele 
azokba a fajokba, amelyeket, midőn ezt a 
területet elfoglalta, itt talált, sem nem ignorálta 
őket a keleti hódításoknak módja szerint, 
hanem öntudatlanul, hogy úgy mondjam, lelké-
ben rejlő ugyanamaz imperiális ösztön sugallata 
alatt a római hódításoknak típusát követte, 
amely római hódítás a romai polgárjogoknak 
megadása által a politikailag meghódított 
fajokat asszimilálta. Úgy tett a magyar faj is. 
Annak, amit egységes magyar állampolgárság-
nak nevezünk, gondolatával itteni föllépésének 
első pillanatában már találkozunk. Megnyitotta 
az akkori értelemben a nemesség, az akkori 
értelemben kiváltságos osztály kapuinak nyitva 
tartása által, a mai modern értelemben az 
állampolgári jog egyenlőségének kimondásával. 
Megnyitotta mindenki előtt, nyelvi, faji eredeti 
különbség nélkül a hozzátartozását ahhoz a 
nagy politikai nemzethez, amelynek tipusát épen 
imperiális és államalkotási tulajdonságainál 

\fogva, a magyar faj adta meg ebben az or-
szágban. (Éljenzés, taps.) Hát, tisztelt köz-
gyűlés, ha belemélyedünk ebbe a rendkívül 
érdekes, a maga nemében, mint mondom, a 
római példái-a visszanyúló, de a középkori összes 
alkotásoktól és hódításoktól eltérő egyetlen 
magyar államalkotás szellemébe, ennek követ-
kezetes fönntartásában találhatjuk meg Magyar-
ország megerősödésének, a magyar nemzeti 
eszme, a magyar nemzeti egység folytonos 
megszilárdulásának, a modern világ követel-
ményeihez alkalmazásának kulcsát és biztos 
alapját. (Ügy van !) A kultúra, mint államalkotó 
tényező aránylag csak az újabb korban érvé-
nyesült ; egy aránylag nem nagyon tőlünk távol 
levő korban egyedül a jogalkotás terén nyil-
vánult meg. 

A magyar államképzésnek az az eredeti ősi 
jellegű munkája, amelyet rövid vonásokkal 
ecseteltem, és ez akkor elég volt, de ma, 
mikor a kultúrának értelme, a kultúrának gaz-

dasági, erkölcsi értelme, az értelmi kultúra oly 
hatalmas tényezővé vált az országok alakulásá-
ban, most nem elég. Most ugyanazt a szervi 
gondolatot, mely őseinket vezette, midőn a 
jognak terén a magyar állami egységet meg-
alkották, ugyanezt át kell vinni a kultúrális 
életre is és valamint a mult századok meg-
teremtették az egységes magyar állampolgár-
ságot, melyet a modern törvényhozás, mint 
érett gyümölcsöt szedett le a múltnak fájáról, 
úgy most meg kell alkotni az egységes magyar 
kultúrát és akkor aztán egészen befejeztük, 
betataroztuk, biztosságba helyeztük az ősök 
óriási államalkotó munkáját. (Éljenzés és taps.)" 

Óva intett ezek után gróf Apponyi 
attól, hogy az ismert magyar szalma-
tüzzel valamit megalkossunk s azután 
abbahagyjuk. Jobb akkor egyáltalán 
semmit sem csinálni. Ma is azt tart juk, 
hogy nem eszmékben vagyunk mi 
magyarok szegények, hanem kitartásban 
gyöngék. A kitartó, a fokozatos, a lépésről 
lépésre hódító munkát kell megtanulnunk ; 
erre kell nekünk, tanítóknak, magyar 
népünket megtanítanunk, mert ez — a 
kitartó, fokozatos munkától váló idegenkedés — 
a mi magyar népünk legnagyobb fogyatékossága. 
[ 3AZ Orsz. Magyar Szövetség a megindí-
tandó szervezésre vonatkozólag a követ-
kezőkben állapodott meg: „Mivel a 
Szövetség célja első sorban magában 
a magyarság tömegében ébreszteni föl 
amaz erős nemzeti öntudatot és érdek-
lődést a magyarság ügyei iránt, amely 
egyúttal legerősebb fegyvere nemcsak 
a nemzeti védelemnek, de a nemesebb 
értelemben vett hódító előnyomulásnak 
is, működésének szinteréül első sorban 
az egy tömegben lakó magyarságot 
szemeli ki. Ezt akarja szervezni és rá-
bírni, hogy erkölcsi és anyagi erejével 
támogatására siessen az ország szélein 
az idegen elemekkel valóságos létért 
való harcot vívó magyarságnak. Első 
teendő tehá t Budapest fő- és székváros 
értelmiségét nyerni megaSzövetség céljai-
nak." A választmány megállapította a vi-
dékiakció sorrendjét is. E szerintafővárosi 
akciót nyomban fogja követni a szervez-
kedés megindítása a vidéki nagy magyar 

51* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 49. SZÁM. 

városokban s azzal párhuzamosan ama 
vegyes nemzetiségű megyékben is, ahol 
erre hajlandóság és alkalom mutatkozik. 

Az itt ismertetett két új szövetséget, 
ismételjük, nekünk magyar tanítóknak 
érdeklődő figyelmünkbe kell vennünk és 
— amennyire módunkban áll — törek-
véseikben támogatnunk. A magyar taní-
tóság — fájdalom! — anyagi gondokkal 
küzd ugyan és szegénységében nagy 
társadalmi munkát is kell teljesítenie, 
legtöbbször ingyen, de azért az oly 
hazafias munkából, mint amilyen az 
imént jelzett, nem vonhatja ki magát. 

Tegyük meg mi, tanítók, a kötelessé-
günket addig is, míg mások megteszik 
velünk szemben a kötelességüket. Mert 
ennek is el hell következnie! 

A tanító a szövetkezetben. 
A falu társadalmi életét átalakíthatja, új for-

mába öntheti a lelkes tanító, ha működése helyes 
irányban mozog. Jó tanító hasonló nemzedéket 
nevel ; épen azért foglalkozásánál fogva a vezető 
szerep faluhelyen leginkább aző kezébe vanletéve. 
Aki a kor hívó szavát meghallja és az után indul, 
annak áldássá változhatik át minden lépése. 

A mai világban igen sok a javításra szoruló. 
Elégedetlen elemekkel találkozunk mindenfelé ! 
Ez az elégedetlenség a városban született ; 
onnét is indult ki ; de ma már összetalálkozott 
a másikkal, a faluból jövővel és egyaránt 
veszélyeztetik a társadalom békéjét, mely nélkül 
pedig a haladás lehetetlen. 

A. falu népe nem érzi jól magát a febérre 
meszelt házikókban. Az apai örökség teherré 
válik, mert nem ad annyit, mint amennyire 
szükség lenne. Emiatt az örökös gond meg-
keseríti a gazda életét. Nem képes előre 
menni, bárhogy dolgozik is. Létének biztonsága 
is veszélyben forog. Az ár, melybe tudtán 
kívül, vagy azért sodortatott, mert túlságosan 
könnyelmű volt, sok helyen már magával is 
ragadta a népet; pusztul, vesz, vándorol, más 
hazát keresni megy a magyar. A veszedelmet 
meg kell állítani ; erős akadályokat készíteni, 
melyen az ár ereje megtörik. A nép között 
élő tanítónak kell meglátnia a romlás legelső 
jeleit is és hozzálátnia ahhoz, hogy a veszély 
készületlenül senkit ne találjon. 

A kicsinyek erősítésére szolgáló hatalmas 
eszközzel : a szövetkezéssel sok baj elhárítható. 
A pénzuzsora a hitelszövetkezet, az áruuzsora 

a fogyasztási szövetkezet, mbonauzsora a 
raktárszövetkezet fölállításával egyszerre kiűz-
hető akármelyik községből. Pedig alig van 
község, ahol valamelyik nem volna föltalálható. 

Mekkora munkát végezhet ily helyeken a tanító 
mekkora áldás fakadhat működésének es 

nyomában ! Ha minden tanító igyekeznék összes 
erejével arra, hogy községében mielőbb meg-
alakítsa a szövetkezetek közül azokat, amelyeket 
a helyi viszonyok sürgősen megkívánnak, ezzel 
oly nagy munkát végezne a tanítóság, mely 
kihatóbb lenne minden egyéb irányú tevékeny-
ségénél. S amellett, hogy a veszni készülő 
falu népét a tömörülésben rejlő erő fölhaszná-
lásával önsegélyre buzdítaná, javítana saját 
helyzetén is. Elfoglaltságot találna rendes foglal-
kozásán kívül, amely anyagi haszonnal is jár. 

A szövetkezés hazánkban már eléggé ismert 
fogalom. Eléggé általános is arra, hogy a meg-
alakítással a tanítónak nehéz munkája ne 
legyen. Ma már a különféle szövetkezetek ezrei 
hirdetik nálunk is az eszme diadalát. Nem 
szükséges ismeretlen utakon, sötétségben tapo-
gatódzni, hogy elérhessük a kitűzött célt. A 
működő szövetkezetek példája után, ismert 
utakon, szépen elkészített ösvényeken járhatunk 
már, amelyek ki vannak sokszorosan próbálva 
és bebizonyítva, hogy helyes utak, melyeken 
az egyenes lélek el nem tévedhet sohasem. 

A szövetkezetnek is, mint mindennek a 
világon, az egyik legfőbb kelléke a lelki-
ismeretes és jó vezetés. A szellemi és írásbeli 
munka a tanító vállaira nehezedik, amely 
azonban sohasem olyan teher, hogy ne lenne 
elbírható. És ha tekintjük azt, hogy a tanító 
munkáját, ha a szövetkezet eredményesen 
működik, tisztességes tiszteletdíjjal szokták 
megjutalmazni, kell hogy a dolognak ez a 
része is érdekelje a gyenge fizetésű tanítóságot. 
Ha jó a szövetkezet vezetése, a siker nem 
maradhat el. Egyes helyeken oly szép tisztelet-
díjban részesülnek manapság is a szövetkezeti 
tanító-könyvelők, amely majd meghaladja a 
rendes évi fizetésöket. Az erkölcsi dicsőség 
mellett nem marad el az anyagi siker sem. 

Arra pedig, hogy a tanítóban is fölébredjen 
már egyszer az önsegély érzete, eljött az idő 
nagyon is. A tanítóság az a testület, amely 
képzettségét és nagy felelőséggel járó elfog-
laltságát tekintve, a legszerényebb díjazásban 
részesül. Ezt indokolja ugyan sok helyen az a 
körülmény, hogy az iskolafönntartó alap gyenge. 
Épen azért a tanítónak nem szabad annyiban 
hagynia a dolgát, hanem gondoskodnia kell 
olyan eszközökről, amelyek az ő javára is szol-
gálhatnak, de az általános jólét elősegítésére 
is hathatósan közreműködnek. 

(Budapest.) Cséplő Ernő. 
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A lélektan köréből. 
-A. figyelem. 

Előre kiírom, mit is akarok a figyelemről 
mondani. Próbálom fejtegetni a szónak nyelv-
tani jelentését, aztán logikai értelmét, esztétikai 
magyarázatát és végre: pedagógiai szerepét. 

1. Hogy ez a szó : figyelem származékszó, 
azt tudjuk; hiszen már a népiskola negyedik 
osztályában tanítjuk is. De ezen alakjában 
mégsem olyan régen ismeretes ez a szó, hanem 
az újabb képzésekhez tartozik. A régiek csak 
mint figyelmez és-i ismerték és használták, 
egyenlő értelmű volt a reáhallgatás ; így a 
latin attendo szót Szenczi Molnár Albert 
(17. század) ekképen fordítja: reáhalgatoc, 
figyelmezöc; mivel pedig a magyar szót: 
figyelmes, így is fordítja: propensus, ennek a 
gyökere pedig pendeo : függök, ennélfogva 
majdnem bizonyosra fogom, hogy függ és figyel 
egyazon eredet, mert hogy logikai értelem 
szerint az, ezt azonnal bizonyítani iparkodom. 

2. Hogy a szót logikailag értelmezhessük, 
példákat keresünk, melyekből a meghatározás 
elvonható. 

Első példa. Szól az orgona, misét mond a 
plébános úr, — ma nagyobb a közönség, mint 
egyébkor; megjelent a templomban az alispán 
is, meg a főszolgabíró is, a tanfelügyelő sem 
hiányzik ; az iskolamester ezt tudja, ő kiséri 
a plébános urat, az ő kezei csalják ki az orgona-
sipokból az áhítatra késztő imádságos hangokat ; 
nem szeretné, ha elvétené az összhangot : teljes 
figyelemmel függ, csüng a munkáján; minden 
egyéb gondolat háttérbe szorul. — Másik 
példa. Csendes az este ; 10 óra felé jár az idő ; 
nyitott ablakomnál állok és szívom a friss 
levegőt, lefekvés előtt jól esik ez a frissítés. 
Elgondolom — nyáron ilyenkor még hogy 
járja a békák versenybrekegése, a nádi rigó 
változatos hangú éneklése, most azonban csend, 
síri csend honol körülöttem. De ím, a közeli 
vasúti állomáson megindul egy vonat,- mind 
közelebb érkezik felém ; minél inkább közeledik, 
annál erősebb a robaja, már látom a mozdony 
füstjét ; szememmel követem egész Rákos-
Ujfaluig, ott már eltűnik szemem elől, látni 
nem látom, de hallani hallom. Vájjon meddig 
fogom ezt a robogást hallani ? Figyelek ; 
a világért sem fogadna be fülem más hangot, 
csak a vonat robogását követem, azon függ, 
azon csügg minden figyelő erőm. 

Ezek szerint figyelni annyit tesz, mint a 
lelki öntudatot egyetlenegy tárgyra központo-
sítani, kényszeríteni. 

3. A figyelem az esztétikában nemcsak a 
tárgv nyugodt szemléletében áll ; nem elég, 

ha az, aki egy festményt megnéz, egész figyel-
mét arra fordítja ; ha, aki egy szobrot lá t , 
csak a hasonmásának megfelelőségét keresi ; 
vagy lia az, aki egy építményre veti figyelmét, 
csak annak méreteit és anyagát vizsgálja ; vagy 
ha az, aki egy költeményt olvas, csak a szavak 
válogatottságát, a sorok és szakaszok szabályos-
ságát kutat ja; aki ekképen akarna egy művé-
szeti alkotást fölfogni, az sok mindenféle becses 
tudást, ismeretet, fogalmat szerezne, de a 
művészeti élvezetet, de az igazi művészet nyúj-
totta gyönyört nem érezné ; a művészetben 
a részleteknek az egészhez való viszonyát és 
megfordítva kell figyelnünk ; figyelmünk csak 
ezen, a most, a jelen percben szemünk előtt 
levő tárgyra terjed ki, minden mással, ha még 
oly hasonló tárggyal vagy remekművel való 
összehasonlítás kárára van ennek is, annak is, 
az esztétikai megfigyeléskor belemélyedünk a 
műbe, rajta kívül más nincsen számunkra a 
tudatban. 

4. Fejtegessük immár a figyelmet pedagógiai 
szempontból, abból a viszonyból, melyben a 
tanítvány a tanítóhoz áll, abból a célból, mely 
a tanítandó tananyag és a gyermek művelődése 
közvetítésére ki van tűzve. A tanítónak a 
tanítvány figyelmére okvetetlenül szüksége van, 
de a tanítvány sem művelődhetik, nem jut 
céljához figyelem nélkül. Már most hol van 
az a figyelem? Hol vannak ezen mellőzhetet-
lenül szükséges figyelemnek gyökérszálai? Es 
milyen körülmények között jelenik meg mint 
élő tényező ? mint számításba vehető ható erő ? 
mert csak mint ilyennek van igazi becse, 
értéke. 

A figyelem a gyermek lelkében van meg; 
a léleknek ez egyik működése, cselekvése, 
megnyilatkozása; de ne gondold ám, kedves 
barátom, hogy a gyermek figyel, mikor hall-
gat; emlékszel,mit mondtunk fent : figyelmezöc = 
reáhalgatoc ; ez a szó eredeti szép magyaros 
értelme ; az nem elég, korántsem üdvözítő, ha 
a gyermek csak hallgat, hanem kell, hogy 
reádhallgasson, kell, hogy azt hallja, amit te 
mondasz, azt lássa, amit te mutatsz, abban 
gyönyörködjék, amit te szemléltetsz vele. „Igen 
ám", azt mondod te, de ha nem akar az a 
csöpp jószág, nem akar az a megátalkodott 
lélek, vagy pláne, az a buta lélek ! " Ugyan, 
ugyan! Mit is fejtegettünk oda fönt? Hogy 
mester uram azért orgonált azon a bizonyos 
misén oly kiváló figyelemmel, mert a temp-
lomban megjelent az alispán úr stb., vagyis a 
rajta kívül eső körülmények az ő jól fölfogott 
érdekét érintették és ez a fölismert önérdek 
fölkeltette a figyelmét. íme, az önérdek az első, 
mely a figyelem gyökérszálait életműködésre 
kelti. Most haragszol reám és mintegy sértő-
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dötten mormogod: „Tudja is az a purdé, hogy 
mi az önérdek/" De ne haragudj, Isten ügyese, 
nem akarlak becsapni, — nem is kell annak 
a gyermeknek tudnia mi az önérdeke, de neked 
kedves pajtás, tudnod kell, hogy az emberi 
lélek olyan tulajdonságú, azaz, hogy a lényege, 
mivolta szükségessé teszi, hogy megnyilatkoz-
zék, mikor olyasmi hat reá, ami érdekli, olyasmi, 
ami vagy kellemes vagy kellemetlen érzékeket 
kelt benne. Valamint a költő szerint „A virág-
nak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha 
jön a szép kikelet", azonképen teljes lehetet-
lenség, hogy a gyermeki lélek ne nyíljék, ha 
szépen keltik. Az akaratnak ehhez semmi köze, 
mert van ugyan akaratbéli figyelem, de van 
önkénytélen figyelem is, ami az akarattól tel-
jesen független. Ez lélektani igazság, melyet 
semmiféle okoskodás meg nem dönthet. Ha 
azon jár az eszed, hogy hát ezt is csak valami 
haloványképü lateiner eszelte ki, arra én azt 
mondom, hogy tévedsz. Próbáld meg. Legyen 
az osztályodban 150—200 gyermek, aki jelen-
létedben a legnagyobb lármát, zsivajt csapja, 
ha te e lárma közepette előveszel zsebedből 
egy vizipuskát és azt a gyermekek előtt meg-
töltőd (persze kóctöltéssel) és elsütöd, meg-
lásd, egy szempillantás alatt az egész zsivaj-
kodó sereg a vezérre tekint, önkénytelenül 
elfelejti a lármát és a te cselekedeteidet kiséri 
figyelemmel. 

Tudom, te azt akarod a fülembe súgni, 
hogy hát pajti, te vizipuskával fölfegyverkezve 
jelensz meg az iskolában? Jobb oda egy jókora 
spanyol nád vagy érett nyírfavessző ; hát erre 
én azt felelem neked, hogy a megfélemlítéssel 
kierőszakolt figyelem nem tiszta figyelem, mely 
a lelket a jónak és szépnek befogadására 
hangolja vagy inkább hajlandóvá teszi, hanem 
kínzás, gyötrés az, t. i. kínos, gyötrelmes 
hallgatás, mely az idegeket megviseli, bántja, 
rongálja. Hiszen ha önkénytelenül és tiszta 
érdeklődésből figyelmes a gyermek, mint én 
abban a második példában, mikor a vonat 
robogására figyeltem, még akkor is elfárad, 
belefárad a figyelembe, mert az is lélektani 
igazság ám, hogy nincsen lelki működés testi 
cselekmény hozzájárulása nélkül és megfordítva : 
a test minden munkájához a léleknek is van 
köze. Ezt tanít ja a fiziológiai pszihológia vagy 
magyarul : az élettani lélektan. 

Tudom, hogy nem merítettem ki a figyelem 
egész körét ; de hát legközelebb még talál-
kozunk vele. Mert én lígy szándékozom, hogy 
előbb a gyermeki lélek képzet tartálmáról írok, 
aztán a figyelmetlenség okairól. 

(Budapest.) Schön József. 

«£^K3© 

Az észszerű pedagógia lélektani 
megokolása. 

A „Päd. Zeit." Schauer Rikárd tollából ily 
cím alatt érdekes cikkelyt közöl, melyet az 
alábbiakban ismertetünk : 

Senki sem érzi mélyebben és fájdalmasabban 
azt az éles ellentétet, mely az eszmény és 
valóság között fönnáll, mint a gyakorlati peda-
gógus. Nem elég, hogy csak ritkán sikerül 
neki akaratát egész kiterjedésében végrehajtani, 
hanem gyakran — hacsak az önismeret kellő 
mértékével rendelkezik — be kell látnia, hogy 
hivatása oly problémákkal áll eléje, melyeknek 
megoldása neki nem sikerül. Mennél fölületesebb 
az ember,' annál könnyebben elégszik meg ; de 
a haladást sohasem "a „megelégedettek" esz-
közölték. Honnan van az, hogy amaz ellentét 
mindig ismét a pedagógiai tudat elé tolul? 
Az oktatás és nevelés céljai a hagyományból, 
az -etikából és gyakorlati szükségletekből ered-
nek; lényegileg, históriailag és társadalmilag 
föltételezvék s az egyes keveset változtathat 
ezen. A gyakorlati nevelő előtt azonban a 
fődolog mindig a válónak a megismerése. A 
gyermekek biztos és igazságos megítélése, cél-
szerű nevelésök s a szükséges oktatási eljárás: 
ez a három főpont, melyekben a gyakorlati 
pedagógus gondolkodása és törekvése össz-
pontosul, ha valami használhatót akar fölmu-
tatni. De a mi lélektani belátásunk elégtelen, 
s ha mégis, úgy pedagógiai tartalmú iratokban, 
mint beszédekben folyton visszatér az az 
állítás, hogy a lélektan tudományos alapja a 
pedagógiának, úgy ez kevésbé a tényleges 
állapot megállapítása, mint inkább oly logikus 
követelés, melynek megvalósítása még a jövőnek 
van fönntartva. Ha a különböző népek és idők 
pedagógiáján végignézünk, azt kell mondanunk, 
hogy a gyakorlati emberismeret képviselte a 
lélektant, de amaz csak alanyi (szubjektiv) : 
esetleges, nein általános érvényű és nem taní t -
ható. A modern pedagógia különbsége szemben 
a régibb és közönséges neveléssel abban áll, 
hogy a pedagógia logikus-tudo nányos meg-
okolását manapság élesebben fölismerték, erő-
sebben hangsúlyozzák és élénkebben törekednek 
utána. A puszta empirizmust, az alanyi önkényt, 
a hagyományos szokást és az időnkénti gyakor-
lottságot oly nevelés- és oktatástannak kell 
fölváltania, amely a gondolkodás szükségességével 
a tudományos lélektanból van levezetve. Hogy 
a pedagógia maga is tudományos legyen, 
elméleti magyarázataiból minden érzelmes 
deklamálásnak el kell tűnnie és csak a tiszta 
ész nyújthatja bírálatának zsinórmértékét, úgy 
a gyermekek lelki minőségére, mint nevelésök 

i módszereire és a tanítási eljárásra vonatkozólag. 
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A pedagógiának a léleatanhoz ugyanazon : 

viszonyba kell hozatnia, amilyenben az ipar-
mütan a mennyiségtanhoz és a természettudo-
mányokhoz áll: az elméleti tudomány fölállítja 
a törvényeket, a gyakorlati tudomány az ő 
speciális céljaira alkalmazza s ezáltal éri 
csak el észszerű jellegét. 

De ennyire még nem vagyunk ! Észszerű 
pedagógiát csak akkor lehet teremteni, ha az 
észszerű lélektan meg lesz alapítva. Ma még 
úgy van az, hogy a lélektan épen akkor 
mondja föl a szolgálatot, mikor szükség volna 
rá. Egy tudományos lélektan kritériuma első 
sorban eredményeinek általános érvényes volta 
és egyértelműsége ; jóslatszerü féligazságok 
nem használnak semmit. A lélektan módszerei, 
amelyeket mi használhatunk, nem lehetnek 
mások, mint általában a tapasztalati tudo-
mányokéi, t. i. : 

1. Beható megfigyelése a lelki jelenségek 
összeségének, — az önkéntesen tett kísérleteket 
is ideértve — s a természet által tet t „kísér-
leteknek" (kísérleti lélektan és pszichopatológia) ; 
önmegfigyelés és összehasonlítás más önmeg-
figyelésekkel ; megállapítása a lelki fejlődésnek 
az egyénnél, s meghatározott faj csoportjainál 
és népeknél. 

2. A tapasztalati anyag kritikai elemzése 
oly szempontok szerint, mely magából a 
dologból következik s beosztályozása a tények 
anyagának észszerű fogalmak alá. (Szisztema-
tika.) Észszerű terminológia fölállítása a modem 
európai kultúrnépek gondolkodásmódja és 
nyelve szerint. 

3. Fölállítása az egyes fogalmak közötti 
oksági viszonyoknak, fölállítása a lelki befolyás 
törvényeinek, ennek helyesbítésének fönntar-
tásával további tapasztalatok által. 

4. Fölállítása egy széleskörű segédfogalomnak 
és egy hipotézisnek (föltevésnek), amelyből az 
összes lelki jelenségeknek általánosan érvényes 
elmélete levezetendő, fönntartva ennek pótlását 
egy célszerűbb logikai segédeszköz által. 

Csak amikor a lélektani kutatás e négy 
fokot az említett sorrendben átfutotta, lehet 
majd a pedagógiának szabályozó és magyarázó 
segédtudománya. És ezt a célt annál hamarabb 
érjük el, mennél tudatosabban törekszünk rá 
és mennél több értelmiség és erő dolgozik rajta. 
Ehhez azonban két dolog szükséges. Nagy elha-
tározottsággal ki kell zárnunk a metafizikát a 
tudományos gondolkodásból, s a tagadólagos 
(negativ) kritika kiegyenlítésekép nekünk 
tanítóknak, kiknek sokoldalú megfigyelési tér 
áll rendelkezésünkre, a lélektani kutatás 
munkájában részt kell vennünk, midőn az 
anyagot előteremtjük és tapasztalataink zsinór-
mértékén a lélektani ítéleteket vizsgáljuk. 

Valószínűleg a lélekről való képzet (nem a 
lélekfogalom) volt minden mélyebb spekuláció-
nak kiindulási pontja. Mi élteti az embert ? 
Mi eszközli gondolkodását, érzését, akaratát? 
Vagy miképen hat amaz ágens? Milyen tulaj-
donságai vannak ? Mi az eredete, célja, vége ? 
stb. stb., ezek voltak azok a kérdések, — s 
ezek még ma is azok, melyek minden gondol-
kodó agyába tolulnak, vagy melyeket rend-
szeresen az ő öntudatában megtart és spekulative 
megokolni iparkodik. Még mielőtt a gondol-
kodók „külső tapasztalatukat" elegendőképen 
gazdagították és rendezték volna, azt hitték, 
hogy „belső tapasztalatukkal" már kielégítő 
befejezésre jutottak, és gyorsan és vidáman 
állítottak föl egy fogalmat és egy a kedélyt 
kielégítő föltevést (hipotézist), amellyel nemcsak 
ama belső tapasztalatot, hanem a külső tapasz-
talatot is megmagyarázni hitték ; ami az 
utóbbiból még hiányzott, azt a rendszer fogal-
mai, s dialektika és a képzelet által pótolták. 
A metafizika meg volt teremtve, s ha azt hiszik, 
hogy ez az álláspont ma már túl van haladva, 
nagyon csalatkoznak, amennyiben a pedagógiá-
ról van szó. Mint metafizikai észszerűség még 
tovább él ez a gondolkodásmód és elhamar-
kodva fölállított hipotéziseiből észszerű szabá-
lyokat vezet le a pedagógia részére. Ama 
kérdés fölötti okoskodásból kiindulva, vájjon 
és mennyiben lehetséges a valónak megismerése, 
a metafizikus azt az állítást állapítja meg, 
hogy a valóság önmagában gondolat, eszme; 
csak ezen föltevés mellett lehetséges a meg-
ismerés. Ebből azután az következik, hogy a 
való a gondolkodásból vezethető le, és ebben a 
következtetésben fekszik a gyakorlati pedagó-
gusra nézve a metafizikai észszerűség aggasztó 
volta. Módszere, mely a tapasztalatokat a 
spekuláció javára kevésre becsüli, súlyos hibák-
ban leledzik. A metafizikus érdekköre erősen 
korlátolva van; a metafizikai bölcsész föltevés-
nélküli gondolkodásmódja mellett, a szubjektív 
(alanyi) sajátosságnak uralkodó állása és döntő 
jelentősége van. Miről ismerjük meg, hogy a 
bölcsész gondolkodásmódja helyes, ha nem 
arról, hogy ítéletei bizonyosságon alapulnak és 
általános érvényük a tapasztalásban igazolást 
nyer? Vájjon juthat-e az észszerű metafizikus 
saját rendszeréből kiindulva saját gondolkodá-
sának tárgyilagos megítéléséhez? Vájjon észre-
veszi-e, beismeri-e vagy helyesen magyarázza-e 
saját gondolkodásának a valónak ismerettel 
való összeütközését? Aki csak önmegfigyelésre 
van szoktatva, és lélektani belátását csak intro-
spektiv módszerének köszönheti, az minden 
más gondolkodót (vagy nem - gondolkodót) 
hamisan fog megítélni s vagy kevésre becsüli, 
vagy túlbecsüli. Egészen konkrétul mondva : A 
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zseniális Pláto és konzseniális barátainak 
szelleme (pszichéje) annyira különbözik egy 
átlag-tanítványétól, hogy megegyezés talán 
csak a legáltalánosabb alapokon volna található. 
De ugyanabban a mértékben, amelyben a 
gyermek természetét túlbecsülik, a pedagógiai 
munka nehézségét félreismerik. Más egy meta-
fizikus és más egy gyakorlati tanférfiú. A 
transcendentális nagyságokkal, melyekben 
minden metafizikai okoskodás ereje és súly-
pontja nyugszik, nekünk tanítóknak, mint 
olyanoknak, nincs dolgunk ; a - metafizika 
magándolog. A „legszélsőbb utáni szükséglet" 
a pedagógiai elméletben és gyakorlatban nem 
lép elő, annál gyakrabban és élénkebb a lélek-
tani tények körül való tiszta tudásnak szüksé-
gessége. A mi tanítói munkánknál kevésbé van 
szó a megismerés elméletéről, mint inkább a 
megismerés tartalmáról, s ez utóbbit nem 
szolgáltatja nekünk sem a verbalisztikus meta-
fizika, sem az elvont racionalismus (észszerüség). 
„Könnyen egymás mellett laknak a gondolatok; 
de a térben keményen összeütköznek a dolgok." 

Midőn itt a metafizikai észszerűséget mint 
a pedagógia szabályát visszautasítjuk, azonnal 
a szokásos ellenvetésekkel kell foglalkoznunk. 
Amaz irány ellenfelét gyakran „bölcsészet-
nélküli szellemnek", más szóval buta fickónak 
nézik, kinek szellemi korlátoltsága az érzelmi 
durvaság bizonyos foka által még kiállhatat-
lanabb lesz. Ezzel szemben meg kell jegyeznünk, 
hogy nem ajánlatos, tudományos értékeket 
érzelmek által előidézni akarni. Azonkívül a 
metafizika nem bölcsészet. E két fogalom 
ezelőtt egyszer födte egymást ; de ma a 
bölcsészetet jogosan az összes tudományos 
megismerés összefoglalásának lehet mondani, 
ami mellett nem szabad elfelejteni, hogy a 
tudományok a metafizikai okoskodás ama 
fénykora óta alapvető átalakulásokon mentek át 
és mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben 
hatalmas haladást tettek, — a metafizika dacára. 
Mert a tudományok története tanítja, hogy a 
metafizika a tapasztalati tudományokat mindig 
gátolta, mikor azok a maguk módja szerint 
az igazság felé vezető utat keresték. A meta-
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fizika tulajdonképeni tere csak a formáló 
logika és a megismerés elmélete lehet, és 
mindenkinek méltányosan el kell ismernie, 
hogy amaz irány ezen a téren tartósat és 
nélkülözhetetlent teremtett minden tudományos 
gondolkodás és minden idők részére. Célszerű-
ségi tekintetekből azonban a pedagógus mint 
ilyen, nem fogja idejét és erejét távoli idők 
és távoli népek idegenszerű gondolkodásmódjába 
való elmélyedéssel elpazarolni; különös lélek-
tani iskolázottságát a magyarázó (explikativ) 
és tapasztalati lélektanból kell nyernie. Egy-

részről a lelki jelenségek legdúsabb telje, 
másrészről a modern agybonctan konkrét alapot 
adnak lélektani gondolkodásunknak, melyet 
értelmünk másfelé hiába keresne. 

A bonctanhoz járul a fiziologia ; mindkettőből 
egy észszerű egészségügy s a léleknek ábránd-
nélküli gyógytudománya fejlődik. A betegségi 
esetek klinikai megfigyeléséből a modern 
pszikhiátria a lelki funkciók tanát alakítja, 
mely fölötte gyümölcsözőnek Ígérkezik a 
normális lélektanra nézve is. A kísérleti lélek-
tan ezeket a törekvéseket támogatja és kiegészíti. 
Ily alapokon lehetséges biztosan elhatárolt 
vizsgálati tereket megállapítani, világosan 
formulázott kérdésekkel a lelki jelenségeket 
megközelíteni és megoldásukhoz kifogásmentes, 
tárgyszerű vizsgálati módszereket kialakítani. A 
modern lélektan kevéssel több, mint harminc 
éves és természetszerűleg még többnyire az 
induktiv tapasztalat fokán áll ; de behatóan, 
tervszerűleg és előítélet nélkül dolgozik, s 
máris mutatkoznak befolyásai a pedagógiára. 

Iskolák állítása a gyönge elméjűek részére, 
külön osztályok állítása azon gyermekek részére, 
kik gyöngébb képességgel búrnak, a gyermekek 
elfáradása iránt tett vizsgálatok, az iskola- és 
munka-egészségügy, az iskolai orvosok kérdése, 
az iskola munkája a népbetegségek elleni 
küzdelemben, egy gyermek-pszikhológia meg-
állapítása érdekében kifejtett törekvések : ezek 
mind kézzelfogható eredményei a megváltozott 
lélektani álláspontnak, mely a világot nem az 
üres okoskodás madártávlatából figyeli meg. 
Még nem tudunk sokat; de tudunk valamit 
és többet, mint hajdan. A tények, melyeket a 
tapasztalati lélektan megállapított ós a pedagógiai 
tanulságok, melyek ebből folynak, röviden a 
következők : 

1. A lélek fizikailag föltételezve van az 
egyéni agy által ; emez változó (fejlődés, szok-
tatás, gyakorlat, életviszonyok, megbetegedés, 
sérülés), de a lelki funkciók a függő válto-
zások. Minden pedagógiának áthághatatlan 
határa van a növendék természetében. 

2. Az időnkénti lelki munka s a szellemi fej-
lődés össziránya számos komponens eredményei, 
melyeknek jelentősége az egészre nézve egyen-
kint nagyon változatos. A képzetek legvilágo-
sabban az introspektív megfigyelés elé állanak ; 
ők egyúttal az alanynak megadják öntudatának 
tartalmát; ebből magyarázható az értelem 
szokásos túlbecsülése. Az egyes értelmi funkciók 
nem következnek egymástól logikai következe-
tességgel, hanem természetes alapföltételektől 
függnek. 

A logika, etika és esztetika szabályai ab-
strakciók (elvontságok), a pedagógiának arra 
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kell törekednie, hogy őket a meghatározott 
egyéni viszonyokhoz illessze. 

3. Nem minden ember bír hasonló tehetsé-
gekkel ; a meglevő tehetségek az egyénnél a 
kor, nem stb. szerint a fejlődés és fejlődési 
képesség különböző fokát mutatják. Az agyak 
erős egyéni különbözősége mellett egy álta-
lános érvényű módszernek oly általánosnak 
kellene lennie, hogy az egyes esetben alig 
lehetne valamit kezdeni vele. Azért hell, hogy 
a pedagógia súlypontját a különös esetek elem-
zésére helyezze és speciális módszereket alkosson, 
melyeknek értékét eredményeik szerint kell 
mérni. 

4. A tapasztalati lélektan az erélyes föl-
fogás felé hajlik ; a pedagógia az agyenerzsiá-
nak ökonomiája és technikája lesz. 

Az előbbi mondatok egy bizonyos gondolat-
módot inkább jelölni, mint kifejteni akarnak. 
Ha a pedagógiát azon választás elé állítják, 
hogy fegyverzetét a metafizikától vagy a 
tapasztalati kutatástól kölcsönözze-e, akkor 
erre csak egy felelet van : Tények és tudomány, 
nem ábrándos spekuláció. 

H. M. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K. Kálmán áll. tanító. Felső iparszakiskolai 

tanári ügyek kívül esnek a mi foglalkozásunk 
körén. Forduljon, ha tetszik, a minisztériumhoz 
az iparoktatással fogl. ügyosztályhoz. — Küzdve 
küzdj. Magyar-olasz vagy német-olasz szótárt 
a Lampel Róbert-féle könyvkereskedés útján 
szerezhet. — Y. I . S. Az országos tanítói 
nyugdíjalapból 1870. év január 1-től számított 
szolgálati ideje után fog kapni nyugdíjat. Ha 
a korábbi évekre a Ratio Educationis vagy 
valamely más érvényes rendelkezés szerint 
joga van követelni, akkor külön fogja kapni.— 
K. P. Zs. 1. Az ismétlő-iskolába az olyan 12 
évet betöltötteket is be kell fogadni, akik a 
mindennapi iskolában egy-két osztályt végeztek. 
Budapesten az alsófokú tanonciskolába — mely 
itt az általános ismétlőt pótolja — még betü-
nemismerő tanoncokat is beírnak előkészítő 
osztályokba. 2. A magániskolái tanítók jog-
viszonya rendezetlen. Vagy külön szerződésen 
alapul alkalmaztatásuk, vagy teljesen ki vannak 
téve az iskolafönntartó önkényének. Vannak 
azonban olyan gyártulajdonosok, vállalatok, 
részvénytársaságok, melyeknek iskolájában a 
legpéldásabb rend, bánásmód, legkitűnőbb 
eredmény tapasztalható. Ott a tanítók állása 
egészen más. Ilyen kitűnő iskolafönntartó 
hatóságnak ismerjük a rimanmrányi vasipari 
részvénytársaságot, továbbá a salgótarjáni 

kőszénbánya-vállalatot. 3. Helyes dolog lesz 
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mindenesetre, ha a tanyai iskola mellett is egy 
pár holdas iskolakertet létesítenek. — Zalaba. 
A kérdezett 11 éves fiú beszédhibájának gyó-
gyítása végett forduljon Skultéty intézetéhez 
Budapesten, V. kerület. Lehet, hogy teljes 
sikerrel fog működni. — Ny. M. Kis-Pirith. 
A kir. tanfelügyelőnek kell bejelenteni, hogy 
az illető hitfelekezet gyermekei sehova sem 
járnak iskolába. 0 van hivatva rendet csinálni 
a politikai hatóság (községi bíró, elöljáróság) 
segítségével. — Sch. K. Nem méltányos dolog 
ugyan, de az iskolafönntartó a községben lakó 
nyugdíjas tanítóra is kiróhatja az ott működő 
tanító részére az esedékes párbér fizetését. — 
Moldován. Az útadóról nem mondhatunk mást, 
mint amit a Tanítók Tanácsadójába írtunk. — 
H. D. P. Nem maga a tanító folyamodik 
800 K-ig való fizetéskiegészítéseért, hanem az 
iskolafönntartó. — Benyo János. Nem minden 
felekezet tanítójára vetik ki a tanítói földek után 
a földadót. (L. Tanítók Tanácsadója 196.197.198. 
I.) — Többeknek. A községi képviselő testület-
nek az ingyen népkönyvtár fölállítása iránt hatá-
rozatot kell hoznia s ezen határozat alapján a föld-
mívelési minisztertől kérjék a népkönyvtárat. — 
0. P. A. Az ifjúsági egyesületek alapszabály-
tervezetét közöltük lapunkban, csak tessék 
kikeresni. Tájékoztató füzetet az ifjúsági egye-
sületekről Bene Lajos (M.-Bikal, u. p. Bánffy-
Hunyad) adott ki. (Erről is volt szó és 
hirdetés lapunkban, amelyet nem árt olvas-
gatni !) — Pusztai. Mindenesetre legjobb 
volna kérelmét kihallgatáson adni elő, amikor 
az ügyosztályban is jeleznie kell kérelmét. — 
1000. A kir. tanfelügyelőség útján és csak 
pályázatra bocsájtott állásért lehet folyamodni. 
Csak a kérvényre kell 1 K bélyeg, a mellék-
letekre (amennviben nem volna már rajtok) 
30—30 f bélyeg kell. — T. J. Román-Budák. 
A törvény világosan nem mondja ugyan azt 
ki, de azért az az iskolafönntartó, amely meg 
van elégedve a tanítójával, bizonyára minden 
tőle telhetőt elkövet, hogy tanítója helyzetét 
megkönnyítse s így öt maradásra bírja. — 
Tomest. Ha fölsz. lelkész is, de tanítói hivatalt 
tölt be, továbbra is tagja maradhat a nyug-
díjintézetnek. — N. J. Temes-Ujfalu. Lakását 
a saját költségén jogában áll kifestetni. Nem 
értjük : miért akadályozza az iskolaszék ? — 
O. Podhrágy. A kir. tanfelügyelőség útján 
folyamodjanak a közoktatásügyi miniszterhez 
ingyen tanszerekért, bizonyítva szegénységüket, 
iskolájuk fölszereletlen voltát és megjelölve : 
milyen tanszerekre van leginkább szükségük. — 
B. I. A második korpótlék f. év okt. 1.-én 
volt esedékes. — „R." Lehetetlen, hogy ezen 
a helyen százszor elmondottakra ismételten 
visszatérjünk. 

^ ^ I f i b 
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Levelek Józsi fiamhoz. 
írja : Mára István. 

I. 
Édes fiam! 

Hála Istennek, hogy szerencsésen megér-
keztél. Persze, hogy az elemózsiácskádat azon-
mód itthon felejtetted, ahogy édesanyád ki-
készítette ! No, hanem azt látnod kellett volna, 
hogy mikor uzsonnatájt édesanyád szét akarta 
osztani a kicsik közt : hát még Kata se nyúlt 
a részihez, hanem kórusban követelték, hogy 
küldjük utánad postán. 

Olvasom leveledben, hogy az intézeti koszt 
s az egész élet nagyon tetszik. Meghiszem, 
fiam, és fölöttébb örülök neki. Mikor én kecs-
keméti diák voltam, asztalszolgálatért, tiszto-
gatásért, harangozásért kaptam hajlékot és 
tartást a derék piaristáktól. S olyan jókedvvel 
tettem-vettem a dolgomat, olyan jókedvvel 
tanultam, hogy most sok ügyem-bajom közt 
is mindég örömest gondolok vissza arra az 
időre. 

Most, amint neszit vette Kata húgod, hogy 
neked írok, behozta itthonmaradt furulyádat, 
hogy azt is írjam bele a levélbe. Nem is 
bánnám, ha lehetne, mert ha Jankó öcséd a 
kezibe kaparíthatja, olyan pokoli marsokat 
fúj rajta, hogy előbb befogom a fülem : úgy 
pörölöm ki a szobából. 

A furulyáról jut eszembe a hegedű. Boldo-
gulsz-e vele olyan könnyen, mint a furulyával ? 
El ne hanyagold, fiam. Ládd, aki a muzsikát 
igazán megtanulja, mindég leszen annak egy 
hűséges barátja, kivel szíve szerint eltársaloghat. 
Ismerem lelkednek zsenge voltodtól fejlődött 
erős vágyakozását, hogy tanító léssz ; vezéreljen 
szándékodra a sorsok, életpályák bölcs Inté-
zője. Azt is tudom, hogy jövendőd álmainak 
nem a nagy város — (kiben én is csak jö-
vevény leszek mindenha !) — a színtere, hanem 
olyatén kis falu a Tisza táján, mint ahol Pista 
bátyád fáradozik emlegetetlen és boldogan. 
A muzsikáról jutott eszembe Pista bátyád. 
Ládd, az, mikor így a képzőbe járt, mint te 
most: sokszor az ünnep- és vasárnap délután-
jait is ott töltötte a harmónium mellett s most, 
ugy-e, avval szerzi meg java fél kenyerüket. 

Ingyen se szeretném, ha Írásomat balogul 
magyaráznád. Azt akarom mondani, hogy amire 
Isten tehetséget adott, mint a muzsikára neked : 

parlagon ne hagyd azt a tehetséget ; — kezed-
ben jól fog a rajzoló ceruza : gyakorold kezedet 
a rajzolásban. Ládd, én rossz rajzoló vagyok s 
mennyire érzem a rajzoló ügyesség híjját! A 
szónak és időnek mennyi pazarlásával kell ezt 
nekem csak haloványan is láthatóvá tennem, 
mit az ügyes kéz ónja, krétája néhány sebes 
vonással élővé varázsol. Am ahogy ezt, édes 
fiam, a lelkedre kötöm, — nehogy annyira ezek 
után add magad, hogy alapstúdiumaid vallják 
kárát. A tudományágak eggyé olvadott harmó-
niája légyen tartalma lelkednek s a kiváltkép 
szeretettek adjanak annak egyéni formát. 
Fiam, egy néma billentyű tökéletlenné változ-
tatja a legjobb zongorát . . . 

Igaz ! Hogy érkezett meg a ládád ? Anyád 
rendin rakott belé mindent, csak arra kérünk, 
édes fiam, igyekezz te is kis egyet-másodat 
mindég rendben tartani. Aki a zsebkendőit, 
gallérjait, kis rakás holmiját egy esztendőn 
által rendben tudja tartani, az az én szememben 
nem utolsó bizonyítványa annak. 

Isten veled, fiam ! 
Ölelnek mindnyájan 

édesapádék. 
U. i. Ha lesz egy ráérő délutánod, írj haza 

is mind a két nagytatáéknak. 

II. 
Édes fiam! 

Igazán nagyon jól esik, hogy elébb írtál 
már mind a két öreg házhoz, semmint az én 
levelemet kaptad. Hogy nem kaptad még tőlük 
leveled mássát, azon ne csodálkozzál, mert 
otthon most szüretelnek. Majd írnak, ne félj, 
csak ráérjenek s olyan levelet, amiért nem 
volt kár a bélyeg ára. Mert mind a két nagy-
tata még abból a régi jó vágásból való ember, 
aki ha aztán ír, nem adósságba ír, nem tessék-
lássék illendőségből, hanem azt a félárkus 
papirost, kit elejbe vett, teleszántja mindkét 
oldalán s béveti igazsággal, jósággal, bölcse-
séggel és megpecsételi hív szeretettel. 

A másik, ami nagyon jól esett a leveledben, 
az, hogy Laci öcsédtől a beteg Tóth István 
tanár úr felől kérdezősködől. Laci majd meg-
írja, hogy az bizony, szegény igen rosszul van : 
a kórházban fekszik. Laci megírja, mondom, — 
én meg köszönöm Tóth tanár úr helyett. 0 , 
fiam, hátha beteg leszek én is valamikor és 
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lesz tanítvány, aki rólam tudakozódjék ! Vagy 
te valamikor, évén a sokszor megkeserített 
tanítói kenyeret: nem fogod-e érzeni a kese-
rűség elmúlását, ha olyik tanítványod hálájá-
nak melege szálland hozzád? 

A napokban idefönn volt Pesten az igazgató 
uratok s megtisztelt bennünket a látogatásával. 
Elbeszélte azt a cigaretta-históriát is, miről te 
is megemlékeztél leveledben. Hát én tisztára 
lígy tettem volna, mint az igazgató úr. Tavaly 
olvastuk az újságban, nem tudom emléks/.el-e 
rá, hogy valaki. — mint a te négy hálótársad,— 
cigarettázva feküdt le, aztán elalnván, ráejtette 
zsaratnokos szivarkáját az ágyra s az ettől 
támadt tűznek áldozata lett kicsi lányával 
együtt. Történjék az ilyen tüzeset egy intézet-
ben, melynek minden miegymása a nemzet 
fillérein szereztetett : ki lészen, fiam, a felelős ? 
Az, aki büntetést szabott a parancs meg-
szegőire : igazgatótok. 

Hallom tőle, hogy tanáraid között vannak 
néhányan, kik ösmérnek engem és szívesen 
veimék, ha egyszer meglátogatnálak. 

Hát, édes fiam, ha Isten segít, a jövő hónap-
ban majd veszünk nagykabátot ; (már addig 
csak gombold be, húzd össze magadon a kicsit 
e hűvös szelekben!) — aztán lehet, hogy 
magam viszem el. 

De addig is, fiam, míg szólnom veled Isten 
megengedi, engedd, hogy eleve kérjelek vala-
mire. Az, hogy az igazgató urad nézd meg-
tisztelt most is ; az, hogy többen oktatóid 
közül rám emlékezni szívesek: az, fiam, akkor 
igazán szerencse csak reám is, te reád is 
nézvést, ha te megbirkózol avval a kettős 
kötelességgel, melyet ez a körülmény vállaidra 
rak. Ugy iparkodj, fiam, hogy senkinek soha 
ujjal rádmutatni ; senkinek soha a hátamögött 
fölhányni oka ne légyen, hogy azért boldo-
gulsz, mert az én fiam vagy; és senki, soha 
kénytelen ne légyen veled miattam és végettem 
irgalmasságot cselekedni. 

A gyerekek egészen megbarátkoztak igazgató 
uraddal. Miska hajlandó lett volna vele elmenni, 
Kata meg azt súgta anyádnak, hogy adjon 
egy krajcárt, majd vesz rajta cukrot és az 
igazgató úr elviszi neked. Mikor nagytatáéktól 
egy kis szőlőt, diót küldtek, abból is eltétették 
a részedet s eszükbe se jut a küldemény rég 
elfogytán a te porciódra gondoljanak. 

Míg én e levelet végzem, Pista egy forin-
tócskáról ír utalványt. Gazdálkodj vele, fiam, 
mert a szeptember olyan nehéz hónapunk volt, 
hogy még októberben is sajoljuk. 

Isten veled ! Ölelünk szeretettel : 
a tieid. 

U. i. A túlsó oldalon Kata meg Misa írtak. 

Olvasd el, ha tudod. Kata határozottan ara-
busul í r t : jobbrul balfelé. Hanem a jó Isten 
meg te el tudjátok azt olvasni is, meg tudjátok 
érteni is. 

IRODALOM. 
Kölcsey és gróf Széchenyi István válogatott 

munkái jelentek meg a Remekírók Képes 
Könyvtára című nagy gyűjteményben, melyet 
a Lampel-Wodianer cég ad ki és Radó Antal 
szerkeszt. A Kölcsey-kötetet, melynek ára 6 kor., 
Jancsó Benedek látta el kitűnő életrajzi beve-
zetéssel. A Széchenyi - kötet a legnagyobb 
magyar munkáiból felöleli a legfontosabbakat s 
a kitűnően összeválogatott és összefüggő egészet 
képező szemelvényeket alapos és kimerítő jegy-
zetekkel kiséri. Az I. kötet a Hitel-t és a 
Világ-ot tartalmazza, a II. a Stadium-ot, Kelet 
népé-t, az Akadémiai Beszédek-et, a híres 
Blick auf den anonymen Rückblick magyar 
fordítását, végre függelékben Széchenyi három 
legfontosabb országgyűlési beszédét : a magyar 
nyelv ügyében, a nem-nemesek közhivatalokra 
alkalmazása iránt, a nem-nemesek birhatási 
joga iránt. Bevezetéssel a nagybecsű két kö-
tetet Beöthy Zsolt látta el. A két kötet 
Széchenyit illető számos képpel is van díszítve: 
Széchenyi arcképével élete különböző idő-
szakaiból, szülőházának képével, emléktárgyai-
val, Széchenyi családjának arcképeivel stb. stb. 
Az egész gyűjtemény vevői a két díszkötéses 
könyvet tíz koronáért kapják, mások tizen-
kettőért, akár a kiadó cégnél, Lampel R. 
(Wodianer F. és Piai, Andrássy-út 21.), akár 
bármely könyvkereskedésben. 

Új magyar Shakspere. A Remekírók Képes 
Könyvtárába fölvett új magyar Shakspereből 
most jelent meg a második kötet, mely épúgy 
mint az első, három színművet tartalmaz : A 
Velencei Kalmár-1, melyet Radó Antal, Antonius 
és Cleopátrá-t, melyet Hevesi Sándor, végre 
Hamlet-et, melyet Telekes Béla fordított le. 
Mind a három munkához elég bő jegyzetek is 
járulnak, megvilágítva mindazt, ami az átlagos 
olvasó közönség előtt magyarázatra szorul. Az 
illusztrációk dolgában a cég, mint már az I. 
kötetben, ezúttal is a legjobb angol illusz-
trátornak, Gilbernek rajzait használta föl, melyek 
kétségkívül a legjellemzetesebbek az összes 
Shakspere-illusztrációk közt. A díszkötésű 
könyv 6 koronáért szerezhető meg bármely 
könyvkereskedésben vagy a kiadó cégnél : 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiainál.) Azok, 
kik az egész gyűjteményt megrendelik, 5 koro-
náért kapják e kötetet. 
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Útmutató az iskolák és óvodák irodai teen-
dőinek ellátására. Az érvényben levő szabály-
zatok, utasítások s rendeletek alapján példákkal 
és 54 nyomtatvány-mintával ellátva írta : dr. 
Szabó Mihály, Kis-Küküllő-várrnegye kir. tanfel-
ügyelője. Tárgyalva és gyakorlati módon uta-
sítás van adva e könyvben mindazon irodai 
teendőkre, amik a kisdedóvodában, az elemi 
mindennapi általános és gazdasági ismétlő-
iskolában, az iparos-tanonciskolában, illetve 
ezen intézetek iskolaszékei, gondnoksági és 
felügyelő bizottságai ügykörében előfordul-
nak, vagyis mindazon intézeteknél, melyek 
rendesen egy igazgató vezetése alá vonat-
nak. Használhatják e munkát: a kisdedóvó-
nők, elemi, felső nép- és polgári iskolai, 
gazdasági ismétlő-iskolai, iparos- és kereskedö-
tanonciskolai igazgatók, tanítók, tanítónők és 
a képezdei növendékek, továbbá: az iskola-
székek, gondnokságok, óvodai, iparos- és keres-
kedő-tanonciskolai felügyelő bizottságok s a 
kir. tanfelügyelőségek is. Ara (fűzve) 5 korona 
20 fillér ; kapható a szerzőnél Dicsőszent-
mártonban. 

Kisfaludy Károly válogatott munkáiból, 
melyeket díszes, új kiadásban a Remekírók 
Képes Könyvtára tesz közzé, most jelent meg a 
második, befejező kötet. Tartalmazza Kisfaludy 
kisebb színdarabjai közül Szilágyi Mihály sza-
badulását, Mátyás Deák - ot, A leányőrzőt, 
a Hűség Próbájá-1, a Csalódások-at s a Három 
Egyszerre című vígjátékot. A novellák sorát 
A vérpohár nyitja meg, melyet Kisfaludy leg-
népszerűbb humoros elbeszélései, Tollagi Jónás 
és Sulyosdi Simon, a Tihamér című regény és 
még néhány kisebb elbeszélő és vegyes munka, 
végül pedig a Kritikai Jegyzetek követnek. 
Ara a két kötetnek 12 korona, az egész gyűj-
temény megrendelői részére 10 korona. 

Kazinczy válogatott munkái. A széphalmi 
mester óriási irodalmi munkásságából a leg-
jobbat és legszebbet gyűjteni egy kötetbe — 
ezt a nehéz föladatot kiváló sikerrel oldja meg 
az előttünk fekvő könyv, mely most jelent 
meg a „Remekírók Képes Könyvtára" című 
nagyszabású vállalatban. A kötet szerkesztője 
Balassa József, csak azt vette föl, ami a mai 
közönséget is érdekelheti, s annyit, amennyiből 
Kazinczy költői munkásságát meg lehet érteni. 

Magyar Heine. A Remekírók Képes Könyv-
tára fölvette legújabb sorozatába a Heine-féle 
„Dalok Könyvé"-t is, mely Endrődi Sándor 
kiváló fordításában egyik legértékesebb kötete 
a vállalatnak. A kiadócég megszerezte e munka 
számára Thumann Pálnak, a legjelesebb német 

illusztrátornak gyönyörű képeit is, melyeket a 
lehető legszebb reprodukcióban csatolt a költe-
ményekhez. Külön nem kerül forgalomba. Csak 
azok szerezhetik meg, akik a Remekírók 
Képes Könyvtára egész gyűjteményét megren-
delik. Ezek számára a kötet 5 koronába kerül. 
Kapható a kiadócégnél Lampel R. (Wodianer 
F. Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében 
Budapest, Andrássy-út 21., valamint minden 
könyvesboltban. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir . tanfelügyelőnek és tánfelügyelö-
ségi kirendeltségnek. — 81.519. sz.) 

A Muzeumok és Könyvtárak Országos Ta-
nácsa két szabályzatot készített : egyiket a 
népkönyvtárak, másikat a vándorkönyvtárak 
kezeléséről. Az előbbi egy könnyen áttekinthető 
rövidre vont szabályzat, mely inkább a könyv-
tárak kezelőinek s a könyvtárakat használó 
olvasó közönségnek szolgál tájékoztatóul ; az 
utóbbi ellenben a nagyközönség számára ké-
szült, amely még kevéssé ismerős a vándor-
könyvtárak intézményeinek céljaival, szervezé-
sének módjával és kezelésével. 

Mindkét szabályzatot ezennel jóváhagyom és 
erről a tanfelügyelőséget tudomás és mihez-
tartás végett értesítem. 

Fölhívom egyúttal a szerkesztőséget, hogy 
a „Népkönyvtárak" és a „Vándorkönyvtárak" 
kezeléséről szóló szabályzatokat a jóváhagyási 
záradékkal együtt a fentírt rendelet után foly-
tatólagosan közölje. 

Budapest, 1903. december hó 2-án. 
Berzeviczy. 

Szabályzat a népkönyvtárak kezeléséről. 
1. A Muzeumok és Könyvi árak Országos 

Tanácsa által államköltségen fölállított nép-
könyvtárak a magyar királyi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrnak 1902. évi január 
hó 10-ikén 89.938/1901. sz. a. kelt rendeleté-
vel jóváhagyott utasítások szerint rendezendők 
és vezet endők. Különösen köteleztetnek arra, 
hogy (a Tanács külön beleegyezését kivéve) 
kizárólag az Országos Tanács által ajánlott s 
jegyzékbe foglalt müveket szerezzék be, nem 
magyar nyelvű, vagy a könyvjegyzékben nem 
található műveket ajándékul se fogadjanak el 
és hogy a könyvtárt az illető község (kerület) 
összes lakosainak díjtalanul rendelkezésre bo-
csássák. Egyes esetekben kész a Tanács gon-
doskodni arról, hogy az általa összeállított 
népkönyvtárakat magánosok és testületek saját 
számlájukra megrendelhessék. 
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2. A népkönyvtárak fölállítását kérelmezheti 
bármely község, egyesület, szövetkezet, társulat, 
hivatal stb. Az erre vonatkozó bélyegmentes 
kérvények a Muzeumok és Könyvtárak Orszá-
gos Tanácsához küldendők be. Az államkölt-
ségen létesített népkönyvtáraknál ez a jelleg 
világosan kitüntetendő s a könyvtár más célra, 
mint annak az olvasó közönségnek használatára, 
melynek adatott, nem fordítható. A folyamodó 
kötelezi magát, hogy az olvasóktól külön díjat 
nem szed, hogy a könyvtár szekrényét, illetve 
szekrényeit lehetőleg biztos, világos, száraz 
helyen állíttatja föl, tisztántartásukról s általá-
ban rendes kezelésükről gondoskodik. 

3. A Tanács fölügyeleti jogát az utasítás 
értelmében Írásbeli jelentések alapján, vagy 
megbízottjai által gyakorolja. Ennek értelmé-
ben a könyvtárak kezelőitől évente legalább 
egyszer jelentéseket és számadásokat kíván be, 
velük állandó összeköttetésben van, különösen 
az időről-időre kibocsátott könyvjegyzékeket 
számukra mindenkor megküldi. A népkönyvtárt 
fönntartó hatóság vagy testület is gondoskodik 
a könyvtár kezelésének helyi megvizsgálásáról, 
de ezek működésükről a Tanácsnak tartoznak 
beszámolni. Abban az esetben, ha a népkönyvtár 
kezelésére külön bizottság vagy egyesület 
alakul, ez tartozik alapszabályait a Tanácsnak 
megerősítés végett beküldeni s ezekben hatá-
rozottan kifejezni, hogy a népkönyvtár a Tanács 
fölügyelete alatt áll, magát számadásra kötelezi, 
a jelen szabályzathoz és a könyvjegyzékhez 
alkalmazkodik. 

4. Az állam által adományozott könyvtár 
fönntartásának és kezelésének költségeiről az 
a község, hatóság, testület vagy egyesület 
tartozik gondoskodni, amely a könyvtárat 
adományként kapja. A könyvtár adományozása 
az állam részéről az állandó segélyezés köte-
lezettségét nem vonja maga után. 

5. A népkönyvtár kezelésére kijelölt Tanács 
által e minőségében megerősített könyvtár-
kezelő tartozik a helyi viszonyok tekintetbe 
vétele mellett megállapított időben, de heten-
kint legalább egyszer könyvkikölcsönző órát 
tartani, melyen maga vagy helyettese a könyv-
tár helyiségében megjelenik, ott a kivánt 
könyveket kiadja, a behozottakat beszedi, a 
kikölcsönzések és általában a könyvtár ügyeit 
elintézi. A könyvtárkezelő saját felelősségére 
segítségül idegen erőket is fölhasználhat, de a 
könyvtár kulcsát tartozik önmaga megőrizni ; 
a könyvekhez és irományokhoz az olvasókat 
nem engedi. 

6. A könyvtár kezelője jogosítva van a 
megrongált vagy elveszett könyv árát meg-
követelni, sőt ezenkívül, valamint a késedelmes 
visszaadás után minden megintésért 10 fillér 

bírságot is megállapíthat. Bebizonyított vissza-
élések vagy nagyobbfokú rendetlenségek esetén 
a könyvkikölcsönzés is megtagadható, valamint 
jogosítva van a könyvtárkezelő arra is, hogy 
egyes 16 évesnél ifjabb olvasóknak könyvet 
•ne adjon ki. 

7. Az olvasók a meghatározott időben sor-
rendben adják vissza a már kiolvasott köny-
veket, ugyancsak sorrendben kapnak új müve-
ket. A könyvjegyzék a könyvtárszobában 
közhasználatra áll, ezenkívül az olvasók a 
könyvtáros tanácsát is kikérhetik, de a könyv-
szekrényben maguknak válogatniok nem szabad. 
Rendesen egy mű adható ki egyszerre leg-
följebb négy heti időre, de a könyvtárkezelő 
e tekintetben belátása szerint intézkedhetik. 
A régebben kivett könyvek visszahozatala előtt 
nem lehet újból könyveket kiadni, valamint 
kötetlen könyveket sem. Nagyobb müvek egyes 
füzeteinek kiadását megtagadhatja. A kiköl-
csönző jegy pontos kiállítása és aláirása előtt 
a könyvet átadni tilos. A kikölcsönzi) jegyre 
Írandók fel a könyveken előforduló nagyobb 
hibák és hiányok. E jegyre mindenkor csak 
egy mű adható ki, még pedig a könyvtári 
számon kívül a szerző nevének megjelölésével. 
Nem helybeli lakosok könyveket rendszerint 
nem kaphatnak. 

8. Oly népkönyvtáraknál, hol a helyi viszo-
nyok megengedik, a könyvtárral kapcsolatban 
olvasóterem is rendezendő be, melyben a 
könyvtár a kikölcsönzési órákon kívül is hasz-
nálható. Nagyobb gyűjteményes munkák, szó-
tárak, térképek, más kézikönyvek csak ily 
olvasószobákban használhatók. Jegyzeteket az; 
olvasószobában csak ironnal szabad tenni, a 
kikölcsönzött könyvek bepiszkolása szigorúan 
tilos. Kívánatos, hogy az olvasótermekben csend 
és rend legyen, dohányzás, szeszes italok fogyasz-
tása, kártyázás és más társasjáték e helyiség-
ben tilos. 

9. Az újonnan érkezett vagy nyomtatott 
könyvjegyzékbe nem foglalt müvek jegyzéke 
kifüggesztendő. Ily müveket kikölcsönzés előtt 
lehetőleg a többiekkel egyenlő kötésben, le-
bélyegezve és megszámozva kell elhelyezni. 

10. A könyvtárkezelő az év végén a kiköl-
csönzésekről, esetleg az olvasóterem forgalmáról 
számszerű (olvasók, müvek száma stb.) kimu-
tatást készít, azt a könyvtárra vonatkozó más 
adatokkal együtt legkésőbb február hó végéig 
a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa 
titkári hivatalának (Budapest, VIII., Bökk 
Szilárd-utca 2. sz.) beküldi. Fontosabb és sür-
gősebb esetekben ugyanoda külön jelentés 
teendő, valamint azonnal külön bejelentendő 
minden személyváltozás s más tudomást igénylő, 
esemény. 
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11. Hu a Tanács arról győződik meg, liogy 
a könyvtár a birtokos község, hatóság, testü-
let vagy egyesület hanyagsága következtében 
veszélyben forog, vagy céljától és a megálla-
pított szabálytól eltérőleg kezeltetik, első eset-
ben joga van a Tanácsnak anyagi kárpótlást 
követelni, második esetben a könyvtárról más-
képen intézkedni. 

12. A népkönyvtár csak abban az esetben 
adatik ki, ha a jelen szabályzatot a kérvényező 
község, testület, egyesület stb. magára köte-
lezőleg írásban elfogadja és egy példányban a 
Tanácsnak beküldi. 

Hitelesítésül : Fodor Oszkár s. k., iroda-
vezető (P. h.) 81.519. sz. Jóváhagyom. Budapest, 
1903. december hó 2-án. Berzeviczy Albert 
s. k. (P. li.) A jóváhagyási záradék másolatának 
hiteléül : tirabotsay Adolf, igazgató. 

Szabályzat a vándorkönyvtárak kezeléséről. 
1. A végből, hogy a kisebb községekben és 

a tanyákon is legyen a tudni vágyó nép szá-
mára olvasmány, a Muzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa államköltségen vándorkönyv-
tárakat létesít és bocsát közhasználatra, különös 
tekintettel a kis községek és tanyák lakosainak 
szellemi igényeire. 

2. A vándorkönyvtárak szépirodalmi és 
mulattató olvasmányokat, ifjúsági műveket, 
népszerű nyelven írt tudományos vagy ismeret-
terjesztő műveket tartalmaznak a Tanács által 
megállapított jegyzék szerint oly módon, hogy 
a Tanács által a vándorkönyvtárak számára 
ajánlott művekből öt egymást kiegészítő sorozat 
állíttatott össze, melyek mindegyikében tekin-
tettel voltak az olvasók összes igényeire, de 
egyúttal arra is, hogy lehetőleg minden soro-
zatban egészen más müvek forduljanak elő. 

3. A Tanács a vándorkönyvek teljes soro-
zatát az illetékes hatóságok vagy egyesületek 
meghallgatásával osztja ki egyes községek, 
tanyák vagy polgári járások közt oly módon, 
hogy egy-egy sorozat egy helyen rendesen 
csak egy évig marad és azután a következők 
küldetnek meg egymásután meghatározott sor-
rendben. Különös tekintet fordítandó a nagyobb 
tanyákra és telepekre. Egyes esetekben a 
Tanács a vándorkönyvtárak egyes csoportját 
jogosítva van kisebb községeknek vagy tanyák-
nak ajándékul adni; ezen kívül gondoskodik 
arról, hogy az általa összeállított vándorkönyv-
tárakat magánosok és testületek saját számlá-
jukra megrendelhessék. 

4. A vándorkönyvtárakat óhajtó község, 
testület, egyesület vagy hatóság kérvényét 
közvetlenül a Múzeumok és Könyvtárak Orszá-
gos Tanácsa titkári hivatalához (Budapest, 

Rökk Szilárd-utca 2. sz.) küldi be, előre is 
megjelölvén a helyeket, ahol a könyvtár öt 
csoportja elhelyezhető, az egyéneket, kik annak 
kezelésére alkalmasak és hajlandók. 

5. A Tanács a vándorkönyvtárakat rendesen 
külön szekrényben szálhtja, minden mű bekötve 
adatik ki nyomtatott leltárral és kikölcsönzési 
cédulákkal. A kérelmezők kötelezik magukat, 
hogy a vándorkönyvtár rendbentartásáról és 
megőrzéséről gondoskodnak, a könyveket a 
község vagy tanya összes lakosainak a szabá-
lyok értelmében de díjmentesen kölcsönzik ; 
azok épségére és a könyvtár állományának tel-
jességére felügyelnek. 

6. A vándorkönyvtárak kezelői tartoznak az 
év folyama alatt bármikor megmutatni a könyv-
tárt és a kezelési eljárást a Tanács kiküldött-
jeinek vagy megbízottjainak, a királyi tan-
felügyelőknek, járási szolgabíráknak, városi 
polgármestereknek ; az év végén pedig a kiköl-
csönzésekről szóló adatok pontos összeállítása 
mellett minden a könyvtárra vonatkozó más 
adatokkal együtt jelentést tesznek a Tanács-
hoz, egyúttal kérvén más sorozat elküldését, 
illetőleg a kicserélés iránti intézkedést. Leg-
célszerűbb, ha az egyes sorozatok kicserélése 
szeptember vagy október hóban történik. Egy 
sorozat egy helyen két évnél tovább nem 
tartható. 

7. Amennyiben a vándorkönyvtárakat akár 
könyvszerzés vagy ajándékozás utján gyara-
pítani kívánja valaki, a könyvtárkezelő tarto-
zik előzetesen, az illető könyvek jegyzékének 
bemutatása mellett a Tanács beleegyezését a 
tervezett gyarapításra kikérni. 

8. A könyvtár használata a helyi igényekhez 
képest esetleg előre meghatározott időben tör-
ténhetik (legcélszerűbb a vasárnap reggeli 
isteni tisztelet utáni idő), de bármikép is biz-
tosítandó mindenki számára. Rendesen csak 
egy mű adható ki egyszerre legföljebb négy 
hétre, de a könyvtárkezelő e tekintetben belá-
tása szerint intézkedhetik. Megbízhatónak ismert 
egyéneknek kivételesen a szomszéd tanyákra 
is kölcsönözhet ki. Minden kikölcsönző kár-
térítéssel tartozik a könyvek elvesztése vagy 
nagyobbfoku megrongálása esetén. A könyvtár-
kezelő saját felelősségére idegen erőket is föl-
használhat segítségül, de a könyvtárt magát 
csak a Tanács tudtával és engedélyével adhatja 
másnak őrzésébe. 

9. A Tanácsnak joga van a vándorkönyvtárt 
évközben is más helyre küldeni át, ha a könyvtár 
kezelése és használata ellen lényeges panaszok 
merülnek föl, mely esetben az átvett csoport-
ban utólag tapasztalt hibák és hiányok orvos-
lásáról is gondoskodik. 

10. A vándorkönyvtárak csak abban az 
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esetben adatnak ki, ha a jelen szabályzatot a 
kérvényező magára kötelezőleg írásban elfogadja 
és egy példányban a Tanácsnak beküldi. 

Hitelesítésül: Fodor Oszkár s. k„ iroda-
vezető (P. h.) 81.519. szám. Jóváhagyom. Buda-
pest, 1903. december hó 2-án. Berzeviczy 
Albert s. k. (P. h.) A jóváhagyási záradék 
másolatának hiteléül: Grabotsay Adolf, igazgató. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Kinevezte: Némethi/ János oki. tanítót a 

nagybuttyini áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Gyuranna Béla oki. tanítót a jassenovai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Schrőder Laura 
oki. kisdedóvónőt a kardi áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Kleindl Jakab oki. tanítót a 
pankotai áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

áthelyezte: Gombos Antal nagybuttyini áll. 
el. tanítót a pankotai áll. el. iskolához; Néveriy 
Ilona barskovácsi áll. óvónőt a cinkotai áll. 
óvodához; Kissné-Vozsalinek Olga cinkotai 
áll. óvónőt a barskovácsi áll. óvodához; Hosszú 
Emma nagyhalmágyi áll. óvónőt a zsibói áll. 
óvodához; Salamonné-Barta Józsa zsibói áll. 
óvónőt a nagyhalmágyi áll. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Farkas István 
bodonhelyi róm. kath. tanító részére évi 680 
koronát; Bene Lajos kurdi róm. kath. elemi 
isk. tanító részére évi 900 koronát; özv. Codreán 
.Józsefné, szül. Barbu Mária magyarádi munka-
képtelen g. kel. tanítónő részére, évi 480 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Sziics Endre (András) nyüvedi volt ev. 
ref. elt isk. tanító özvegye, szül. Deák Krisztina 
részére 390 koronát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Népiskolai líjusági Könyvtárakat 

Intéző Bizottság f. hó 11.-én tartotta ebben 
a/, évben utolsó ülését. Megalakulása óta ez a 
bizottság 20 ülésben összesen 583 beküldött 
munkát bírált meg s a jegyzékbe való fölvé-
telre elfogadott közülök 331-t. Az el nem 
fogadottak nem mind olyanok, amelyek a kellő 
mértéket nem ütik meg, hanem ellenkezőleg; 
sok van köztük olyan, amely az ifjúsági könyv-
tárak mértékét haladja meg, mert a kiadók 
oly műveket is küldöttek be a bizottsághoz, 
amelyek — mint pl. Shakespeare, Moliere stb 
müvei — nem valók a népiskolai ifjúsági 
könyvtárba. A könyvtárakat intéző bizottság 
újév után folytatja munkáját s mivel még vagy 
300 kötet vár megbírálásra és a bizottságnak 
a könyvtári utasítást, illetőleg szabályzatot is 

ki kell dolgoznia, húsvét előtt alig terjesztheti 
föl a miniszterhez munkálatát, ennélfogva az 
ifjúsági könyvtárak jegyzéke alapján csak a 
jövő iskolai év elején lehet könyvmegrendelé-
seket tenni. 

— Dessewffy püspök a kivándorlás ellen 
körlevelet intézett egyházmegyei papságához. 
Egy vállalat magyar gyarmatosokat szándékozik 
Braziliába telepíteni. „Ova intünk mindenkit — 
mondja a püspök —, hogy e vállalat ügynökei 
csábos Ígéreteinek hitelt adjanak, mert Braziliá-
ban az éghajlati, egészségi és kereseti viszonyok 
kedvezőtlenek és sok panasz merült föl, hogy 
a munkásokkal rosszul bánnak. Nagy kárukra 
van az is, hogy az ottani nyelvet nem ismerik 
és így kivándorlásukkal rendesen a legnagyobb 
nyomorba jutnak." 

— Az Orsz. Polgári Isk. Egyesület Lád 
Károly elnöklésével f. hó 12-én tartott ülésén 
formulázta a hétosztályú polgári iskola tan-
tervét. Letárgyalták a magyar nyelvi részt, 
amely szerint az alsó osztályokból kiküszöbölik 
a grammatizálást, a középső osztályokban olvas-
mányi alapon adják a stilisztikai és poétikai 
fogalmakat és a felső három osztályban az 
írásművek rendszeres tanulmányozását tűzték 
ki. A német nyelvet a második osztálytól 
kezdve akarják oktatni. Tervezik, hogy egy 
más idegen nyelvet is tanítsanak. A többi 
tárgyon kívül, amelyet a középiskola is előad, 
jogi és közgazdasági stúdiomokat is terveznek. 

— Az Eötvös-alap köréből. A szövetkezetei• 
egy része már válaszolt az elnökség körleve-
lére, sőt egyesek már pénzt is küldtek. Álta-
lában elismerik, hogy a tanítók munkásságának 
sokat köszönhetnek; az egyik szövetkezet igaz-
gatósága határozottan megírja, hogy hitel-
szövetkezetöket egyenesen a községi tanító 
közreműködése virágoztatta föl. Sok takarék-
pénztárban is működnek tanítók s ez okból 
az alap elnöksége a takarékpénztárak igazga-
tóságaihoz is azzal a kérelemmel járult, hogy 
az üzleti nyereségből tehetségökhöz mérten 
támogassák a tanítóság jótékony intézményét. 
Az Eötvös-alap elnöksége ez úton kéri föl 
azon t. kartársakat, akik takarékpénztáraknál 
működnek, hogy befolyásukkal támogassák az 
alap kérelmét. Nincs kétség benne, hogy ott, 
ahol a tanítók munkájának hasznát látják, 
honorálni is fogják azt árvaalapunk gyarapítá-
sával. Az illető kartársaknak azonban mozog-
niok kell! A takarékpénztárak igazgatóságai-
hoz intézett körlevelek most vannak expediálás 
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alatt. — Műkedvelői előadást rendez a kis-
kún-dorosmai áll. tanítótestület február elején 
az Eötvös-alap javára. Ily előadások, valamint 
karácsonyi pásztorjátékok rendezésére ország-
szerte fölhívjuk t. kartársaink figyelmét. Azt 
ne rösteljék, ha csak néhány koronát küldhet-
nek be, mert hiszen sok kicsi sokra megy. Ha 
egy-egy karácsonyi pásztorjáték csak két 
koronát jövedelmez, de sok helyen rendeznek 
a kartársak ily pásztorjátékot, szép összeget 
szerezhetnek orsz. segélyegyesületünknek. Fő-
dolog a szolidaritás és az egységes eljárás ! 
Itt említjük meg, hogy Cservenkán is tar tot-
tak az Eötvös-alap javára műkedvelői előadást, 
melynek rendezésében nagy része volt Bácz 
József kartársunknak is, s melynek tiszta 
jövedelmeként Bittner György 120 K-t küldött 
az alap pénztárának. — A Bigler-féle papir-
nemií részvénytársaság az árva-alapunk javára 
forgalomba hozott füzetek s egyéb gyártmányai 
jövedelméből már eddig 6703 K 93 fillért 
fizetett be alapunk pénztárába s nyert értesü-
lésünk szerint a most folyó iskolai évben is 
tisztességes haszonra van kilátása alapunknak 
ezen a réven. Valamgly cég gyártmányait az 
iskolában a tanulóknak ajánlani nincs ugyan 
megengedve, de az árva-alap érdekében t. kar-
társaink azt megtehetik, sőt meg is kell 
tenniök, hogy a kereskedők figyelmét fölhívják 
a Bigler-cégnék árva-alapunk növelését elő-
mozdító gyártmányaira. A második (kolozsvári) 
Tanítók Háza fönntartása Eötvös-alapunkra 
nagy terheket ró s azért minden forrást meg 
kell ragadnunk, ez pedig egyike lehetne leg-
dúsabban jövedehnező segédforrásainknak. 

— Az egyhuzamban való oktatás. Az 
országos közegészségügyi egyesületben f. hó 
11-én újra tárgyalták azt a kérdést, hogy a 
fővárosi elemi népiskolákban rendszeresíthető-e 
az egyhuzamban való oktatás. A gyűlésen 
Fináczy E m ő dr. egyetemi tanár elnökölt. 
Elsőnek Kemény Ferenc főreáliskolai igazgató 
beszélt és pedig az egyhuzamban való oktatás 
ellen. Utána Sretvizer Lajos, a reformmozgal-
mat kezdő iskola igazgatója azt mondotta, 
hogy az egyhuzamban való oktatást csak ott 
tartja megpróbálhatónak, ahol megfelelő nagy-
ságú iskolaudvar áll rendelkezésre. SturczGrjörgj 
elmondta, hogy az egyik fővárosi iskola meg-
szavaztatta a szülőket, akiknek többsége az 
egyhuzamban való oktatást kívánja. (Ez semmit 

sem bizonyít. Szerk.) Lederer Ábrahám az egy-
huzamban való oktatásnak már azért is ellen-
sége, mert a népiskolában nem változnak a 
tanítók és a kevésbé élénk tanítónak négy-öt 
órai egyhuzamban való oktatása nem hatna 
jótékonyan a gyermekekre. Verédy Károly dr. 
elmondotta, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt kérte 
az egyhuzamban való oktatás bevezetését, mióta 
azonban a magyar pszichiáterek egyik legkivá-
lóbbja aggodalmát fejezte ki a reformmal szem-
ben, abbahagyta a küzdelmet. Bárczy István dr. 
fővárosi tanácsos szólott még, aki kijelentette, 
hogy a főváros kisérletet tesz néhány iskolá-
ban. A vitát a következő ülésen folytatni fogják. 

— Rövid hírek. Bortermelők Lapja címen 
karácsonyra szőlőmívelési és borászati hetilap 
indul meg, melyet a legjelesebb szakerők 
közreműködésével Rombay Dezső ismert szak-
író szerkeszt. Aki a lap iránt érdeklődik, kér-
jen a kiadóhivataltól (Budapest, VIII., Nap-
utca 19.) mutatványszámot. — Pályatételek. 
A „Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület" választ-
mánya e tanévre a következő tételeket tűzte 
k i : 1. Pályakérdésül: A néptanító hivatásának 
fontossága. Mi akadályozza őt annak betölté-
sében ? Mi föladat vár a népiskolák hatóságaira, 
a társadalomra és magára az államra, hogy a 
tanító hivatását minél inkább betölthesse ? Pálya-
díj 30 korona. A pályamüvek 1904. év május 
l - ig az elnökséghez Nyiregyházára küldendők. 
2. Vitatételül : a) A fiúiskolákban alkalmaz-
hatók-e nőtanítók ? b) Mi módon s mily terje-
delemben tanítandók a törtek az elemi iskolában? 
Jutalom 10—-10 korona. A munkálatok 1904 
ápril l - ig a járáskörök elnökeihez küldendők. 

— Adakozás . Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra: Koezányi Ferenc, F.-Szeleste (részes-
jegyére) 10 K (új tag): Nits István, Kemenes-
Hőgyész (új tag) 3 K ; Molnár János, Tótbánya-
hegyes (új tag) 3 K ; bakabányai műkedvelői 
előadás jövedelméből (bek. Stegena Antal) 6 K 
23 f. — 2. Tanítók Házára: bakabányai mű-
kedvelői előadás jövedelméből (bek. Stegena 
Antal) 6 K 23 f. Átutaltuk az Eötvös-alap 
pénztárába. (Tárgyhalmaz miatt késett.) 

— Halálozás. Ferenczy (Fritz) István dési 
polg. iskolai igazgató, életének 52-ik, hivatalos 
működésének 29-ik évében folyó hó 5-én 
Budapesten elhunyt. Áldás emlékére! 

Tarta lom. Két tíj szövetség. — A tanító a szövet-
kezetben. Cséplő Ernő. — A lélektan köréből. Schön 
József. — Az észszerű pedagógia lélektani megokolása. 
H. M. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra. Levelek 
Józsi fiamhoz. Móra István. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

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

Budapest, 1903. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarország1 népoktatási 
,ntézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj (lőre küldendő 
ba. Ejrycb h i rdetéseknek az f gesz oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL-
BUDAPEST, II. KEH., OSTROM-UTCA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, l . KER., ISKOLA-TÉR !í. 

•Kéisiratolvat nem adunk viss.-iía.. 

Karácsony ünnepén. 
Ezerkilencszáznegyedik esztendeje 

immár, hogy elhangzott az égi szózat: 
„Legyen dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek és e földön békesség és az embe-
rekhezjó akarat!" S az emberiség szine-
java ez időtől kezdve azon fáradozik, hogy 
e földön az emberek között a béke 
s az egymás iránt való jóakarat meg-
legyen. Ámde a létért való küzdelem, 
az emberi gyarlóság, sőt még a jobb 
és a tökéletesebb állapotok után való 
vágyódás és törekvés is minduntalan 
föl-földulják közöttünk az égi békét és 
száműzik e földről a szent szeretet 
lelkét. Meg vagyon írva: „A jó a jobb-
nak ellensége!" 

Ezért az égi béke híveinek, a szent 
szeretet szolgáinak és apostolainak .foly-
ton-folyvást éber figyelemmel őrköd-
niök kell a fölött, hogy közöttünk, 
emberek között, a szeretetlenség és 
gyűlölködés gonosz szelleme hatalomra 
ne vergődhessék, meg ne öröködjók. 
Nekünk, a nép tanítóinak ós nevelőinek, 
e haza békés hadserege fölesküdt tag-
jainak is első és legszebb kötelességünk, 
hogy híven kövessük az angyalok kará-
nak égi szózatát és növendékeinket 
alkalmasakká s képesekké neveljük a 
szent szeretet és békesség lelkének a 
befogadására, követésére a saját pél-
dánkkal is. 

Mint egy Istennek és egy hazának 
a hűséges gyermekei ós szolgái, sohase 
azt keressük és kutassuk, ami bennün-
ket egymástól elválaszt, egymástól elide-
geníthet, egymásnak ellenfeleivé tehet, 
de igenis használjunk föl minden egyes 
alkalmat, mely minket egymáshoz köze-
lebb hozhat és egyesíthet a végből, 
hogy hazánk közös javát, nemzetünk 
boldogságát I«ten dicsőségére minél 
inkább előmozdíthassuk. 

Kartársak! Intsen minket az égi szózat 
mindenekelőtt a kartársi közérzületnek 
és szent szeretetnek gondos ápolására. 
Gondoljuk meg, hogy míg mi, e haza 
néptanítói, még abban sem tudunk egyet-
érteni és összetartani, hogy egymást 
gyermekeink kikópeztetésében testvéri 
szeretettel támogassuk ós hogy míg 
mibennünk sem ébreszt tettrekész 
emberszeretetet a kartársak özvegyei-
nek és árváinak gyakran siralmas álla-
pota, addig hiában várjuk, hogy e haza 
népében a hazafias közérzületnek és 
az összetartozandóság érzetének az 
a magas mórtéke kifejlődjék, amely 
a kultúrállamok föladatát megosztó 
művelt társadalmi életet lehetővé teszi, 
biztosítja. 

Mutassunk mi példát népünknek 
abban, hogy mit lehet és mit kell e 
hazában minden egyes szerényebb körül-
mények között élő polgártársunknak 
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tennie, hogy gyermekeiből nemzetünk-
nek minél derekabb, művelt munkásokat 
nevelhessen és hogy az özvegyek s árvák 
sorsa közöttünk elviselhető legyen. Bizo-
nyítsuk mi be népünk előtt, hog y Eötvös-
alapunk-baji fillérenkint a szerény nép-
tanítói jövedelemből oly nemzeti köz-
vagyont tudunk összegyűjteni, amely a 
végtelen időkig áldást áraszthat hazánk 
népére, amelynek legszentebb érdekeit 
szolgálja felekezetre' és nemzetiségre 
való tekintet nélkül és hogy ennél az 
összegyűjtött és összegyűjtendő tőkénél 
is fölülmulhatlanul becsesebb nemze-
tüukre nézve az a fényes eredmény, 
amelyet országos tanítói segélyegyesü-
letünk a jelesen tanuló ós jó erkölcsű 
ifjúság támogatása, a Tanítók Házá-nak 
a fönntartása által máris fölmutathat 
s a közel jövőben Isten segedelmével 
elérni remél. Hassunk továbbá oda. hogy 
a nép, egyesületi munkásságunk célját 
és eredményét megismervén, ne csak 
ezt támogassa, hanem minden más olyan 
közművelődési és emberbaráti társa-
dalmi mozgalomban is készségesen részt 
vegyen s azokat magáéinak tartsa, 
amelyek hazánk és nemzetünk javának 
az előmozdítását célozzák. 

Tekintse közülünk minden egyes nép-
nevelői és tanítói kötelességének népünk 
társadalmi életének nemes példaadás 
által való fejlesztését: ezt kívánja tőlünk 
a hazaszeretet, erre buzdít az angyalok 
égi szózata, Istennek a felebaráti szere-
tetre intő szent parancsolata. 

Használjuk föl kisebb és nagyobb 
terjedelemmel megjelenő szaklapjainkat 
arra, hogy egymást a tanítói kartársi köz-
érzület és szeretet szent munkájára és 
a nemzet társadalmi életének a fejlesz-
tésére buzdítgassuk. Ne ítéljük el a 
szűkebb körökre szorítkozó jótékony 
tanítói egyesületek tevékenységét se ; 
mert minden olyan mozgalom áldást 
áraszt kartársainkra és a nemzetre, 
amelynek az a célja, hogy a tanítók 
gyermekeinek a kiképeztetését elő-

segítse s a tanítói özvegyek és árvák 
sorsát enyhítse. Becsüljük meg azt az 
áldott eszközt, amelyet nagy Eötvösünk 
abból a célból alkotott meg a Nép-
tanítók Lapjában számunkra, hogy ezt a 
magunk és a magyar nemzet javára 
minél jobban értékesítsük. Ne higyje 
senki, hogy valamely tisztán tudományos 
irányú "folyóirat nagyobb szolgálatot 
tehetne ügyünknek, mint ez a lap, amely 
társadalmi és egyesületi életünket is 
hivatva van támogatni. Én, aki kezdettől 
fogva figyelemmel kisérhettem Eötvö-
sünknek ezt az alkotását, ki valamikor, 
amidőn sem a Nemzeti Nőnevelés, sem a 
Magyar Paedagogia, sem a Népnevelők 
Könyvtára még nem volt meg, ennek a 
lapnak a havi folyóirattá való átalakí-
tását magam is sürgettem volt, ma 
készségesen elismerem, hogy nem helyes 
dolgot szorgalmaztam; mert meggyőződ-
tem afelől, hogy nagyobb szükségünk 
van az olyan állam által fönntartott 
kevésbbé tudományos irányú peda-
gógiai heti lapra, amely a tanítóság 
egyesületi és társadalmi életét is szol-
gálhatja, mint a szigorúan csak az 
önképzés szolgálatában álló havi köz-
lönyre, aminővé a Népnevelők Könyvtárát 
kellő államsegéllyel át lehetne és át 
kellene alakítani, mert hogy ilyenre is 
szükségünk volna, készségesen elismerem. 

Aki a Néptanítók Lapját kezdettől 
fogva máig végig lapozza, nem találhat 
ugyan abban valami nagyon magas 
tudományos színvonalon tartott peda-
gógiai cikkeket; de e lap szerkesztői-
nek nem is az volt a föladatuk, hogy 
ilyeneket nyújtsanak ; ámde azt sem 
állíthatja jogosan senki sem, hogy ez a 
lap ne állhatta volna ki a versenyt 
mindig bármely más hazai vagy kül-
földi népoktatási heti szaklappal. Vannak 
azonban ennek a Néptanítók Lapjának 
olyan érdemei, aminőkkel még a kül-
földi pedagógiai szaklapok sem dicse-
kedhetnek. Ez a lap ébresztgette és 
nevelte már annyira amennyire föl 
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közöttünk, e haza néptanítói között, 
azt a kartársi közérzületet és szeretetet, 
amely nélkül sem a „Magyar tanítók 
országos á r v a h á z a s e m az „Eötvös-
alap." sem a „Tanítók Házai" nem 
létezhetnének. En tudom a legjobban, 
hogy mit köszönhetünk mi e tekintet-
ben a Néptanítók Lapjának és e lap 
előbbi és jelenlegi szerkesztőinek, és 
meg vagyok győződve erősen afelől, 
hogy a Néptanítók Lapjának és e lapok 
szerkesztőinek a lelkes támogatása nélkül 
a magyarországi tanítók egyesületi és 
társadalmi tevékenysége nemcsak hogy 
a kellő és kívánatos magaslatra nem 
emelkedhetnék, hanem visszafejlődésnek 
is indulna csakhamar. 

Nem tesz az a mi ügyünknek, jó szol-
gálatot, aki ennek a megszüntetését 
kivánja! Es nem emeli senki a nép-
oktatásügy munkásainak a tekintélyét 
azáltal, ha azt hirdeti, hogy a taní-
tóság nagy része fölbontatlanul teszi 
félre azt a lapot, amelyet nagyobbrészt 
magyar tanítók, köztük maguk a reformálok 
is, írnak. 

Az Eötvös-alap ügye érdekében pedig 
épen úgy, mint minden más tanítói és 
társadalmi mozgalom érdekében égető 
szükségünk van arra, hogy olyan közeg 
álljon a tanítóság szolgálatára, amelyet 
közoktatásügyi kormányunk minden nép-
iskolának ingyen megküld s amelyben 
most is arra kérem kartársaimat : csat-
lakozzanak minél előbb, minél többen 
ama lelkes sereghez, amelyet a Nép-
tanítók Lapja már legszentebb érdekeink 
szolgálatába állított. Kövessük minél 
többen az égi szózatot! 

(Pozsony.) Péterfy Sándor. 

Felvidéki tanügyi kérdések. 
A felvidék kultúrális kérdéseit mindenkor 

pesszimista oldalról vizsgáljuk. Sötét nemzeti-
ségi bajokat látunk itt, látunk ott. A felvidék 
jelenlegi tanügyi stádiuma, magyar honvédelmi 
szempontból Ítélve : már nem sötét, nem riasztó, 
nem kritikus. Vegyük Nyitramegyét. Utazzuk 
be a megye bármely részét, különösen a vizsgák 

évadján s örvendezve tapasztaljuk, hogy hazai 
zengzetes nyelvünk hódít, szerte hangzik, akár 
dalban, akár imaként, akár beszéd s értelmi 
gyakorlatok képében. 

Mindazonáltal van felvidéki tanügyi kérdés. 
Jó Istenem, az emberi mű nem lehet tökéletes. 

A felvidéki magyar tanítók munkaköre nagy. 
A pánszláv agitáció tevékenysége fokozódó. 
Sokan rémképeket látnak, sötét jövendőt jósol-
nak, nemzetiségi harc kitörését rettegik. 

S én merem állítani, hogy ez a pesszimis-
ták nézete. A magyar néptanítók különösen a 
felvidéken egész csodát művelnek. A megyei 
lapok dicsérő sorai önzetlen forrásból fakadnak. 
A tudósító urak valót írnak. Igen. Tót népünk 
fiatal hajtása nemcsak beszél magyarul, hanem 
magyarul is érez. S ez a magyar tanítók 
munkásságának a koronája. Az élet nagy 
mester. Az életből ellesett epizódok bizonyító 
erejűek. A mi „tót" katonáink (a technikai 
obstrukció hajótöröttjei) például künn Ausztriá-
ban, tehát távol tőlünk, messze a szülőföldtől, 
nem lesznek sem németek, sem csehek. Hanem 
égő szívvel magyaroknak vallják magukat. 
Nemzeti szalagot hozatnak hazulról s ezen 
szent jelvénnyel tüntetnek igaz magyarságuk 
mellett. Való tényt állítok. A bizonyítékok 
kezemben vannak. 

Hát ez nem sötét jövő ! Ez nem riasztó 
kép ! S kinek köszönhetjük ez állapotok beálltát ? 
A honvédő, nemzetőr-tanítóságnak. 

A szociál-pedagógia terén is haladmik. Sok 
tekintetben züllött társadalmi állapotaink köze-
pette örvendetes tünemény. A falu tanítója 
föláldozván a pihenés óráit : fölolvasásokat, 
magyarázó, oktatva-nevelő estéket tar t az 
öregeknek. 

Hány téves, talán honáruló nézet borul a 
semmiségbe ilyen alkalmakkor. Hány tévedt 
elme világot nyer s megjavul. I t t vannak a 
gazdasági ismétlő iskolák. Hány kopár terület 
befásíttatott, mennyi kuruzsló szerszám eléget-
tetett, hány elme másként gondolkozik most, 
mint hajdanán ? ! 

íme, a tanítóság munkakörei miként széle-
sednek, hullámgyűrüket alkotva, magukhoz 
ölelik a tévedt, a borús, az álmodozó, a sötét-
ben kullogok szivét s megjavítják az alsó 
társadalom belső életét, űj munkakedvet, bizalmat 
öntve az elernyedt, az elfásult, a durvult 
szivekbe. 

Vannak felvidéki tanügyi kérdések. Nem 
tagadom. Ezek azonban kapcsolatosak a társa-
dalmi tényezők közremunkálásának kérdésével. 
E tekintetben Schön József kartárs úr , Állami 
népiskolák" c. kitűnő és igaz cikkére hivat-
kozom. 

Nálunk még mindig magára van hagyatva 
49* 
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a tanító. A társadalom főfaktorai még mindig 
.nem bánom" mottóval jár ják az élet útját. 
A tanfelügyelő nemes akaratára fittyet hány 
akárhány. Nemes intencióit — van rá példa — 
a személyi kultusz egyoldalú perspektívájával 
bírálva agyonbírálják. A honorácior osztály — 
tisztelet és hála a kivételeknek — a szegény 
ember bajával nem törődik. Néhanapján, 
néha-ritkán közbevegyülnek, de megunják csak-
hamar s tovább folytatják eszmecseréjüket az 
izgató „politika-taktika " körbe forgó asztalánál. 

S a nép bizalmatlan természetű. Az újság 
ingere nem nagy. A konzervatív gondolkozás 
módjába még mindig szerelmes a köznép. A 
népnevelők a társadalmi tényezőktől várják a 
segedelmet. A jóakaratot. A támogatást. Nem 
politikát, hanem humanizmust. Nem taktikát, 
hanem jólelkűséget. Nem lenézést, hanem 
társadalmi egyesülést. Tiszta, minden salaktól 
ment demokrata érzést. Ha ekképen változnak 
meg a viszonyok : nemzetiségi kérdés volt-nincs. 

Megszűnnek a szinte stereotíp felvidéki tan-
ügyi kérdések is s győzelmesen halad előre a 
nemzeti trikolor, a magyar társadalmi pedagógia 
hajóján evezünk nagy vígan a nemzeti jólét 
kikötőjébe. 

Bennünk, magyar tanítókban, megvan a 
munkakészség, a munkakedv : lássuk a magyar 
társadalom fő faktorainak a jó lelkű támoga-
tását is. 

(Nezsette.) Murányi Ede. 

Spencer. 
Korunk legmélyebb gondolkodója, legnagyobb 

hatású bölcselője hunyta be örökre szemét e 
hónap 8.-án. Az egész mindenséget átható 
hatalmas szellemi munka határán vessünk mi 
is egy tekintetet a nagy ember életére. 
Bennünket, tanítókat, különösen érdekel ő, úgyis 
mint csodálatosan éles látású bölcsész, úgyis 
mint egy hírneves pedagógiai munka szerzője. 
Spencer bölcsész volt, de egyúttal pedagógus 
is. Amint művében azt hangoztatta, hogy jó 
tanítót pszichológiai ismeretek nélkül nem 
képzelhet el, úgy ő, a világ egyik legnagyobb 
pszichológusa, szintén foglalkozott a gyermek 
nevelésének és tanításának fontos kérdésével. 

Spencer Herbert Derbyben született 1820 
április 27.-én. Tanító volt az apja, öregapja 
és a nagybátyja és ő maga is tanítóskodott 
egy ideig. Gyermekkorában rossz tanuló volt, 
tanítói lustának és figyelmetlennek mondták s 
úgy látszott, hogy semmi szellemi munka sem 
érdekli őt. Barangolással, halászássa] és más ily-
nemű szórakozással töltötte idejének legnagyobb 
részét, míg egyszer csak különös nagy szenve-
déllyel fogott a bogarászásba és azontúl egyre 

bővítette ismereteit. Az azon korbeli tanítási 
rendszer azonban sehogysem felelt meg az ő 
sajátos egyéniségének és az egyetemről is 
kimaradt. Semmi határozott pályára nem készült, 
leginkább csak a matézissel foglalkozott, vas-
útat épített, technikai találmányokkal bajlódott, 
anélkül, hogy valaha politechnikumra járt 
volna. Mint tanító, kitűnően megfelelt hiva-
tásának, már akkor föltűnt a nagy gondolkodó, 
kinek rendkívül világos előadását, fejtegetéseit 
nagy figyelemmel hallgatták tanítványai. 

Nyolc évig mérnökösködött, majd újságíró 
lett. Ekkor vette kezdetét óriás arányú szellemi 
munkássága. Előbb politikai kérdésekkel foglal-
kozott, de csakhamar egészen a bölcseletnek 
szentelte magát. A lélektan alapelvei című 
művében már Darwin előtt hirdette a fejlődés 
tanát. Ebben a művében oldotta meg az 
átöröklés kérdését, összeegyeztetve az előtte 
viaskodó két ellentétes irányt. Kimondotta, 
hogy „igenis születnek velünk ismeretek s 
mégis minden a tapasztalatból származik, 
csakhogy nemcsak az egyén, hanem az apák, 
az ősök, az egész faj tapasztalataiból. A gyermek 
lelke ekképen csak látszik fehér lapnak, a 
valóságban azonban olyan, mint a vegyi tintával 
teleírt papir, melyen a kellő, kívülről jövő 
hatás láthatóvá teszi az írást." 

Legnagyobb müve a Szintétikus Filozófia, 
mellyel nagyszerű képet nyújt az egész minden-
ségről. 

Bennünket különösen pedagógiai müve 
érdekel, az „Értéimi, erkölcsi és testi nevelés" 
(Education intellectual, moral and physical. 
London 1861). E könyvet majdnem minden 
müveit nyelvre lefordították; magyar nyelven 
1875-ben jelent megDr. Öreg János és Losonczy 
László képzőintézeti tanárok fordításában. 

A könyv vezérlő elveiből néhányat a követ-
kezőkben idézünk : 

A nevelés föladata az, hogy tökéletes életre 
készítse elő a gyermeket. Első sorban az 
emberi életet elfoglaló főbb ténykedéseket 
állapítja meg, elősorolván azokat természetes 
sorrendjük szerint. Ezen sorrend a következő: 
1. azon ténykedést, melyek közvetlenül önfenn-
tartásunkra szolgálnak, 2. azok, melyek az 
élethez szükséges dolgokat szerzik meg, 3. azok, 
melyek az utódok nevelésére és oktatására 
vonatkoznak, 4. azon cselekvések, melyek 
társadalmi és állami helyzetünk kialakítására 
szolgálnak és 5. azok, melyek az izlés és az 
érzelmek kielégítésével, életünk pihenő óráit 
töltik ki. — A nevelésnek mindezekre a tényke-
désekre alkalmasakká kell az embert tennie, 
így szabad teret kell a gyermekkorban engedni, 
hogy a testi önfenntartáshoz szükséges tapasz-
talatokat a futás, mászás, ugrálás stb. révén 
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megszerezhesse a gyermek. Teljes egészség és 
az ezt kisérő életkedv minden egyébnél jobban 
előmozdítják boldogságunkat. Jó emésztés, 
tökéletes vérkeringés és vidám hangulat olyan 
alkotórészei a boldogságnak, melyeket semmi 
külső előny nem pótolhat. A cselekvési vágy 
lényegesen függ a jó táplálkozástól. A gyerme-
keknek még táplálóbb ételekre van szükségük, 
mint a felnőtteknek. A nekik nyújtott étel 
necsak tápláló, de egyúttal könnyen emészthető 
is legyen. Az iskolai tornázás sokkal kevesebb 
változatosságot nyújt a gyermekjátékoknál. A 
jelenlegi társadalom az ipari életen (industrial 
life, Comte szerint vie industrielle) nyugszik és 
az ipar fejlődésével mindinkább homloktérbe 
nyomul. Mindenik technikai ipar müvelésével 
elengedhetetlen a mennyiségtan megfelelő 
részének ismerete. A legegyszerűbb abstrakt-
konkret tudomány : a mechanika alkalmazásától 
függ a mai gyáripar eredményessége (emelő, 
hengerkerék stb.). Epen így ismerni kell a 
természettant, a vegytant, a csillagászattant, a 
földtant és az élettant. A növény- és állatország 
életének ismerete alapja a földmívelésnek. A 
társadalomtudomány kapcsán meg kell ismer-
kednünk a tőzsdével és árukkal, a termési 
kilátásokkal, a háború eshetőségeivel stb. Ez úton 
tudományosabbá válik az árutermelés és a válla-
latok egyesített erőkkel jobban kiszélesbülnek. 

Hogy gyermekeinket jól nevelhessük, okvet-
lenül ismernünk kell a pszichológia legfőbb 
elveit és az élettan alapigazságait. Ami a 
történelmet illeti, gyakorlati értéke csak az 
olyan földolgozásnak van, mely a leíró társa-
dalomtudománnyal foglalkozik és ehhez okvet-
lenül szükséges a biológia és a fiziológia 
ismerete. A művészetek jelentőségéről Spencer 
a következőket mondja : „ A bölcsész észre-
veszi a dolgok azon viszonyait, melyek mások 
figyelmét elkerülték, a költő meglátja a termé-
szetben mindazon szépségeket, melyeket mások 
nem láttak meg." Ezek azok az alapfogalmak, 
melyek az élet helyes vezetésére szolgálnak 
minden irányban és minden körülmények között. 

Velünk született tehetség mellett sem nélkü-
lözhetjük a rendszeres tudomány segítségét. 
A tudomány (úgynevezett) gőgje nagyon is 
szerény, összehasonlítva a tudatlanság gőgjével. 
A legfontosabb módszer a megfigyelő tehetség 
rendszeres kiképzése. Helyesen egyedül akkor 
fogunk ítélni, ha megszokjuk, hogy biztos 
adatokból következtessünk és következtetéseink 
eredményét megfigyelésekkel és kisérletekkel 
igazoljuk. Ilyen értelemben a tudomány nemcsak 
a szellemi, hanem az erkölcsi oktatás gyakorló 
eszköze is. Az induktív kutatás kitartó szor-
galmat igényel s a természet kinyilatkozta-
tásainak szerény és lelkiismeretes elfogadását 

követeli. A tudományoknak való odaadás 
csendes istentisztelet, mély tiszteletet kelt a 
mindenütt nyilvánuló és a mindent össze-
egyeztető törvényszerűség iránt. 

A nevelés legyen az emberi művelődésnek 
kicsinyben való megismétlése. A számokról, az 
alakokról és a helyzetviszonyokról alkotott 
igazságokat eredetileg mind magukról a 
tárgyakról vezettük le. Az emberi haladás 
egész tartalma alatt mindegyik tudomány a 
neki megfelelő művészetből fejlődött ki; ezért 
haladjunk az oktatásban a tapasztalatiról az 
elméletire. Ha a tapasztalati geometriát 
éveken át gyakoroljuk, akkor a rendszeres 
geometria semmi nehézséget sem okoz. A 
szín elsőbbségét az alak fölött már kezdetben 
figyelembe kell venni és már kezdetben arra 
kell törekednünk, hogy az utánzandó tárgyak 
valódiak legyenek. Nem tesz semmit, ha torz-
alakok, durva és rikító szinek kerülnek ki a 
gyermek keze alól ; emellett ő kifejti tehetségeit. 

Valamely nevelési eljárás próbaköve: „Vájjon 
kelt-e a gyermekben izgatólag ható gyönyörű-
séget?" — A gyermekeket a lehetőségig rá kéli 
vezetni arra, hogy önmaguk fódözzék föl a dol-
gokat. — Az ismeretanyag rendezése sokkal 
több gondot igényel, mint az ismeret elsajátí-
tása, de időt és önálló gondolkodást is követel. 

A nevelési eljárásokat csak részletenként 
lehet és kell javítani. 

Ami az erkölcsi nevelést illeti, a természet 
tökéletlenségét okos eljárással enyhíthetjük, 
de teljesen eltüntetni sohasem lehet őket. 
Nem okos dolog, ha a gyermekekre a jónak igen 
magas mértékét alkalmazzuk. A leghathatósabb 
büntetés a természetes reakció, pl. aki kellő 
időben nem készült el, otthon marad. — A 
független angol gyermekből lesz a független 
angol férfi. 

Legelső kellék az életben való boldoguláshoz 
az, hogy az ember állati oldala jól működjék. 
Az élet sikerei inkább függnek az erőtől, 
mint a tudástól. Az erős akaratot és a fárad-
hatatlan munkabírást egyedül a gazdag élet-
erőnek köszönhetjük. Mivel a testi élet alapja 
a szelleminek, nem szabad a szellemet a test 
rovására fejleszteni. Es mégis nagy mértékben 
túlterhelik napjainkban a serdülő nemzedék 
szellemi erejét. A (jelenlegi angol) nevelés 
hibái : hiányos táplálkozás, hiányos ruházkodás, 
hiányos mozgás (különösen a leányoknál) és 
mértéktelen szellemi megerőltetés. 

Spencer műve a bölcseletileg gondolkodó, 
tiszta lángész munkája, mindamellett nem ment 
némely fogyatkozásoktól. Különben az ő 
elveiből igen sokat hirdettek már előtte is, 
különösen a német pedagógusok. Legkiválóbb 
érdeme, hogy a nevelés szilárd alapokra 
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fektetett alapelveit rendkívül világos és kellemes j 
előadásban tárgyalja és népszerű modora könnyen 
értbetővé teszi még azok számára is, kik nem , 
szakszerüleg foglalkoznak a gyermekneveléssel. 
Alapjában elfogadja Pestalozzi elveit, de a 
gyakorlatban, a kivitelben maga mögött hagyja 
a svájci mestert. Igazán az élet, a gyakorlati 
élet számára nevel. Különösen fontos müvének 
az az irányzata, mellyel azt akarja bizonyítani, 
hogy az ifjúságot a szülői hivatásra is elő 
hell készíteni, evégből elengedhetetlennek tartja 
részükről az élettan és lélektan ismeretét. 
Valóban ez olyan elv, melyet nem lehet eléggé 
hangoztatni és maga Spencer népszerűen megírt 
könyve is egyik eszköz ezen elv megvalósítására, 
mert akár az ifjú, akár a szülő olvashatja. 

Kár, hogy nálunk még a hivatásos tanítók 
sem igen ismerik Spencer könyvét, mit eléggé 
bizonyít az a sajnálatos tény, hogy huszonhárom 
esztendő kellett hozzá, míg a magyar fordítás 
első kis kiadása elfogyott. Pedig ennek a könyv-
nek ott kellene lenni minden tanító könyvtárában, 
hogy gondolatokat, eszméket meríthessenek a 
gondolatok és eszmék csodálatos gazdagságú 
tárházából. 

(Esztergom.) Vágvölyyi Béla. 

A „Hymnus- más megvilágításban. 
Kölcsey Ferenc e szép költeménye nemzeti 

imánkká vált. Alig van ünnepély, melynek 
programjából hiányzanék. S valahányszor hall-
juk, vagy magunk is énekeljük, hazafias buzgó-
ságunk fokozódik. Nagyon helyes, hogy ez a 
dal iskoláink falai között is meleg otthonra 
lel. Megható, amidőn az ártatlan gyermek-
sereg ajkairól halljuk: „Itt élned, halnod hell!", 

Hanem itt az a kérdés merül föl : vájjon oly 
érzelmeket ébreszt-e a gyermek szivében is e 
dal, mint a felnőttekében ? 

Véleményem e kérdésben nem épen nép-
szerű. Abban a véleményben vagyok ugyanis, 
hogy ez a költemény minket felnőtteket meg-
hat, de a tanulókat nem. Es ennek természetes 
oka van. Előttünk a haza fogalma, tartalma 
és terjedelme tisztán áll. Tudjuk : miképen 
született nemzetünk, minő küzdelmek között 
nőtt nagyra. Átértjük: mit jelent: „Meg-
bűnhődte már e nép a multat s jövendőt." 
Bejártuk azon történelmi nevezetességű vidé-
keket, hol a hősök vére hullott. Buda, Sajó, 
Mohács, Nándor, Világos nem üres szólamok, 
hanem emlékek, melyek érzelmeink elidegenít-
hetetlen alkotó részeit teszik s tőlük erőszak-
kal sem válhatunk meg. Átértjük és átérezzük, 
midőn énekeljük: „Szánd meg Isten a magyart, 
kit vészek hányának ; Nyújts feléje védő kart 
tengerén kínjának." 

De a gyermeksereg nem érti át, nem érzi 
át. Csak mi hisszük úgy. Ebbe a csalfa hitbe 
az a föltevés ringat bele, hogy midőn ők 
énekelnek s minket meghatnak, azt gondoljuk, 
hogy ők vannak meghatva. Pedig az ő 
szerepük alig egyéb, mint az orgona szerepe, 
mely lélekemelő akkordokat ád; de ő maga 
nem érzi azokat. 

Példával élek. Midőn 1896-ban a Dél-
magyarországi Tanítóegylet Belgrádba rándult, 
az ottani szerb nemzeti dalárda a mi Hymnusunk-
kal fogadta. A hatás leírhatatlan volt. Hét 
nemzetiséghez tartozó kartársaim lelkes éljenzése 
és tapsvihara hangzott föl az utolsó akordoknál. 
A dalárda lángra gyújtotta a hazafias 
érzelmeket, de ő maga nem égett, mert nem 
értette a szöveget. A hymnus megértésére 
magasabb szellemi kvalifikáció szükséges, mint O . o ' 
amennyivel kis tanítványaink rendelkeznek. 

Kárpát szent bérce, melyre a magyarok 
Istene őseinket fölhozá; Bendegúz vére, mely 
hazát szerzett nekünk; a lengő kalász Kúnság 
mezején ; a nektár Tokaj szőlövesszőin ; a vad 
török sáncára plántált magyar zászló ; Bécs 
büszke várának nyögése Mátyás bús hada 
alatt ; az Isten kebelében gyúlt harag bűneink 
miatt ; sújtó villám a dörgő fellegekben ; a 
rabló mongolok zúgó nyilai; a rabiga, melyet 
a töröktől vállainkra vettünk ; ozmán vad 
népének győzedelmi éneke vert hadunk csont-
halmain s más hasonló költői alakzatok s 
fenséges gondolatok oly magasan állanak a 
kis gyermek fölött, hogy oda föl nem érhet 
s oly mélyen nyúlnak le az érzelmek titkos 
rejtekeibe, ahová leszállani képtelen. 

Mi következik ebből? Semmi más, mint-
hogy elő kell készítenünk őket az ily dalok 
megértésére, mint az egyház előkészíti polgárait 
a konfirmációra és az áldozásra. A hazai föld 
ismerete, rajongó szeretete s nemzetünk 
történelmének alajtos ismerése, átértése és át-
érzése azon megbízható segédeszközök, melyek 
itt célhoz vezetnek. 

A mai földrajztanítás azonban, melynek 
irányát s részben tartalmát is a scholasztikusok-
ból vettük át, távolról sem felel meg céljaink-
nak. Kevés gondolkozás után is rájöhetünk, 
hogy nem földrajzot, hanem térképet tanítunk. 

A földrajzoktatás igazi célja a hazai föld 
többoldalú megismertetése és megszei ettetése. 
Erre pedig a térkép távolról sem alkalmas. 
Egyedül helyes módszere a földrajztanításnak 
a közvetlen szemléltetés. Ki kell vezetni a 
tanulót az udvarra* és kertbe, a határra, a 
szomszéd helységbe stb. Gondoljunk gyermek-
éveinkre. Emlékezzünk vissza azokra a kedves 
helyekre, ahol pajtásainkkal vasárnap délutánon-
ként gondtalanul játszottunk ; a patakra, mely-
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nek vizében fürödtünk, halásztunk ; azokra a 
berkekre, ligetekre, ahol szemtanúi voltunk 
azon kedves jelenetnek, midőn a madár repülni 
tanítgatta fiait ; azokra az illatos szénarendekre, 
melyeket mi forgattunk s gyűjtöttünk boglyákba ; 
a kis bárányokra, melyek édesanyjuk körül 
vígan ugrándoznak ; s a határt ellepő búza-
kévékre, stb. stb. S ha elfogulatlanul Ítélünk, 
ki kell mondanunk, hogy nem a tanterem 
falait ellepő térképek szerettették meg velünk 
szülőföldünk szép határát, ahová mindig vissza-
vágyunk, amire mindig kellemesen emlékezünk, 
hanem a közvetlen benyomások. 

A kis tanuló előtt a haza általános képze-
tének definiálása nehéz müvelet. De könnyűvé 
teszi : terjedelmének fölsorolása. 

Összes költeményeink között egyetlenegy 
van, mely a célnak megfelel. Ez l'usa Lajosnak 
mesteri kézzel összealkotott „Haza" c. szép 
költeménye, melyben ismételten föltéve e kér-
dést : Tudjátok-e mi a haza ? — sorban így 
felel : Az a hajlék, hol születtünk, hol a dajka 
altatóan dúdolgatott dalt fölöttünk; az az 
udvar, hol tipegtünk s gyönge kézzel a homok-
ból arany várat építettünk; az a kis kert, hol 
virágot kötözgettünk bokrétába s bokrétásan o o 
szenderegtünk rózsabokor árnyékába' ; az a 
templom, Isten háza, hol az évek szárnyain 
száll lelkünk föl a mennyországba, — ahol 
együtt imádkoztunk: szüle, gyermek, testvér, 
rokon; az a játszóhely a dombon, hol labdáz-
tunk . . . a haza az édes otthon; továbbá az 
a falu, az a város, ahol vesszőn lovagoltunk; 
az a határ, hol kalappal tarkaszárnyú lepkét 
fogtunk ; a kéklő hegyek koszoníja, hol a 
völgyek mohos alján kék ibolyák illatoznak s 
gyöngyöket szór kristályvize a zuhogó patakok-
nak; délibábos arany róna, hol a szellő messze 
síkon sárga kalász ringatója, hol a népek 
verítékét issza be a föld göröngye, kenyeret 
ád, áldást terem munkájának hulló gyöngye; 
erdő, mező, berek, liget, a mormoló habok közül 
ránk mosolygó tündér sziget; Kárpátoknak 
büszke bérce, a Tisza és I)una tája, minden 
kicsi kis rögecske, Árpád vére hullott rája ; 
mindnyájunknak szent bölcsője, őseinket pihen-
tető szép virágos temetője, mindnyájunknak 
édes anyja . . . 

A költő, amint látjuk, költeményében kitűzi 
a magyar gyermek földrajzi tananyagát. További 
teendőnk, hogy ezt az anyagot bővítsük törté-
nelmünk egyes megkapóbb eseményeivel s 
akkor biztosak lehetünk, hogy kis tanítványaink 
is megértik s átérzik a Hymnust s más 
hazafias költeményt és dalt. 

Távol áll tőlem, hogy kétségbe vonjam 
amaz általános vélemény helyességét, hogy a melléknévnek is kell lenni, 
költemények nevelő eszközei a hazafiúi erények—'—másikat vonzza, egymást föltételezi. Amit logi 

nek. Azt azonban fentebbi fejtegetéseim kapcsán 
viszont bárki beláthatja, hogy a költemények-
nek csak az esetben van termékenyítő hatásuk, 
ha a tanulók megértik. A megértéshez pedig 
nem elég a szómagyarázat. Ide közvetlen 
szemlélet alapján gyűjtött földrajzi ismeret 
szükséges. Es jó adag történeti tudás. 

Megértés nélkül minden dal, minden költe-^ . . . mény torok- és tüdőtorna, mely a szív húr ja i t 
érintetlen hagyja. Tehát a Hymnus is. 

(Budapest.) Szentyjörgyi hajós. 

Nyehtantaiiítási botlások az elemi 
iskolában. 

A Néptanítók Lapja 47-ik számában azt 
mondottuk, hogy a grammatizálásnak az elemi 
iskolában esküdt ellenségei vagyunk, már csak 
azért is, mert elvonja a gyermeket a nyelv-
tanítás egyedüli céljától : a helyesírás gyakor-
lásától. De mivel a statusquobeli elemi nyelv-
tanítás mégis grammatizál és mert a riska tehén o o 
bőréről is azt következtetjük, hogy a gramma-
tizálás, habár nem is olyan szertelen mérték-
ben, mint most, az ú j tanítási terv után is 
dühöngeni fog : nem találjuk tárgytalannak, ha 
a grammatikai tanítás egy-két kirivó botlá-
sával előhozakodunk. 

Ilyen lapszusa az elemi nyelvtanításnak első 
sorban a fő- és melléknevek értelmezése, meg-
határozása. A tanításnál e két fogalomnak 
ugyanis nem egymásra való vonatkozását tün-
tetik föl a gyermek előtt, hanem azokat ön-
magukban határozzák meg egymástól függet -
lenül. A sablonos meghatározás rendszerint ez : 
A főnév oly szó, mély személyt vagy tárgyat 
jelent. A melléknév oly szó, mely milyenséget 
jelent. 

Ez a meghatározás így magában véve sem 
a főnévre, sem a melléknévre vonatkoztatva 
nem helyes. Mert pl. a főnév fogalmának nem 
egész körére talál. A főnév terjedelméhez 
ugyanis nemcsak a személynevek, nemcsak a 
tárgynevek tartoznak, hanem az elvont fogalmak 
nevei is. A főnév eszerint oly szó volna, amely 
személyt, tárgyat, dolgot, fogalmat jelent. De 
még ez a meghatározás sem helves. Mert O O J 
hiányzik belőle bizonyos vonatkozás. A főnevet 
melléknév nélkül ugyanis még csak elgondolni 
sem lehet. Épen úgy, mint a jobbkézt a bal-
kéz nélkül. Ha ugyanis jobbkéz van, balkéznek 
is kell lenni. Ha jobbkéz nincs, balkéz sincs. 
Csak kéz. Ha már most főnév van, melléknév-
nek is kell lenni. Ha főnév nincs, melléknév 
sincs. Csak név. Igen ám, de főnév van, tehát 

Mert az egyik a 
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kailag úgy fejezünk ki, hogy a két fogalom 
egymással reciprocitásban, viszonyban van. 
Egyszóval a kettő reciprok-fogalom. így állván 
a dolog, a főnévnek és melléknévnek fogalmi 
meghatározásából ez a reciprocitás nem hiányoz-
hatik. A föntebbi hiányos meghatározás tehát 
helyesbítve így hangzanék : A főnév olyan szó, 
amely valamely személynek, tárgynak, dolognak, 
fogalomnak a nevei között a fő. A melléknév 
pedig olyan szó, amely valamely személynek, 
tárgynak, dolognak, fogalomnak a nevei között 
a mellékes. Az elemi iskola, ha akarná, tudo-
másul vehetné ezt. 

A másik falzum, amit a nyelvtan tanításá-
nál tapasztalunk, annak igeragozásbeli része. 
I t t is hamis nyomokon jár a tanítás, ameny-
nyiben az úgynevezett cselekvő, vagy jobban 
mondva átható igének tárgyas és tárgyatlan 
ragozását emlegeti. Hogy milyen semmis beszéd 
ez, az ki fog tetszem a következő rövid fejte-
getésből. 

Az igék ugyanis főbb tagozataikban három-
félék, ú. m. szenvedő, benmaradó és átható 
igék. E három kvalitás tipusai gyanánt itt 
fölemlítjük ezt a három igét : taníttatik, ül, 
tanul. A szenvedőt, hogy rövidebben végez-
hessünk a témával, minthogy különben sem 
tartozik ide, hagyjuk figyelmen kívül és csak 
a benmaradó és a tárgyas (átható) igét tegyük 
górcsövünk alá, mint az igéknek olyan két 
faját, melyet fejtegetésünknél nem nélkülöz-
hetünk. 

Kezdjük a benmaradó igéken: ül, játszik, 
alszik stb. Ezeknek, mint látszik, nincsen cse-
lekvésbeli tárgyuk, csak alanyuk. Ennélfogva 
cselekvésük nem tör kifelé, nem megy által 
tárgyra, hanem benmarad magában csendesen 
az alanyban. Ezért is hívják őket benmaradó 
igéknek. Ha nincsen tárgyuk, csak alanyuk : 
ragozásuk sem lehet tárgyas, csak alanyias. 
Az az egy bizonyos. Mindazonáltal nem lehet 
tagadni, hogy lehet őket tárgyasan is ragozni 
(ülöm, ülöd, üli). Ámde ebben az alakjukban 
aztán nem is mint benmaradó, hanem expressis 
verbis mint tárgyas igék fognak szerepelni. 

Ennek ellenében a tárgyas igéknek (tanul, 
olvas) mindig van tárgyuk. Ha mindig van 
tárgyuk, akkor a ragozásuk is mindig csak 
tárgyas lehet. Melyet tőlük nem vehet el 
semmiféle irodalmi céh, sem semmiféle iskola-
mester. Itten tehát akár azt mondom, hogy : 
tanulok, akár azt, hogy : tanulom, a ragozás 
mindkét esetben tárgyas. Mert az ige tárgyas 
lévén, tárgyát sohasem hagyhatja el. Csakhogy 
míg az első esetben (tanulok t. i. valamit) a 
tárgy nincs meghatározva, addig a második 
esetben (tanulom pl. a leckét) kellőleg körül 
van írva, teljesen meg van határozva. Ehhez 

képest itten csak határozott és határozatlan 
alakról lehet szó. Nem pedig mint azt széltiben 
a vidéken és Budapesten tanítják : tárgyas és 
tárgyatlan ragozásról. Mivel ezek a kifejezések 
nem ragozásbeli jelölések, hanem az igék 
osztályozásának beosztási alapjául szolgáló 
momentumok. Ezt is tudomásul vehetné az 
elemi iskola. 

Az elemi iskola a mondat fogalmát is hely-
telenül értelmezi. A mondatról az elemi iskola 
konvencionális meghatározása ugyanis ez : „ Ha 
gondolatunkat szóval vagy Írásban kifejezzük, 
előáll a mondat. " Ez a meghatározás szer-
fölött tág, tehát nem fedi punktumosan a 
tárgyat. 

Hogy ennek az értelmezésnek helytelen voltát 
kimutassuk, járjunk el induktive: induljunk ki 
példából. Példa: „Királyasszony kert kivirult 
hajnal." Amint látszik, mind a négy kifejezés 
gondolat. Ki is van fejezve Írásban, ki is lehet 
mondani őket élőszóval. Mégse mondat se az 
egyik, se a másik, se a harmadik, se a ne-
gyedik; se különvéve, se összevéve. Csak fo-
galmak, illetőleg szavak. De ha azt mondom : 
„Királyasszony kertje kivirult hajnalra" — ez 
már mondat. 

Mi már most az a verbum regens, amelynek 
hiányában ama négy szó se külön, se össze-
véve nem lehetett mondat? Ennélfogva mi az 
a lényeg, amely ezt a négy szót mondattá 
avatta? Felelet: a vonatkozásba lépés, a kap-
csolat, az összetűzés, a viszony. Logikai tekin-
tetben ugyanis minden Ítélet, grammatikai 
tekintetben pedig minden mondat vonatkozáson, 
összetűzésen, kapcsolaton, viszonyításon alapszik. 
Enélkül sem Ítélet, sem mondat nem jöhet 
létre, csak egyes fogalmak, illetőleg szavak. 
Midőn tehát az első példa négy szava orga-
nizálatlan halmazából orgánummá : mondattá 
lett, akkor logikai tekintetben egy adott do-
logról Ítélet alkottatott, tehát a fogalmak egy-
mással vonatkozásba hozattak. Ez pedig kül-
sőleg grammatikailag úgy érvényesült, hogy 
az egyes szavakhoz viszonyítok alkalmaztattak ; 
még pedig azért, hogy a szervezetlen szavak 
között is kapcsok jöjjenek létre. Másszóval, az 
Ítélethez kell szubjektum és predikátum, egy-
szóval a fogalmaknak egymásra való vonat-
koztatása. Kifejezett külső részéhez : a mondat-
hoz pedig szintén szóviszonyítások, kapcsok 
kellenek. Ezek nélkül sem ítélet, tehát mondat 
sem jöhet létre. 

Ezek után hogy volna helyesen értelmezhető 
a mondat fogalma ? Körülbelől ilyen formán : 
A mondat olyan szó vagy Írásbeli kifejezés, 
ahol a gondolatok is, a szavak is egymással 
viszonyba léptek. Ez a meghatározás helyes, 
mert se nem szűk, se nem tág. Tehát a fo-
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galmat tökéletesen fedi. Tehát megvan benne 
az értelmezésnek mindkét lényeges alkotóeleme: 
a genus proximum is, a differentia specifica is 

Igen ám! De itt kifogásolhatnak. Azt mond-P o 
hatják, hogy mindezeknek a dacára is, ha 
csonkák is, de mégis mondatok ezek is : senki. 
Alma. Mi is azt mondjuk, hogy mondatok, de 
hozzátesszük, hogy csak bizonyos körülmények 
között. Különválva, exkluzíve egy se. Mert ha 
én azt mondom: Senki. Alma,— ezek logikailag 
csak fogalmak, grammatikailag pedig csak 
szavak. Ha mondatoknak akarjuk őket minő-
síteni, akkor vonatkozást kell köztük és egy 
előre adott Ítélet, mondat között létesítenünk. 
Máskép mondatoknak nem minősíthetők. Pél-
dául : Ki volt itt ? — Senki. Mi esett le ? — 
Az alma. Ekkor ha csonkák is, de mondatok, 
mert vonatkozás van közöttük és egy előre 
adott, vagy legalább is föltételezett mondat 
között. Látszik tehát, hogy csonka mondatokat 
is csak vonatkozások, viszonyok, csatlakozások 
avathatnak mondattá. Máskép nem egyebek, 
mint puszta képzetek vagy fogalmak, tehát 
csak darabok, szervi kapcsolatnélküli részek. 
Ekkép állításunk itt is helyes. 

Ezt is tudomásul vehetné, ha kedve volna 
h ozzá, az elemi iskola ! 

(Budapest.) Szabó Kálmán. 

Külföldi szemle. 
A vizsgálás művészete. Dr. Münch Vilmos 

tanár egy könyvecskét írt e cím ala t t : A taní-
tói hivatal szelleme (Geist des Lehramts), 
amelyben a vizsgálásról a következőket mondja: 
„A vizsgálás művészetét, mint ilyent, ritkán 
fejtegetik, pedig nagyon nehéz. Nem titok az, 
hogy még kiválóan értelmes férfiak is ebben 
a művészetben oly gyakran sajátságosan hibáz-
nak és kontárkodnak; a vizsgálati anyag leg-
szebb és legtisztább tudásával még mindig 
•csak egyetlenegy föltevésnek van elég téve, 
a nehezebbek azonban a lélektani-etikai téren 
fekszenek és még az értelmi oldalon is vannak 
különös föltevések . . . . A vizsgálásnak tulaj-
donképeni nehézsége a vizsgálandó lelki álla-
potának figyelembe vételében és az érvényes 
követelmények fönntartásában fekszik. A vizsgá-
landóknak csak egy része rendelkezik nyu-
godtan és biztosan szellemi tulajdona fölött, 
egy kicsi részét a szokatlan helyzet magasabb 
élénkségre és ügyességre emeli, a nagyobb 
része azonban különböző fokozatokban meg-
zavarodik s megbénul. Aki emberi jóakarattal 
kezd e munkájához, első sorban arra fog gon-
dolni, hogy a vizsgálandót meg ne félemlítse, 
hanem inkább bátorságot öntsön beléje, könnyű 

kérdésekkel a vizsgálandó tárgy tartalmába 
bevezesse, a némikép helyes feleleteket elisme-
rőleg vegye, sőt még a félig helyeseket 
se gáncsolja, egészen hamis feleleteknél iszo-
nyodást mutasson, s ahol lehet látszatát adja 
a vizsgált tér közös megbeszélésének. Ha egyes 
feleletek kimaradnak, ne ragaszkodjék makacsul 
az érintett térhez, keresse mindig, ahol valami 
ténylegeset találhat, hogy e módon is a biztos-
ság érzetét fölkeltse. Ha a pozitív ismeretek 
nem elég erőseknek bizonyulnak, kisérletképpen 
az általános tudást fogja vizsgálni, s ahol ez 
jelentkezik csekélynek, a pozitív ismeretek 
után fog kutatni. Nem is fog határozott alakú 
feleletet kivánni, amint épen ő azt magának 
gondolja. Sohasem fog gúnyolódni, s a vizsgá-
landót sohasem fogja megijeszteni akarni. 
Hogy emellett a technikai szabályok is figye-
lembe veendők, hogy a kérdéseknek határozot-
taknak és világosoknak kell lenniök, hogy a 
feleleteket szuggerálni nem szabad, az magától 
értetődik, különösen pedig az első követelmény 
itt nagyfontosságú. De, nagyon természetes, a 
vizsgálónak nemcsak bátortalanokkal és aggó-
dókkal van dolga, nem is csupán szerényekkel 
és becsületesekkel, banem felületesekkel és 
vakmerőekkel is . . . . s azonkívül sok olyan-
nal is, kik egészen gépies módon készültek s 
azt hiszik, kogy kész ítéletekkel, pusztán be-
emlézett anyaggal a vizsgálatot kiállják, vagy 
pedig olyanokkal, kik a tanultat sem képesek 
gyorsan előidézni, vagy annak, amit tudnak, 
nem tudnak elégséges kifejezést adni. I t t a 
vizsgálás művészete a pontos megkülönböztetés, 
a kérlehetetlen föltárás s az erkölcsileg találó 
mérlegelésben áll. Különben a morális oldalá-
ról alig volna itt mondani valónk: hogy csak 
nemtelen természetek a vizsgálat által reájuk 
bizott erősebb helyzetet fanyarul, szívtelenűl, 
gőgösen fogják kiaknázni, alig kell mondani. 
A közönség gondolatai a vizsgálat kegyetlen-
ségéről, kicsinyességéről, kérlelhetlenségéről 
ismeretesek, s bajosan cáfolhatók meg. Hogy 
az elkényeztetetteknek, korán léháknak, többé-
kevésbbé haszontalanoknak hébe-hóba egy kis 
tüskön-bokron keresztül kell hatolniok, nem 
rossz berendezés . . . 

A porosz közoktatásügyi miniszter: dr. Studt 
a nyáron Eszakslezwigben járt, hogy az ottani 
népiskolák állapota felől, melyekben egy fél 
emberöltő óta a német nyelv a kizárólagos 
tanítási nyelv, tájékozódjék. Ez alkalommal 
Krisztianszfeldben egy dán érzelmű, hat férfiú-
ból álló deputáció kért kihallgatást, amely 
alkalommal azt a kérelnjet akarták eléje ter-
jeszteni, hogy heti két dán nyelvtani órát 
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engedélyezzen az iskolákban. A miniszter azon-
ban a deputációt nem fogadta. 

* 

„Mit kell tennünk, hogy egészségesek marad-
junk?11 E fölírás alatt a weimári minisztérium 
a következő 21 szabályt állította össze s a 
nagyhercegség valamennyi elemi iskolai osztá-
lyában kifüggesztette: 1. Testünket, nevezete-
sen arcunkat, nyakunkat és mellünket napon-
ként mosnunk kell. 2. Kezeinket gyakran kell 
mosnunk s körmeinket röviden és tisztán tart-
suk. 3. Fogainkat reggel és este kefével tisz-ö _ _ oo 
títsuk. 4. Mielőtt iskolába megyünk, délelőtt 
és délután fésülködjünk. 5. Ruhánkat napon-
ként tisztítsuk meg a piszoktól és portól. 
6. Lábbelinket minden reggel tisztítanunk kell. 
7. Az iskolaajtó előtt tisztítsuk le lábbelinket. 
8. Papírszeleteket, növény- és e'tehnaradékot 
nem szabad az iskolaszobában eldobálnunk. 
9. A padlóra köpködni nem szabad. 10. Nyak-
kendőt és felöltőt a meleg szobában kell 
levetnünk. 11. A tanítási szünetekben friss 
levegőt kell bocsátani az ablakokon át a 
szobába. 12. A tanítási szüneteket lehetőleg a 
szabadban töltsük. 13. A reggeli idejét annak 
elfogyasztására kell fölhasználnunk. 14. Menés, 
állás és ülésnél egyenesen tartsuk magunkat. 
15. Ülésnél lábaink az egész talpon álljanak, 
ló. Felső testünket az olvasásnál, írásnál és 
rajzolásnál egyenesen tartsuk. 17. Nagy hetük-
kel és tisztán írjunk. 18. Az írásnál ne csi-
náljunk önmagunknak árnyékot. 19. Olvasás, 
írás és rajzolásnál védekezzünk a tülerős nap-
fény ellen. 20. Alkonyatkor ne olvassunk és 
írjunk. 21. Jelentsük a tanítónak, ha helyün-
kön nagyon hideg vagy nagyon meleg van, 
ha nem jól hallunk vagy látunk, ha rosszul 
érezzük magunkat, vagy ha otthon ragályos 
betegség van. — Azt hisszük, hogy minden 
rendes iskolában e szabályok nélkül is ezek 
értelmében járnak el. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
= A fiumei tanítóegyesület e hó 10-én 

tartotta idei őszi közgyűlését. Donath Imre 
min. osztálytanácsos elnöki megnyitójában előbb 
a tanítóegyesületek célját és működési körét 
vázolta, majd Wlassics Gyula volt kultusz-
miniszter kilenc évi kormányzásának ered-
ményeit méltatta. Ajánlatára az egyesület 
dr. Wlassics Gyulát, Zsilinszky Mihály kultusz-
miniszteri államtitkárt és Halász Ferenc oszt.-
tanácsost az egyesület tiszteletbeli tagjai közé 
választotta. Majd Fazekas József számtani 
mintatanítást tartott és 1ienJcő Ede tanító 
„ Az önzésről és annak mily irányban való 

fejlesztéséről " olvasott föl. Ezután a kormány 
által adományozott 50, 30 és 20 koronás 
pályadijak kiosztása következett. A már tavaly 
kitűzött tételek egyike a magyar nyelv taní-
tását óhajtotta tárgyalni, a második szabadon 
volt választható. Az első tétel mindkét díját 
Miltner Zoltán nyerte el, a második tétel 
jutalmát pedig Schneider Ferenc tanítónak Ítél-
ték oda. A közgyűlés dr. Berzevkzy Albert 

! kultuszminisztert föliratban üdvözölte. 
X „A Gönczy-tanítóegyesiilet debreceni 

járásköre" Debrecenben a városháza dísztermé-
I ben Barcsa János tanítóképezdei tanár elnök-

lése mellett járásköri ülést tartott igen gazdag 
tárgysorozattal. Barcsa elnök igen szép meg-
nyitója után Csurka István tanító terjesztette 
elő javaslatát „a népoktatási törvény reviziójá"-
ról. Főbb tételei ezek voltak: 1. Az iskola-

! kötelezettség 7-éves korban kezdődjék. 2. A 
mindennapi iskolai oktatás a IV. oszt. elvég-
zésével bevégződjék. A mindennapi iskola 
fölébe még négyosztályú gazdasági irányú 
iskola állíttassék. 3. A felekezeti képzőkben a 
tanítói képesítés miniszteri biztos jelenlétében 
történjék és minden tanító ugyanakkor esküt 
tegyen. 4. A tanítói oklevél egyenértékű legyen 
az érettségi bizonyítvánnyal. 5. A tanítóknak 
alkalom adassék a haladásra a járásköri tan-
felügyelői intézmény életbeléptetése által. Ezután 
Simonovits Dezső a fizetésrendezésről és a 
nyugdíjtörvény revíziójáról s végül Szentjóbi 
Kálmán a népnevelési egyesületek szervezéséről 
értekezett. 

I -

T A M T Ó K T ANA C S AI) (í J A. 
V. Mihály. A „Népt. Lapja" 1899. évi 21. 

számában a 6—7. lapon közöltünk egy köz-
igazgatási bírósági ítéletet, mely egy tanítót 
a közs. adó fizetése alól fölmentett. Ennek a 
megokolásában az a kijelentés fordul elő, hogy 
a néptanítókat általában minden törvény men-
tesíti a közs. adó alól. Azt hisszük, ennek 
alapján kérhetné On is a közs. adó alóli föl-
mentését. — Özv. H.-né. Az özvegyi félévi 
díjat nem köteles a község előre megfizetni. — 

I Beregmegye. Azt hisszük, a kérdéses ügyet 
a szabadságvesztéssel való büntetés kiegyen-
lítette. Számos példa van reá, hogy büntetést 
kiállott egje'nek ismét nyerhetnek hivatalos 
alkalmazást ama fölfogás alapján, hogy a 
megbüntetett ember a törvényes büntetés kiállá-
sával kiengesztelte a társadalom megtorló 
ítéletét. Az ilyeneknek azonban, — azt hisz-
szük — szolgálati éveit méltányosan csak új 
működésétől számítják. 

' s§>|X3e 
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Jézus. 
Mikor Te születtél, hajdan, régesrégen, 
Akkor még más csillag ragyogott az égen ; 
Az emberi lelkek más mesgyéken jártak, 
Szivükkel, lelkűkkel más kincsekre vártak. 

A szalmabéléses betlehemi jászol 
Multak homályán át jövőbe világol; 
Keleti királyok háromas csoportja 
Lelke mélységén már a jövendőt hordja. 

I^elköknek mélysége bányája a kincsnek, 
Honnan a szeretet sugarai intnek 
Fénnyel, ragyogással, hogy az ember lássa, 
Mily szent, nagy, isteni földi hivatása. 

Jézus, Te parányi, a piciny jászolban, 
Világot újító nagy hatalmad lumnan ? ! 

' Kiknek; büszke gőgjét, hatalmát megtörted : 
Királyok mért jönnek hódolni előtted ? 

A nagy pillanatban, amidőn születtél 
Királyok királya e földön Te lettél: 
Koppantak a trónok, majd omlottak egyre, 
Akik nem. hajoltak örök szeretetre. 

Örök szeretetre, a béke tüzében, 
Hogy e tűz lobogjon és ragyogjon fényben 
Oszlopos csarnokok Iwltívei alatt 
S ott, hol a szegénység sárból emel falat. 

Munka erejében éljen a győzelem, 
Szeretetből váljék a megáldó elem ; 
Virágot ez hajtson, áldását ez szórja, 
így boldog gyönyörben él a föld lakója. 

Jézus, sötétségből kipattant örökfény, 
Isteni mesterünk, Te az örök eszmény : 
Szeretetet, békét tőled öröklöttünk, 
Hittel megáldatunk, benne erősödtünk. 

Hit, béke, szeretet szentélt háromsága : 
Utódról utódra boldogítón szállva 
Töltse be a jövőt s aki ezt tanítja, 
Az üdvek kapuját gyönyörök közt nyitja. 

Mindenki tanítsa, tettekkel munkálja 
S dicső műve nyomán kinyilik virága 
A szépnek, igaznak, a tudásnak, jónak . . . 
— Jézus! nem Mába jöttél megváltónak. 

Minké Béla. 

Jézus. 
Jézus, Jézus! Elmondom ébren, elmondom 

álmomban a Te nevedet. Mert egy édes világot 
adtál, mert fölujult hitem napja : ahogy érzel-
mem megvilágosodott. Száz pap miatyánkja 
talán nem édesebb Neked, mint az én egy 
sóhajom, amelyben hitem egyesül az én szere-

tetemmel. Kis fiam ártatlan szájacskáján ott 
tapad a lelkem : ez a legfönségesebb érzés a 
szeretetben, jóságod, hogy eljösz kicsikém ártat-
lanságához, ez az én legmélyebb hitem. Ebből 
sarjadzik végtelen boldogságom. Asztalomon 
kenyérmorzsa, kis szobámban égő karácsonyfa, 
feleségein szemében a boldogságnak könnye és 
egész bensőm éried lángol, imádott Jézusom. 

Tanítója voltál az egész világnak s mert 
tanító voltál, megostoroztak, de azért a Te 
jöveteled fehér volt. Kereszthalál kínjaival haltál 
meg, de a Te munkádból századok táplálkoz-
nak. Jöj j , édes csacsogó apróságom, örvendj 
e drága, jó tanítónak, mert elhozza szivét e 
fehér ünnepen. Megajándékoz téged sok-sok 
jóval, mutatja, hogy szív kell a szeretethez, 
ha titeket meg akar nyerni a hálára. Tisztelete 
parancsoló, mert működésén nem volt szeny, 
azt bevonta a tiszta munka becsülésének pati-
nája, azért a szeretet, mellyel adóz neki az 
egész világ, mert amit tanított : igaz ; ahogy 
tanította : nemes ; ahogy fönntartja nevét — 
az az ő munkája értékéből fakad. 

Jöjj, édes gyöngyöm, mondja el kicsinyke 
szád az ő miatyánkját, hiszen a kis gyermek-
ben ő is gyönyörködött. A ti ártatlan lelketek 
a szivéhez szólott, azért tudott titeket úgy 
szeretni, mert érezte, hogy mester keze a 
gyermeki szív kristályában nem talál mocskot, 
fölhozhatja gyöngyét a lélek mélyéből. Nem 
zavarta föl lelketeket a szó vadságával, mint 
halász a folyóvizet, hanem meghagyott kristály 
tisztaságban, hogy a lélek kincsének gyöngyeit 
megmutassa a világnak. 

Nagy lelke a világ mindenhatóságának, ne 
vedd rossz néven, hogy amikor fölgyújtom 
gyertyalángját hófehér ünneped emlékének, 
úgy megreszket a kezem, mert bűnös vagyok. 
Talán csak apai érzés az, hogy fiam arcára 
most elővarázsolom a talán csak a menny-
országban látható, földön oly ritkán látható 
érzést, de meglehet, hogy úgy igaz. Ha ez 
így van, bűnös vagyok, hogy miért nincs 
máskor is annyi hitem, hogy a tanítói hivatás 
szépségeit úgy lássam, mint mikor Téged, a 
legnagyobb tanítót ünnepellek. 

A sürgés-forgás a háznál, az a rejtegetett 
érzelem, mely karácsony estéjén fölgyúl, mint 
a lángoszlop, kis fiam kiváncsiskodása, fele-
ségem gyakori figyelmeztetése, hogy ezt is, 
meg amazt is tegyem föl a fájára, az a csók 



mely azt dokumentálja, hogy megadatott nekünk 
is, hogy Zoltánkánknak karácsonyfája legyen, 
nélkülözés, talán egy havi szűkölködés mellett, 
mesterré tesz. A hitem is segítő. Föl is cif-
ráztam már, föl is ékesítem jobban az ő fáját. 

Es ha majd ott könnyezem, ha a miatyánkot 
is elfelejtve, csak motyogom a szavakat, oh én 
édes Jézusom, ne hidd el, hogy a világon már 
nincsen boldogság. Oh van ! Ilyen magamfajta 
egyszerű lélek is látja . . . Amit az emberek 
keserűségükben mondanak, az nem hit, az rend-
szeres hiba, amelyből sok rossz fakad. Bizony 
ha az emberek Téged megtalálnak, az én lel-
kemmel hasonlatosan boldogok lesznek. 

Mert értitek-e emberek, hogy amidőn előt-
tetek fehérlelkü gyermek tapsikol, mikor mo-
solyban fürdik a szem, bámuló arcocskán ott 
ül a csodálkozás, midőn fényes gyertyaláng 
mellett káprázatos fényben azt mondjuk: itt 
volt az édes Jézu% hogy akkor gyermeketek 
szivéből fakadt hálában sok a boldogság akkor 
is, ha egy hónapig, egy esztendeig szükös-
ködtünk ? Sőt ekkor nagyobb, mert szeretetünk-
nek ára van, nagyobb, tiszteletreméltóbb, mint 
a gazdagoknak. 

Kialszik aztán a gyertyaláng. Ott angyalos 
ágyban alszik a gyermekünk. Trombitája, pus-
kája neki a mindene. Beszélünk a boldog-
ságáról, én meg félálomban mondom a Betle-
hemesek u t á n : „Mennyből az angyal, lejött 
hozzátok." 

(Solymár.) Verner Jenő. 

IRODALOM. 
A Lampel- Wodiáner-íé\e udvari könyv-

kereskedés kiadásában sok érdekes munka 
jelent meg. A Költők albuma már ötödik 
kiadásában kerül a közönség elé. Yan egy 
kisebb alakú és egy nagyobb alakú kiadás, ez 
utóbbi színes keretekkel; amannak ára 6 K, 
emezé 10 K. Jakab Ödön Pihenő című új 
novellás könyvet írt, mely 14 kedves elbe-
szélést tartalmaz s amelyhez Neogrády Antal 
festő művész készített néhány szép rajzot. A 
díszes kiállítású, tizenhárom íves kötet ára : 
fűzve 4 K, címképes díszkötésben 5 K 60 f. 
Dr. Csengeri János kolozsvári egyet, tanár 
lefordította Goethe Iphigenia Taurisban című 
drámáját, mely díszes kiadásban jelent meg, 
egész oldalas, szép illusztrációkkal. Ára díszes 
vászonkötésben 4 K, 2 K-ért fűzve is kapható. 
Dóczi Lajos munkáinak első végleges kiadá-
sában megjelent most a hetedik kötet : az 
Utolsó Szerelem. Igazi amatőrkiadásban jelent 
meg a könyv, úgy mint a gyűjtemény előbbi 
kötetei ; ára fűzve 4 K 50 f, díszkötésben 
7 K 50 f. Érdekes és értékes tudományos 

ifjúsági irat az Universum, mely találmányok, 
fölfedezések, utazások, vadászkalandok, ter-
mészetcsodák, hasznos tudnivalók, mulattató és 
tanulságos kísérletek gyűjteménye. Dr. Hankó 
Vilmos szerkeszti ; ára, gyönyörű címképes 
vászonkötésben, a 25 íves vaskos kötetnek 8 K 
50 f. Gyermekmesék címmel Kipling, a nagy-
hírű angol író gyönyörű állatmeséket írt, me-
lyeket dr. Mikes Lajos jó nyelven lefordított; 
ára a diszes kötésű könyvnek 3 K. Grimm 
meséi is megjelentek a Lampel-cég kiadásában, 
két kötetben ; egy-egy kötet ára 3 K. A boldo-
gulás útját, Smiles egyik leghíresebb könyvét 
dolgozta át a magyar viszonyokhoz alkalmazva 
dr. Kárff'y Ödön. Az élet bölcs fölfogására 
oktat ez a könyv s érdekes példaképekkel 
mutatja be, mitől kell óvakodniok, mikép kell 
élniök a magyar ifjaknak, hogy a haza derék 
polgáraivá váljanak. A jeles könyvet Tüll Ödön 
festőművésznek néhány szép képe ékesíti. Ára 
díszes vászonkötésben 2 K 60 f. Radó Antal 
Robinson-átdolgozása is megjelent új kiadásban, 
új képekkel ; ára 3 K 20 f. A Cooper-regé-
nyek sorozatában megjelent az Útmutató, 
dr. Mikes Lajos jó fordításában. Az Útmutató 
harmadik kötete az új Cooper-sorozatnak, 
amelyekből megjelent már ezen kívül a Vadölő 
és az Utolsó Mohikán is. Minden kötetet 12 
(egész oldalas) kép díszít. Ára egy-egy kö-
tetnek címképes, díszes vászonkötésben 4 K. 
Leányok tükre című könyvet írt Beniczkyné-
Bajza Lenke a felnőttebb leányok számára. 
Nagy magyar nők életét festi meg e kötetben, 
azokét, akiknek élete, lelki nemessége, haza-
szeretete, lemondása, önfeláldozása igazán tükre 
lehet minden magyar nőnek : Szilágyi Erzsébet, 
Lorántffy Zsuzsánna, Széchy Mária, Zrínyi 
Ilona, Mária Terézia és Erzsébet királyné ez 
a hat nagy magyar nő. Minden életrajzhoz 
Bemeczkyné- Volff Irma rajzolta meg nagy 
művészettel az arcképet, egy-egy megkom-
ponált szép képben. A szép könyv ára 3 K 80 f. 

Magyar Remekírók, a magyar irodalom 
főművei 55 kötetben. Ép most jelent meg 
nemzeti irodalmunk eme korszakos gyűjtemé-
nyének negyedik sorozata, s így most már 20 
kötet került ki a magyar remekíróknak eme 
leggondosabb és legdíszesebb kiadásából, 
melynek rendkívül nagy elterjedése a nemzet 
minden rétegében eddigelé szinte páratlan. 
A most megjelent negyedik sorozatot külö-
nösen a Széchenyi-kötet teszi érdekessé. Ezt 
Berzeviczy Albert állította össze a legnagyobb 
magyar műveiből, s oly bevezetéssel látta el, 
mely essay-irodalmunkban kiváló helyet fog 
elfoglalni. Nagy figyelmet fog kelteni a kuruc-
költészet kötete is, melyet Erdélyi Pál szer-
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kesztett. Ezekenkívül Vörösmarty IV. kötete, 
Tompa II. kötete és Kisfaludy Sándor I. kötete 
jelentek meg a sorozatban. Az utóbbihoz 
Heinrich Gusztáv írt nagybecsű bevezetést. 
A Magyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 
5 kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 
kötetes munka ára 220 korona ; az ennek 
kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes 
művei hat kötetben kötve ára 30 korona, 
ezt a Magyar Remekírók vevői 20 korona 
kedvezményes áron kapják. Megrendeléseket 
elfogad minden könyvkereskedés és a Franklin-
Társulat magyar irodalmi intézet és könyv-
nyomda. (Budapest IV"., Egyetem-u. 4.) 

A Szent-Ittván-Társulat is több érdekes 
kiadvánnyal jelent meg a karácsonyi könyv-
piacon. Ezek: Két világ között. Regény. Irta 
Andor József. Két kötet. A Családi Regénytár 
31. és 32. kötete. Masolino. Regény Zsigmond 
király korából. Irta Tarezai György. Két kötet. 
A Családi Regénytár 33. és 34. kötete. Egy-
egy kötet ára csinos vászonkötésben egy K. 
Futó csillagok. Ifjan elhunyt költőink jellem-
képei. Irta Prónai Antal dr. Ára 1 K 60 f. 
Emma néni t'iz meséje jó gyermekek számára. 
Udvary Géza eredeti rajzaival. Ara 2 K 40 f. 
A Karassó mellől. Elbeszélések, írta Neumayer 
Dezső. Ara 1 K . A magyar ipar dicsősége: 
Szabóky Adolf élete. írta : Erdősi Károly. 
Ara 12 fillér. Ez az életrajz a munka dicsé-
rete. Nemes a célja, érdekes az előadása. 
Angyalszivek karácsonya. Karácsonyi kép. írta : 
Erd 'si Károly. Ára szintén 12 fillér. 

Érdekes Könyvtár című új könyvalakú szép-
irodalmi folyóirat első (karácsonyi) száma 
díszes kiállításban, tetszetős alakban, kiváló 
tartalommal jelent meg. Tartalma közül kieme-
lendők Mikszáth Kálmán, a kitűnő elbeszélő-
nek „Bátyus zsidó lánya" és „Pletyka" érdekes 
novellái. Ezenkívül gazdag rejtvénypályázati 
rovat, ismeretterjesztő apróságok stb. teszik a 
64 oldalra terjedő füzet tartalmát. A lap elő-
fizetési ára negyedévre 1 korona, mely összeg 
az „Érdekes Könyvtár" kiadóhivatalába (VIII., 
József-körút 65.) küldendő. 

HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi k i r . tanfelügyelőnek és tanfelügyelő-
ség! kirendeltségnek. — 79.819. sz.) 

Di*. Nagy Albert budapesti orvosnak Jó 
egészség című folyóiratát a folyó évi 21.375. 
szám alatt kelt rendeletem kapcsán a nép-

iskolai tanítói könyvtárak részére való beszer-
zésére újból ajánlom. 

Budapest, 1903 december hó 10.-én. 
A miniszter meghagyásából : 

Szász, 
miniszteri oszt.-tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Köszönetét nyilvánította : gróf Serényi 

Jánosnak, aki a bukoveci közs. isk. és tanítói 
lakás céljaira, míg a község a saját erején 
iskolát építtethet, egy megfelelő épületet aján-
dékozott ; Damaszkin Arzén földbirtokosnak, 
aki a temesvári áll. felsőbb leányiskola szá-
mára egy értékes zongorát adományozott. 

Kinevezte: Mátyássy Jolán oki. kisded-
óvónőt az erdőközi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Tóth Margit oki. óvónőt a lyutai 
áll. óvóhoz óvónővé; Kerékgyártó Mihály oki. 
tanítót a gyantai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Sziklai Ferenc, Lernyei József, Kiss 
Veronika és Matus Laura oki. tanítókat, ill. 
tanítónőket a piszkei áll. el. népiskolához r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Jléthy Leontin oki. 
tanítót a dévai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Fenyvessy Béla deszki áll. 
el. isk. tanítót a kis-oroszi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Kotlát Emma peteki áll. 
el. isk. tanítónőt a marosujvári áll. isk.-hoz 
jelen minőségében; iíj. Kölcsey Rudolf nagy-
somkuti áll. el. isk._ tanítót a bars-kovácsi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében ; Imréh Benedek 
zágonbárkányi és Bodali Pál komollói áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen ; Mészáros Anna 
csongrádi áll. el. isk. tanítónőt az ugyanottani 
áll. gazd. ismétlő iskolához. 
• Végleg megerősí tet te : NikőUts Jánosné 
Gyurits Julia kátyi közs. isk. r. tanítónőt jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Bozsolilc Ferenc 
décsi munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 1120 koronát; Weninger János moson-
szentandrási r. kath. tanító részére évi 1180 
koronát ; Kizák Péter pakosztói munkaképtelen 
gör. kath. tanító részére évi 420 koronát ; 
Musztecz Pál doklini munkaképtelen gör. kel. 
tanító részére évi 740 koronát; Kisrómai 
Sándor zimányi r. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanító részére évi 560 koronát ; özv. Makay 
Lászlóné, szül. Hortoláni Gabriella tomaleleszi 
munkaképtelen róm. kath. tanítónő részére évi 
440 koronát; Jósa József ó-pécskai munka-
képtelen g. kel. tanító részére évi 1360koronát; 
Hanusz Alajos orechói r. kath. el. isk. tanító 
részére évi 720 koronát; Bitter Péter apari 
r. kath. el. isk. tanító részére évi 1180 koronát ; 
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Pillarik Ferenc lóoci róm. kath. elemi iskolai 
elagott tanítónak évi 720 koronát. 

Gyám-, i l l . segélypénzt utalványozott: 
néhai Varga Lajos gércetacskándi volt r. kath. 
tanító özv., szül. Göttmann Etelka és János 
nevü kiskorú fia részére 350 koronát; néhai 
Bécsi Mihály tilaji nyug. r. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Kurucz Anna részére évi 300 koronát; 
néhai Szilágyi Mór orosházai nyug. izr. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Schmidek Sarolta részére 
évi 712 koronát, három kiskorú árvája részére 
pedig összesen 355 korona 98 fillért ; néhai 
Franczia Gyula szentistváni r. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Tolvay Róza és 2 kiskorú 
árvája részére (390 korona 66 fillért ; néhai 
Zacharias Vince vajdácskai gör. szert. kath. 
tanító özv., szül. Hvozdovics Heléna részére 450 
koronát; néhai Klóz János volt szentantal-
tárnoki r. kath. tanító 5 kiskorú árvája részére 
250 koronát ; néhai Montskó Tivadar hunfalvi 
r. kath. tanító özv., szül. Montskó Veronának és 
három kiskorú árvájának 505 korona 48 fillért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A királyi házat súlyos gyász érte. Elete 

tavaszán, 19 éves korában meghalt József kir. 
herceg legfiatalabb leánya : Klotild Mária kir. 
hercegkisasszony. F. hó 18-án volt Budavárában 
a temetése, melyre király O Fölsége is lejött 
magyar fővárosába. Az országgyűlés mindkét 
háza küldöttségileg képviseltette magát a teme-
tésen s a képviselőház pénteki ülésén gróf Tisza 
kormányelnök a következő szavakban adott 
kifejezést az országos gyásznak: „Az a mélyen 
megrendítő gyászeset, amely az uralkodóházat 
a közeli napokban érte, az igaz megdöbbenés, 
bánat és részvét húrjait hozta rezgésbe a magyar 
nemzet minden tagjában. Az isteni Gondviselés 
által rámért megpróbáltatás között talán eny-
hülést és vigasztalást szerezhet az uralkodó 
háznak az a tudat, hogy jóban és rosszban, a 
magyar nemzet lelkével az uralkodóház sorsa 
egybe van forrva, és vigasztalást hozhat az 
újabb megrendítő csapás által lesújtott szülőknek 
is az, hogy bánatukban az egész magyar nemzet 
pártkülönbség nélkül osztozik." 

— A Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
melynek célját lapunk f. é. 48. számában 
ismertettük, f. hó 19.-én megalakult. Szily 
Kálmán, az akadémia főtitkára ismertette a 
társaság megalakulásának történetét és célját. 
Eleven érintkezést akarunk létesíteni, mondotta, 
a szaktudomány és a romlatlan nyelvészet 

emberei között. Az éljenzéssel fogadott meg-
nyitó beszéd után Melich János, az előkészítő-
bizottság titkára, fölolvasta a társaság zászlója 
alá sorakozottak névsorát. Eddigelé mintegy 
kétszázan jelentkeztek, köztük öten alapító 
tagoknak, akik a kétszáz koronás alapítványi 
összeget nagyrészt már be is fizették. A meg-
jelentek egyhangúlag elhatározták, hogy a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságot megala-
kítják. Az alakuló gyűlés azután pontonként 
tárgyalta az alapszabály-tervezetet s azt néhány 
módosítással elfogadta, megbízván egyúttal a 
közgyűlés elnökét, hogy az alapszabályokat 
jóváhagyás végett fölterjessze a kormányhoz. 

— Az újpesti állami elemi iskolánál 
megüresedett tanítónői állás betöltése tárgyá-
ban dr. Berzeviczy Albert miniszter akként 
döntött, hogy a férfi és női tanerők nagy 
aránytalanságára való tekintettel a tanítónői 
állást férfi tanítóval fogja betölteni és lapunk 
mai számának hirdetési rovatában a pályázat 
is ily értelemben van a megüresedett állásra 
kihirdetve. Tekintettel arra, hogy az újpesti 
állami iskolákban jelenleg 38 férfi tanítóval 
szemben 55 tanítónő működik és ez utóbbiak 
több fiú - osztályt vezetnek : dr. Berzeviczy 
miniszter fönntartja elődjének az újpesti áll. el. 
iskoláknál a férfi és a női tanerők aránytalan-
ságának megszüntetését és a helyes egyensúly 
helyreállítását célzó rendeletét. 

— Boldog Ünnepeket kívánunk olvasóink-
nak : Magyarország tanítóságának. Őszintén 
kívánjuk, hogy t. kartársaink a szeretet ünne-
pén zavartalan örömüket leljék családjukban, 
melyhez a tanítói lelkiismeret és lelkesedés az 
iskolát is mindig odaszámítja. Nem volna helyes 
a szeretet ünnepét panaszos szóval megzavarni, 
de a reménynek még az ünnepi hangulatban 
is, vagy épen ezért, kifejezést adhatunk, annak 
a reménynek t. i., hogy a magyar tanítóság 
összeségére már a közel jövőben jobb napok 
fognak virradni ! A Néptanítók Lapja a szeretet 
ünnepén részt kér és ad abból a szeretetből, 
mely immár 36 éves szilárd kötelékkel fűzi 
össze a magyar tanítóságot nagy Eötvösünk 
ez alkotásával. A hazai tanítóság erre a lapra, 
mint hűséges, őszinte, igaz barátjára minden 
időben bizton számíthat. De, örömmel látjuk, 
számít is, mert nap-nap mellett tömegesen 
keresi föl lapunk szerkesztőségét tanácsot, 
útmutatást, támogatást kérő leveleivel. Ezeket 
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a leveleket mi tehetségünkhöz mérten készség-
gel intéztük el a múltban s intézzük el a 
jövőben és a mai ünnep hangulatában arra 
kérjük t. kartársainkat : forduljanak csak ezután 
is bizalommal hozzánk ; mi mindig szeretettel 
foglalkozunk minden tanító ügyével. Isten 
óvja. Isten áldja a magyar tanítóságot és adjon 
neki boldog ünnepeket ! 

— Az alkoholizmus ellen. F. év április 
havában Brémában nemzetközi alkoholellenes 
kongresszust tartottak, melyen a magyar köz-
oktatásügyi minisztert dr. N. Szabó Sándor 
osztálytanácsos képviselte, aki most számolt 
be kiküldetéséről, A brémai (IX.) kongresszuson 
két főirányzat domborodott ki, ú. m. 1. a 
mindennemű szeszes italtól teljesen tartózkodóké 
(abstinenseké), 2. a mérsékelteké, kik az 
alkokoltartalmú italok élvezetét kis fokban és 
bizonyos körülmények között megengedhetőnek 
tartják. Az egyik rész, az alkoholnak és az 
alkoholtartalmú italoknak tápértéket tulajdonít, 
míg a másik ezt is kétségbe vonja, illetve az 
alkoholra kiadott költséggel arányban lévőnek 
nem tartja s azon áron táplálóbb eledelek 
beszerezhetését kétségtelennek mondja. 1))-. Szabó 
osztálytanácsos a teljes tartózkodás (abstinencia) 
híve. „A brémai kongresszuson képviselt ellen-
táioa í r t í i i jüatuk egyben taldllcosrtah, l iogy t. i. 
a gyermekeknél a szeszes italoktól való teljes 
tartóztatás szükséges, és az alkoholizmus elleni 
küzdelem megoldása a gyermekkorban kisérlendt 
meg s az ifjúkorban folytatandó. Egyrészt 
ugyanis ezen kor legalkalmasabb az ideális 
célokért való lelkesedésre, másrészt a jellem-
képzéssel kapcsolatban való megoldás a leg-
sikeresebbnek Ígérkezik. Hogy azonban a munka 
eredményes lehessen, az alkoholizmus elleni 
küzdelemben minden tanítónak állást kellene 
az iszákosság ellen foglalnia és jó példával elől 
járnia. Mert hiszen hogyan keltsen a tanító a 
gyermekben olyasmi iránt érdeklődést és hogyan 
győzze meg őket olyannak a helyességéről, 
ami iránt maga sem érdeklődik, amit maga 
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sem tart helyesnek. Amellett tehát, hogy a 
gyermekektől távol kell tartanunk az alkoholt, 
föl kell őket világosítanunk annak mindennemű 
káros következményeiről." E célokat szolgálják : 
a család, az iskola és a gyermek-önmegtartóz-
tatási egyesületek. A tanítónak majdnem min-
den tárgy kapcsán van alkalma, hogy a taní-
tásba a megfelelő tájékoztatást beleszőjje. 
Külföldön e tekintetben nagy a haladás." 
Dr. Szabó oszt.-tanácsos nagyérdekű jelenté-
sének „Az iskola és nevelés az alkoholizmus 
elleni küzdelemben" című fejezetét közelebb 
egész terjedelmében fogjuk közölni. A leg-

közelebbi alkoholellenes kongresszust Budapesten 
tartják meg s e célra a belügyminiszter 10.000 
koronát engedélyezett. 

— Pé te r fy Sándor a Pozsonyi Tanító-
Egyesiilet t iszteletbeli tagja . A Pozsonyi 
Tanító-Egyesület utóbbi közgyűlésén Péterfy 
Sándor kir. tanácsost, az Eötvös-alap örökös 
elnökét a tanügy- s a jótékonyság terén szerzett 
érdemei elismerésének jeléül közfelkiáltással 
tiszteletbeli tagjává választotta. Ez alkalomból 
di-. Wagner Lajos egyesületi elnök s Kovalik 
Mihály jegyző az ünnepeltet lakásán üdvözölték 
s neki a tiszteletbeli tagságról szóló dísz-
oklevelet átnyújtották. 

— Elismerés egy taní tónak. A „Somogy-
vári Egyházkerület" róm. kath. papsága Szőllös-
Gryörökön tartott papi gyűlésén az igazi elis-
merés őszinte hangján nyilatkozott meg Viz er 
János lengyeltóti főtanító 40-éves tanítói mű-
ködéséről. A jegyzőkönyvi elismerés így szól : 
„A Somogyvári Egyházkerület lelkészkedő pap-
sága Szőllös-Gry örökben tartott gyűlésekor 
jegyzőkönyvi elismeréssel és megörökítéssel 
emlékezett meg Viz er János lengyeltóti fő-
tanító úr áldásdús működése negyvenedik évé-
nek betöltése alkalmával azon érdemeiről, 
melyeket a népnevelés terén az Egyház és a 
Haza szolgálatában nemcsak eltöltött, hanem 
kifejtett és eredményezett is. Meg kell emlé-
keznünk róla, mint oly tanítóról, népnevelőről, 
ki az iskolában, a templom előcsarnokában, 
így tehát a lelkészkedő papsággal vállvetve, 
együttműködve tette meg kötelességét ; mely 
kötelességteljesítés a lelkészkedő papságban a 
hálás elismerés érzetét keltette föl, azon óhaj-
tással : vajha hozzá hasonlóan fogná föl minden 
néptanító magasztos misszióját ; mert ez esetben 
az együttműködés nemcsak a kivánt eredményt, 
hanem az egymáshoz •való közéledést, a tanítói 
állás és az egyed személyi tekintélyének fönn-
tartását, növelését is biztosítaná.11 

— Az Eötvös-alap köréből. A gyarapodás. 
F. év jan. 1.-től f. é. december 19.-ig belépett 
összesen 2.329 új tag, akik 13.477 koronát 
fizettek be az alap pénztárába. Az új tagok 
közt van 2031 három koronás, 292 ötven koronás 
és hat 20 koronás részesjegyes tag. — A 
szóvetkezetek általában rokonszenvvel fogadták 
az elnökségnek támogatásra vonatkozó fölszó-O O 
lítását s mindjárt az első héten 22 szövetkezet 
válaszolt az elnökség körlevelére s küldött is 
156 koronát. A legörvendetesebb az, hogy a 
szövetkezetek teljesítik az elnökség abbeli 
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kérelmét, hogy alapunk javára évi segélydíjat 
vegyenek föl költségvetésükbe s ekként orsz. 
segélyegyesületünknek ezen a réven állandó 
jövedelemre van kilátása. Az egyik hitelszövet-
kezet, mely nagyon meg lehet elégedve tanító-
könyvelője működésével, 50 koronás részesjegyet 
vett s kijelentette, hogy minden évben 10 koronát 
küld. Még Horvátországból is kapott az Eötvös-
alap egy szövetkezettől 5 koronát azzal az 
Ígérettel, hogy minden évben adnak ennyit. Az 
elnökség ezen az úton ismételten kéri azon t. 
kartársakat, akik szövetkezetekben vagy takarék-
pénztárakban működnek, hogy hívják föl az 
intézetek vezetőinek a jóakaratát Eötvös-alapunk 
iránt, mivel az a szándéka, hogy az eddig még 
gyenge árva-alapot erősítse. Az Eötvös-alap 
erősödésén fölül különben a tanítókra is hízelgő 

o 
az, ha az a kör, amelyben a köz javára mun-
kálkodnak, így is elismeri munkájok értékét-
(Az Eötvös-alap elnökségének most van módja 
e tekintetben is bepillantást szerezni a tanítóság 
közhasznú működésébe.) A takarékpénztárakhoz 
a körlevelek a m. hét közepén mentek szét s 
legközelebb a vármegyei törvényhatóságokhoz 
és a városokhoz küldi meg az elnökség a 
fölszólításokat. Akinek befolyása van, i t t vagy 
o t t : érvényesítse! Eötvös-alapunknak második 
Házmik megnyitásáig nagyon meg kell erősödnie, 
hogy magára vállalt kötelességeinek becsülettel 
eleget tehessen. — Népünnepélyt és táncmulat-
ságot rendezett a „ Nagy-Kiiküllő-megyei ált. 
tanítóegyesület" hévízi járásköre Halmágyon 
felerészben az Eötvös-alap javára s be is 
küldött 10 K 31 fillért. A farsang közeledtével 
az elnökség ismételten kéri a t. kartársakat, 
hogy műkedvelői előadások és táncmulatságok 
rendezése alkalmával ne feledkezzenek meg az 
Eötvös-alapról, mely ezen a réven is nagy évi 
jövedelemre tehetne szert. Csak akarni kell! 

— Rövid hírek. Jubileum. A Munkácsi 
Nőegyesület e napokban ünnepelte meg fönn-
állásának 30. évfordulóját, mely alkalomból az 
egyesület történetét Szalay István állami tanító 
megírta. Az egyesület 20 év óta árvaházat 
tart fönn, melyben állandóan tíz árvát nevel-
nek, havonta harminc-negyven elaggott szegényt 
segít s eddig több, mint 100.000 koronát for-
dított jótékony célra. A nőegyesület tette 
lehetővé, hogy Munkácson megnyitották az 
állami gyermek-menedékhelyet. Á jubiláris 

gyűlésen kimondották, hogy az árvaházat 25 
árva befogadására bővítik ki. — Jótékonyság. 
A kispesti Petőfi-utcai leányiskola, melynek 
lelkes és munkás igazgatója Vörösváry Béla, 
lapunknak is munkatársa, f. hó 20-án 30 
gyermek teljes fölruházásával egybekötött 
karácsonyi ünnepélyt rendez, melynek összes, 
mintegy 200 korona költségeit a lelkes tanító-
testület tisztán a társadalom áldozatkészségéből 

o 
gyűjtötte össze. A szegény gyermekek karácsony-
fája körül alkalmas karácsonyi játék is lesz, 
mely a karácsonyi ének hangjai mellett szivet 
és lelket emelő módon gyönyörködtetni fogja 
a hallgatókat. A kispesti tanítótestület ezúttal 
is derék munkát végzett! — Táncmulatsággal 
egybekötött zeneestélyt rendez a kiskunhalasi 
tanítótestület a Ferenc József Tanítók Házában 
létesítendő „Halasi szoba-alap" javára január 
9-én.—• Pályatételek. A „Szebeinnegyei Tanító-
testület" választmánya a következő pályatétele-
ket tűzte ki kidolgozásra: 1. „A verstanítás 
célja és anyaga a nemzetiségi vidékeken levő 
magyar tannyelvű elemi népiskolában." 2. A 
természettan tanítása az elemi népiskolában, 
tekintettel a gyakorlati életre." 3. „A helyes-
irás gyakorlati tanítása az elemi népiskolában." 
Mindhárom tétel jutalma egyenként 60 korona. 
A pályaművek beküldési határideje 1904. évi 
szeptember 1-je. A pályázatban csak a „Szeben-
mogyoi Tanítótestület" rondoc tagjai vehetnek 
részt. — Gyűlés. A „Hajduvármegyei Gönczy 
Pá l nevét viselő tanítóegyesület* december hó 
29-én Debrecenben évi rendes közgyűlését 
tar t ja . 

— Adakozás. Nálunk befolyt : Eötvös-alapra: 
Garami Béláné (tags, díja) 3 K ; Szekeres 
Ferencné (t. d.) 3 K ; Zorkóczy Béláné (t. d.) 
3 K ; Smerál Fanny (t. d.) 3 K ; Manninger 
Irma (t. d.) 3 K ; Horváth Ferenc (t. d.) 3 K ; 
Stier Ignác (t. d.) 3 K ; Szekeres Ferenc (t. d.) 
3 K ; Vajda István (t. d.) 3 K ; Kiss István 
(t. d.) 3 K ; Garami Béla (t d.) 3 K. Átutaltuk 
az alap pénztárába. 

— Halálozás. Seéber József, nyugalmazott 
érdemkeresztes igazgató-tanító f. hó 13-án 
Tatán, életének 86-ik évében, végelgyengülés-
ben jobblétre szenderült. Áldás emlékére ! 

Tarta lom. Karácsony ünnepén. Péterfy Sándor. — 
Felvidéki tanügyi kérdések. Murányi Ede. — Spencer. 
Vágvölgyi Béla. — A „Hymnus" más megvilágításban. 
Szentgyürgyi Lajos. — Nyelvtantanítási botlások az 
elemi iskolában. Szabó Kálmán. — Külföldi szemle. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Szünóra. 
Jézus (vers). Minké Béla. — Jézus. Verner Jenó. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő : Göőz József clr. 
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K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Hegkaphat ja e lapot minden magyarország5 népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az Illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCA 17. SZÁil. MAO Y. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m a d n n k vissza. 

Népnevelő egyesületek. 
(U.) Dr. Makay Béláé az érdem, hogy 

a magyar tanítóság országszerte foglal-
kozik nagy Eötvösünknek a népnevelő 
egyesületek létesítésére vonatkozó eszmé-
jével. „Eötvös-alapunknak" folyó évi 
február 2.-i emlékünnepén ő keltette 
új életre ezt az immár 35 év óta 
szuny adó eszmét, melyet a M. T. Orsz. 
Bizottsága a jövő évi egyetemes tanító-
gyűlés tárgyai közé is fölvett. A vidéki 
tanítóegyesületek részint már meg-
vitatták, részint most tárgyalják ezt az 
érdekes, de érett megfontolást kivánó 
kérdést. 

Az eszme megmozgatója óva intett 
e lapok folyó évi 23. számában a 
„gyárilag, papiron való szervezéstől", 
amire e sorok írója hasonló értelmű 
visszhangot adott lapunk folyó éín 24. 
számában s két vidéki taní tóed^süle t 
közgyűlésén. „Eötvös szózata ótíf^S5 év 
mult el — írja említett cikkéoéfi dr. 
Makay Béla — s azóta a népnevewiegye-
sületék szervezésére a talaj édeskeveset mun-
káltatott meg. Az eszme barátainak s a 
velem tartó tanítói egyesületeknek első 
sorban az a kötelessége, hogy a nép-
nevelő egyesületek szervezésére az ugart 
féltörjék, megmunkálják, porlianyítsák s a 
hellyel-közzel terméketlen, . kopár ós 
szikes területet termékennyé tegyék; 
mert a népnevelő egyesüléteknek már 

rügyet fakasztó csemetéjét, hogy erős 
gyökeret eresszen, csak egészséges s 
jól megmunkált talajba ültethetjük.11 

Teljesen egyetértünk ebben dr. 
Makayval, valamint abban is, hogy a 
kérdést a járásköröknek és a járáskörökben 
lebet leginkább megoldani, még pedig 
első sorban okos talajelőkészítéssel. Mert 
mit akarunk a-népnevelő egyesületekkel 
elérni ? Kétségkívül a népet nevelni, ok-
tatni. Csakhogy épen ebben a tekintet-
ben kell óvatosan eljárnunk, mert a 
magyar nép szeret ugyan tanulni, de 
nem szabad azt észrevennie, hogy ok-
tatni akarjuk, mert akkor: „es merkt 
die Absicht und wird verstimmt" (fel-
ismeri a célzatot és eloldalog). Ügyesen, 
sőt mondhatnám : diplomatikusan kell 
a munkához látnunk s ismét csak azt 
hangsúlyozom, hogy a járásköri üléséket 
a falu ünnepévé kell tennünk. Készülődjék, 
számítson arra az a mi jó népünk úgy, 
akár csak a búcsúra. A járásköri ülés 
első részében intézzük el a magunk 
tanítói dolgait ; a második részében 
— énekkel, szavalatokkal tarkítva — 
foglalkozz uuk közérthető, gyakorlati 
módon a nép ügyével-bajával, arról 
beszélve, ami neki fáj, alkalmas gyógy-
szert is ajánlva, vagy gazdasági véde-
kezésben, vagy értékesítő szövetkezetek 
megalakítására vonatkozó, akár rögtön 
megvalósítható fölhívásban ; a harmadik 



52. SZÁM. 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

rész pedig legyen a szórakozásé : a zenéé, 
a táncé. 

így munkálhatjuk meg leginkább a 
talajt s így, csakis így sarjadzhatnak ki 
a népnevelő egyesületek magából a hazai 
földből. A megoldásnak ezt az egyedül 
helyes módját kell egyesületeinkben 
megvitatnunk s ily értelemben kell, 
nézetünk szerint, az egyetemes tanító-
gyűlésnek is a vita medrét megásnia. 
Ismételjük: kerüljünk minden „egyle-
tesdit", minden „társadalmi papír-
sárkányt.'' 

De módunkban is áll ez, mert hiszen 
ha nem is mindenütt, de sok helyen 
már van kész alapunk, amelyre épít-
hetünk s ez az alap: az ifjúsági egye-
stíletek. Ezekben az egyesületekben készít-
hetjük elő legbiztosabban a népnevelő 
egyesületeket, mert ez utóbbiak magva 
benne van az előbbiekben. Az ifjúsági 
egyesületek számára meg kell nyernünk 
a nép, a társadalom érdeklődését s azt 
a magot csírázásra képessé kell tennünk. 

Hogy miképen 1 Erre a feléletet a 
magyar tanítóságtól várjuk. 

Megnyitjuk tehát hasábjainkat hozzá-
szólás végett a következő kérdésre : 
„Miként lehetne az ifjúsági egyesületekből a 
népnevelő egyesületeket kifejleszteni?" 

A magyar tanítóság több kérdést 
vitatott meg és tisztázott már lapunkban 
— mely a jelenlegi szerkesztőség veze-
tése alatt mindig arra törekedett, hogy 
nagy alapítója célzatainak és címének 
megfelelőleg a néptanítók lapja legyen — 
vitassa meg most ezt a társadalmi 
reform-kérdést is a maga por tá ján: a 
maga lapjában. 

Minden hozzászólást szívesen veszünk 
s az arravalókat vagy egész terjedel-
mökben, vagy kivonatilag ki is adjuk. 
Tisztáznunk kell ezt a kérdést már 
csak azért is, hogy az egyetemes gyűlés 
elé megvitatva, éretten kerülhessen. 
Akinek eszméi vannak, közölje velünk, 
de vigyázzon, hogy szürke teóriák tudo-
mányos látszatának a kedvéért el ne távo-

lodjék a váló élettől, mert csak az élet 
komoly szükségleteire építhetjük föl 
azt, amivel — elméletekbe való elmé-
lyedés helyett —- a magyar tanítónak 
ma első sorban kell számolnia: a szociál-
pedagógiát. 

Az iskola és nevelés az 
alkoholizmus ellen. 

Ígéretünkhöz képest közöljük dr. N. Szabi 
Sándor osztálytanácsosnak a Brémában tartott 
IX. alkoholellenes nemzetközi kongresszusról a 
közoktatásügyi miniszterhez intézett jelentésé-
ből a minket közelebbről érdeklő következő 
részt : 

Anton Don rotterdami tanító az alkoholizmus 
és nevelésről értekezik. Az alkoholizmus, úgy-
mond, méltán nevezhető a társadalmak ostorá-
nak. Orvosok és pedagógusok véleménye szerint 
is ennek ütései alatt sokat szenvednek a gyer-
mekek. Minden tanítónak tehát állást kellene 
ellene foglalnia annál inkább, mert az iskola erre 
sokszor ad alkalmat. Az abstinencia úgy állít-
tassék a gyermekek elé, mint legbiztosabb út 
az életben most és később. Oly tanok, melyek-
nél a nevelő példája nem szolgál lelkesítőül, 
keveset használnak. Legyen ezért az alko-
holizmus ellen küzdő tanító teljesen abstinens. 
Az iskolán kívül akár egyénileg, akár szövet-
kezve, sok jót tehetnek a tanítók, mely haza-
fias és az iíjuság védelmére szolgáló munkához 
kell hogy az állam is segítségét nyújtsa. 

Mr. Charles Wálkély (London) „A gyermek 
és az al kohol "-ról értekezett. Egyek vagyunk, 
úgymond, abban, liogy legfőbb teendőnk távol 
tartani a gyermekektől az alkoholt s fölvilágo-
sítani ezen bódítók káros hatásáról. „Az okos 
ember előre munkál", mondja Schiller. Legjobb 
tehát a gyermekeken kezdeni, mielőtt ivási 
szokásokat vennének föl. 

Ez ügyben első sorban a családi körben 
lehet legtöbbet tenni, továbbá az iskolában és 
abstinens gyermek- egyesületekben. Az a szerencsés 
gyermek, aki zsenge korától fogva nem szokott 
alkoholhoz. Gyakran azonban az ellenkezőt 
észleljük; ily esetben csak az iskola és az 
abstinens-egyesületek működése és befolyása 
marad fönn. Az abstinens tanítónak majd 
minden óra alkalmat ad arra, hogy tanításába 
a szükséges tájékoztatást beleszőjje. S a gyer-
mek a tárgyilagos oktatást nehezen felejti el. 

Angliában egyesületi úton 1889 óta mintegy 
40.000 Ti gyűjtetett a propaganda ezen mód-
jának terjesztésére. A tanítás módja különfél«. 
Főleg előadások, rövid érdekes beszédek tartat-
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nak a felsőbb osztályú tanulókhoz e tárgyról 
a tanév folyamán. Mult évben 4151 előadás 
tartatott 3868 iskolában 409.917 tanuló és 
13.161 tanító jelenlétében. Ezen előadásokról 
.245.676 ifjú gyermek, vagyis kb. 60% irás-
belileg beszámolt. Fontos föladatnak tekintik 
az alkoholizmus kérdésével már a tanítóképzők-
ben megismertetni a tanítókat, s őket az ügy-
nek megnyerni. Reményli, hogy ezen törekvések 
a t. hölgyeknek s a kongresszusi képviselőknek 
annyira ajánlják magukat, hogy azok terjesz-
tésére mindenütt örömmel vállalkoznak. Amíg 
a gyermekiskola ez ügyet magáévá nein teszi, 
„Bands of Hope"-okat, gyermek-mértékletes-
ségi egyesületeket kell alakítani. Fiuk és 
leányok 7 éves koruktól lehetnek szülőik enge-
delmével tagok. 14 éves korukban magasabb 
osztályba jutnak, hol a tanítás szélesbedett látó-
körüknek s fejlettebb értelmüknek megfelelő. 
A kötelező ígéret így szól: „Megígérem, hogy 
minden részegítő italtól tartózkodni fogok." 
Fiatalok díjtalanul lehetnek tagjai, rendesen 
azonban 5 fillér hozzájárulást fizetnek hetenként. 
Az ily egyesületek hetenként tartanak 1 órás 
üléseket, ének, ima, szavalatok s rövid beszéd 
az abstinencia előnyeiről, képezik a tárgysort. 

Nagybrittaniában és Irlandban 344 „Bands 
of Hope unio" van. Ilyenek s mértékletességi 
egyesületek az ifjúság számára 28.000-en fölül 
léteznek, mintegy 3 7- millió taggal. Ezen 
nemes ügy érdekében 70.000 mindkét nembeli 
egyén működik díj nélkül. Legújabb törekvése 
az egyesületnek a gyermekeket a korcsma be-
folyása alól mentesíteni. A most életbeléptetendő 
törvény szerint : részegítő vagy bódító italok 
nyújtása vagy árusítása 14 éven aluli gyerme-
keknek tiltva van ; épúgy tiltva van le nem 
pecsételt vagy be nem dugaszolt edényben 
átadni ilyeneknek szeszes italt, egy harmadik 
személy részére is, a korcsmán kívül. Tilos 
korcsmában való élvezés végett 16 éven aluli 
egyénnek szeszes italt nyújtani. Ennek az a 
hatása, hogy gyermeket nem szolgálnak ki s 
a korcsmákban való tartózkodásuk tilos. 

Nehéz, majdnem lehetetlen egy iszákost 
meggyógyítani; annál könnyebb a gyermeket 
vezetni. Ha ez úton küzdünk az alkohol ellen, 
biztos reménnyel nézhetünk a jövőbe. Örömmel 
töltené el fölolvasót, ha ily egyesületek alapít-
tatnának, melynek már sok helyütt áldásdús kez-
detéül szolgálnak a Kékkereszt-egyesület, a Good 
templars-rend s ez utóbbiak gyermekosztályai. 

Mrs Mary Hunt (Boston) „Az alkohol elleni 
védekezésről* tartott fölolvasást. 0 volt az, aki 
a tudományos temperence-oktatást az amerikai 
iskolákba 1892—902-ig, tehát 11 év alatt be-
vezette. A temperence-fiziológia tanítása a 
nyilvános iskolákban majdnem általánossá lett. 

Az „accisedepartement" legújabb jelentése 
mutatja, hogy ez idő alatt a szeszes italok 
fogyasztásában az emelkedés 2 3-al kisebb volt, 
mint a megfelelő előző időszakban, amidőn ily 
tanítás csak kis mértékben v.igy épen m-m volt. 
A fölolvasás referátumából a teljes megtartóz-
tatást illetőleg megjegyzendő : A jelentések, 
melyek a szülők által New-York és Ulionois 
tartományokban gyűjtettek, fölötte lelkesítők. 
A gyermekek hajlama ezen tanulmányok által 
nem csupán a szeszes italok és más izgató 
szerektől téríttetik el, de sokszor szülőiket is 
eltérítik e rossz szokástól. A temperence-okta-
tásnál oly mozgalomról van szó, mely az ipar-
nak és kereskedelemnek megmutatta, hogy az 
alkohol, — amennyiben a munkaképességet 
befolyásolja — a munkaadó legnagyobb ellen-
sége, valamint az alkalmazottaknak is. E lecke a 
tőkére és munkára mérhetlen haszonnal járt. Egy 
abszolút önmegtartóztató egyén kezét tette majd 
minden gépezet szelepére, teljesen józan vonat-
vezetőket és váltóőröket állított a 79,000.000 
lelket számláló amerikai nemzet nagy vasút i háló-
zatának felelősségteljes állomásaira. A teljes 
megtartóztatást üzleti föltétellé tette majd minden 
üzleti ágban. Elősegítette a közmeggyöződés 
keletkezését, mely eltávolította a katonák tábori 
kulacsából az alkoholt, mivel szemben egyéb 
adagjaik javíttattak, s nagyban csökkentette a 
szenvedéseket, melyek az iszákosságból szár-
maztak. A sörivók száma emelkedik ugyan, 
de ez az idegen bevándorlók befolyása. Ugyan 
e téren is javulásra van kilátás, mivel ezek 
gyermekei is nyilvános iskolákban tanulnak a 
sörivás káros hatásáról, továbbá a törvény til t ja 
a sör árusítását azon állomásokon, hol az 
idegenek először érnek partot. A sörgyárosok 
vesztesége a nép nyeresége ! 

Midőn előadó a törvényhozó bizottságok előtt 
a nemzeti kongresszuson és az Unio államaiban 
beszélt ezen nevelés érdekeben, azzal szokott 
érvelni, hogy minden dollár, mely az állam, 
város vagy nemzet kincstárába, erjedt vagy 
desztillált folyadékok vámjáért folyt be, az 
illetőknek 30 dollárjába került, hogy az alkohol 
következményeitől — melyek gonosztettek, 
szegénység, nyomor, őrültség, időpazarlás és 
munkaképtelenség alakjában nyilvánultak, — 
szabaduljanak. A tények mutatják, hogy absti-
nencia mellett nagyobb a pénzügyi nyereség. 
Ezen törvények már több mint 10 év előtt 
érvényben voltak az Egyesült - Államokban. 
Az utolsó népszámláláskor a vendéglősök és 
parasztok panaszkodtak nyereségük csökkenése 
miatt. Az anyagi jólét általában azonban pontos 
statisztikai kimutatások szerint ezen államokban 
25 milliárdról 29 milliárdra emelkedett. Oly ipar, 
melynek termékei a nép szellemi és erkölcsi, 

5S* 
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fizikai képességeire a fogyasztás egyenes arányá-
ban ártalalmasak, a nemzetre csak veszteség 
forrása lehet. A jövő az önmegtartóztató népéké. 
Amely nép pedig a szeszes italokhoz ragasz-
kodik, elvetemültté lesz. Mrs. Hunt 3.000 mért-
földet tett meg e fölolvasásért, s midőn a 
kongresszusnak a köztársaságok üdvözletét 
tolmácsolja, az államkormány jó kivánságait is 
kifejezi. A kongresszus nem hoz ugyan hatá-
rozatokat, de nem ismer törvényt, mely személyes 
elhatározásától e téren bárkit is eltilthasson, 
hogy otthon meg fogja a gyermekeknek szerezni 
a tudományos önmegtartóztatás áldásait. A 
mértékletes élvezet mindinkább hozzájárul a 
inértékletlen és leküzdhetlen élvezethez, vagy 
más szóval, az alkohol rabsághoz vezet.. Ha 
valamely népet meg akarunk szabadítani az 
alkohol veszélyeitől, népiskoláinkban a Jcövet-
Icezőket kell tanítani: 1. Az alkohol természe-
téről, a kis mennyiség által ébresztett leküzd-
hetlen vágyról, mely magában rejti a veszélyt, 
hogy szokássá válik. Az alkohol hatása az 
emberi szervezetre — mint azt a modern 
tudomány ismerteti — különösen az agyra, 
idegrendszerre s ezáltal a jellemre, képességekre. 
2. Az egyéb egészségügyi törvények iránti 
engedelmességről, megfelelő ismertetéssel ezen 
törvények megmagyarázása, illetve megértésére. 
Ezen stúdiumoknak az első iskolaévben kell 
kezdődniök,- s évenként növekedő terjedelemben 
folytattatniok. A tanrendben évi 30—40 lecké-
nek kell előírva lenni,míg a tárgy kimerítve nincs. 
Cél : a helyes szokások müvelését előmozdítani. 
A tanulók részére megfelelő iskolakönyveknek 
kell rendelkezésre állaniok. A tanítók elő-
készültségének hiánya ezen új ágban a gondosan 
megírt iskolakönyvek Írását és használatát 
szükségessé teszi. Ha a fönti föltételek teljesít-
tetnek, jó nyilvános iskolarendszerrel biró 
országban az ivási szokásoknak eleje vehető. 

Ezután a nevelés és iskolai kérdések fölötti 
vita következett, melyre 30-an voltak följegyezve. 
Tanügyi körökben keltett a kérdés legnagyobb 
érdeklődést. Nem tekintve, hogy a szónokok 
legnagyobb részben a külállamok közoktatás-
ügyi kormányzatából kerültek ki, a hallgatóság 
papok, tanítók és tanítónőkből állott, kik a 
fejtegetéseket érdekkel hallgatták. A terjedelmes 
vitának csak fontosabb részei adhatók e szűk 
keretű jelentésben vissza. Teljes volt azonban 
az egyetértés a tekintetben, hogy legszebb és 
szent kötelesség, az ifjúságot az alkohol veszélyeire 
figyelmeztetni. A tanítóságnak bele kell mennie 
a küzdelembe és az ifjúság megnyerésében közre-
működnie. A tanítóságnak életmódját azonban 
az iskolán kívül és azon belül összhangba kell 
hoznia. 

Hahnél F., a kongresszus jegyzője hang-

súlyozta, hogy a német felsőbb és alsóbb 
iskolákban hiányzik az ügy iránti érdeklődés. 
Egy a német abstinens tanítók egyesületéből 
indult ki, 7338 gyermekre vonatkozólag meg-
mutatta, hogy az értelmetlen szülők által a 
gyermekeknek megengedett alkoholélvezet 
mennyire ártalmas a nevelés céljainak. Sürgősen 
föl kell tehát különösen tanítói körökben az 
alkoholizmus iránti érdeklődést kelteni, hogy 
kellőleg belemelegedjenek. Csak akkor fogja 
az iskola föladatát eredményesen megoldani. 

Ugyanily értelemben nyilatkozik Duensing 
hannoveri tanítónő, ki a tanítók megrovandó 
közönyét tartja a mozgalom akadályának. 

Flaumer (Nürnbergből) nagy körülményes-
séggel a tanulóknak a korcsmázás miatti 
kizárása ellen fordul s a következőkhöz kélte 
a kongresszus hozzájárulását : Igazságtalannak 
és pedagógia-ellenesnek tartom a tanulóknak 
ez okból való elbocsátását, mert boldogulásuk 
megakasztatik, a szülőknek pedig gond okoz-
tatik. Elvárjuk tehát a figyelembe jövő iskolai 
hatóságoktól, hogy az alkohol-ellenes mozgal-
mat azonnal nyomatékosan indítsák meg, és 
az alapított s illetve alapítandó tanuló-abstinens 
egyesületeket, mint egyedül helyes és célra-
vezető eszközt a szellem, test és erkölcsrontó 
korcsmagazdaság ellen hathatósan támogassák. 

Hueppe (Prága) rámutat, hogy a nevelés 
kérdésében nincs a mérsékeltek és abstinensek 
között ellentét. Az ifjúságnak izgatókra s első 
sorban alkoholra nincs szüksége. De nem is 
kell az alkoholról a gyermekek előtt sokat 
beszélni, mert kezdenek róla gondolkozni, s 
ezzel többet ártunk esetleg, mint használunk. 
A demonstrálás anyaga az iskolákban a gyer-
meki fölfogáshoz alkalmazandó. 

Petersen kiéli tanító köszöni a szervező 
bizottságnak e kérdés napirendre tűzését ; 
reményli, hogy ezt a legközelebbi kongresszuson 
is szemmel tartandják. Nem mind kifogástalanok 
az itt fölhozottak, s nem is tekinthetők az 
egész kongresszus véleményének. Az abstinens 
tanítók német egyesülete az ügy természetes 
fejlődését kívánja. Különböző oldalról igénybe 
vétetett az iskolai hatóságok segítsége ez ügy-
ben, így a német mértékletességi egyesület 
elnöke fölkéretett, hasson oda, hogy az iskolai 
kirándulások alkalmával tiltva legyen hatósági-
lag az alkoholélvezet. 

Frygg Helennisné (Helsingsfors) : Az anyagi 
támogatás szükségét hangsúlyozza e téren, 
mivel a tanítók taneszközök és pénz nélkül 
nem tudnak működni. Azt mondják, hogy az 
abstinencia az életet meghosszabbítja ; ezt 
vegyék figyelembe az életbiztosító társulatok 
s kövessék egy finn ily társulat példáját, mely 
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5000 márkát adott, amint egy irat nyomán 
ez állításról értesült. 

E tárgyhoz szólt még a német tanulók 
abstinens-egyesületének egyik tagja : Petersen 
Hodingából. A tanulók első ily irányú mozgalma, 
mondja, Münchenből indult ki, de hatóságilag 
elnyomatott. Németországban a tanulók között 
4 ily egyesület van, az első Nürnbergben 
alakult. Stolpe-ban Berlin mellett abstinens 
le ínyok egyesülete van. Egyes német városok-
ban az igazgatók eltiltották ily egyesületek 
alakítását (Nürnberg, München, Schwerin, Bonn). 
Feltűnő e részben a különböző magatartás. A 
mértékletes igazgatók jóindulatot tanúsítanak, 
mások gúnnyal nyomják el a törekvéseket. 
Kéri az abstinens-tanulók törekvéseinek támo-
gatását. 

Gróf Douglas (Berlin) azon kijelentésre, 
hogy a kormány nem fog a pálinkaadóról 
lemondani, mivel „qui tacet consentire videtur" 
megjegyzi, hogy ily adók nem akadályozzák a 
kormányt, hogy az alkoholellenes mozgalmat 
gyámolítsa. Gróf Pozadovsky is vállalkozott a 
t. elnökségre. Jól tudja az állam, hogy kevesebb 
jövedelme ezen adón, kiegyenlítődik azon, amit 
szegényházakon, kórházakon és elmegyógyinté-
zeteken megtakarít. Ehhez járul, hogy egy 
egészséges nép többet is képes termelni. 

(Budapest.) Dr. JV. Szabó Sándor. 

Történelem tanítása. 
(Hozzászólás.) 

E lap 1903. évi 39. és 42. számában három 
nő, mondhatom : három lelkes honleány szól 
e tárgyról. Vajha mindé niköknek alkalma lenne 
azokat a fennkölt érzelmeket, melyek cikkeik-
ből oly kellemesen érezhetők, beoltani egy-
egy család szívébe-lelkébe ! Vajha az életben 
olyan polcra jutnának, honnan minden magyar 
anyának például szolgálhatnának arra, miként 
kell jó hazafivá nevelni a gyermeket. 

A történelmet — ridegebb nézetem szerint — 
csak szívből-szívre hatva nem lehet tanítanunk. 
Ha ti-ztán a legmagasztosabb hazafias érzel-
mek, tehát a történelem nyújtotta képzetek 
hangulatainak fölkeltése lenne a cél, úgy talán 
elérhető lenne a cél azon eszközökkel, melyeket 
az igen tisztelt kartársnők annyi lelkesedéssel 
fölemlítenek. Azonban nem elég csak a képzetek 
hangulatára Bppellálni, el kell mennünk a 
képzethmgulat funkciójáig. Csak akkor értünk 
célt, ha a gyermeket nemcsak hazafias lelke-
sedésre, hanem hazafias cselekedetre tudtuk elő-
készíteni, mely legrövidebben a nagy Széchenyi 
erne hármas parancsában fejezhető k i : „Hass, 
alkoss, gyarapíts!" 

Igen, a hazáért élni, megbecsülni a béke 

műveit, mélyíteni, szélesbíteni az alkotmány 
sáncait úgy, hogy a sánc partját a beomlás 
veszélye ne fenyegesse ; ápolni a polgártársak 
között a testvéri szeretetet; okos mérséklettel 
elhárítani a hazát fenyegető veszélyeket ; tehát 
élni a hazáért száz és ezer veszély között ; 
küzdeni annál többet, minél több a baj s azután, 
ha kell, meghalni a hazáért : ez a hazaszeretet ! 
Hazafias érzés első sorban, de ennek elenged-
hetetlen folytatása a hazafias cselekedet. Ez 
lehet a cél, melynél a magyaros viselet és név 
talán másodrangú kérdések, mert hiszen a 
magyar szabadságharc félistenei között nem 
egy volt, ki idegen névvel, de igaz magyar 
érzelemmel adott példát arra, hogy mit lehet 
tenni a hazáért. 

Azonban bármiként formulázzuk, bővítsük a 
történelemtanítás célját, hiú ábrándozás azt 
hinni, hogy az elemi iskolai tanítással a célt 
elérhetjük. — A 12 éves gyermek még nem 
cselekvőképes, fölbuzdulása nem nyilvánulhat 
tettekben, még abban az egyszerű dologban 
sem. hogy pl. idegen hangzású nevét meg-
magyarosítsa, mert szándékának ellene állhat 
a szülői akarat. 

Szándékosan tértem épen a szülőkre, mert 
a szülői ház közbejötte nélkül a mi munkánk 
légbe épített vár. A családi nevelés a ta la ja 
úgy a vallásos, mint a hazafias érzelmeknek. 

De — kérdem — nem sok veszélynek 
van-e kitéve az iskola munkája? Csoda-e, ha 
kétség és aggodalom fog el, amikor arra a 
kedves feslő bimbócskára gondolok, melyet az 
iskola, a tanító annyi fáradsággal plántált ? ! 

Mi lesz majd, ha a felnőtt egyén maga vesz 
részt a legszebb nemzeti jogok gyakorlásában ? 
Mi marad meg abból az érzelemből, amit az 
iskola oltott be ? Erre nehéz feleletet adni. 
Pedig tanításunk eredményében épen ez a 
döntő. 

Mindenesetre a legbölcsebb belátás ered-
ménye s egyik sarkalatos kultúrális tényező 
az ifjúsági egyesületek szervezése. (Csak tudni 
kell, miként lehet fokozni a tanítóság lelkese-
dését, munkakedvét.) 

Tapasztalat igazolja, e lapokban is föl vol t 
említve, hogy az ifjak legkevesebb érdeklődést 
mutatnak a gazdasági s legtöbbet a történelmi 
tárgyak iránt. Habár mindkettő iránti é rdek-
lődés egyaránt kívánatos lenne, mégsem ta r t a -
nám eredménytelennek az ifjúsági egyesületek 
működését az esetben sem, ha pusztán csak 
a hazafias érzelem ápolása, a józan cselek-
vésre való előkészítés lenne az eredménye, 
mert az ifjúsági egyesületekkel sok káros 
külső behatást tudnánk ellensúlyozni s jobban 
biztosíthatnék az iskola munkájának eredményét 
is. Mert föl kell tennünk, hogy az iskola ál tal 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 53. sz Ált. 

fölkeltett hazafias érzelem átsugárzik a közbe-
eső határokon ; természetesen az átsugárzás 
annál biztosabb, minél kevesebb ellenálló köze-
gen kell áthatolnia. De ha átsugárzik az 
érzelmi melegség, át fog sugározni az értelmi 
világosság is. S ez az, amivel meg akarom 
toldani az igen tisztelt kartársnők fejtegetését. 

Tisztán az érzelmek által verettetni az ember 
hazafias cselekedeteit, nem lehet dogmája 
törekvéseinknek, inert számtalan esetben kény-
telen az egyén elhallgattatni érzelmeit s alá-
rendelni az érzelem magasabb nézőpontjának. 

Ezért az elemi népiskolai történelemtaní-
tásnak nem szabad csak az érzelmek felköl-
tésénél maradnia. Mert ki tudja, a bimbóból 
milyen gyümölcs fejlődik? Pl. a Dózsa-féle 
lázadásból nem az az érzelem fog-e a felnőtt 
emberben fejlődni, hogy : lám régen is föl-
lázadtak az emberek az urak ellen; hátha 
most is kísérletet tennénk, nem lennénk-e 
szerencsésebbek?! — Ki tudja a Rákóczi tör-
ténete nem a küzdelem reménytelensége miatti 
lemondást szülné-e valamely felnőtt egyén 
lelkében?! E/, az, amiért a tisztán érzelmi 
irányt nem tartom elegendőnek s épen ez az 
ok, amiért a tisztán életrajzi módszert nem 
tartom kielégítőnek, hanem befejezésül szük-
séges már az elemi iskolában az összefüggő 
történet, mert nemcsak a nagy jellemeket kell 
fölmutatnunk, hanem ismernie kell a gyermek-
nek, miként alakították a • különböző kor-
szakok hazánk községi, megyei, országos intéz-
ményeit, alkotmányát, hadviselését, művelődését, 
társadalmi és kulturális viszonyait. 

Épen olyan formában —- a gyermeki föl-
fogáshoz mérve — képzelem az elemi nép-
iskolai történelemtanítás betetőzését, mint 
Benedek Eleknek „A magyar nép múltja és 
jelene" című műve, melyre Gregussné úrnő 
hivatkozik s ha van hiány a történelemtanítás 
eszközeiben, ez a szemléltető képek mellett 
az, hogy nincs a betetőzésre alkalmas munka, 
mely megtanítsa a gyei m eket hazánk alkot-
mányára is, mely nélkül a történelem tanítása 
kevésbé. gyümölcsöző. 

A történelem tanítását én is űgy óhajtom 
kezdeni, mint az igen tisztelt kartársnők. A 
játszi képzelet hullámzása előzi meg az értelmi 
fejlődést ; a mese a komoly tudományt ; az 
életrajzi modor az összefüggő történelmet. 
Azonban a gy ennek mese iránti szeretetének 
is van határa. Bizonyára, ha mindennap elhal-
moznék a gyermeket űj meg új mesével, az 
eredmény az lenne, hogy kiválasztana néhányat, 
ennek alakjait megszeretné s ezekkel óhajtana 
folytonosan foglalkozni, aminthogy egy-egy 
kedvenc mesét mindannyiszor szívesen élvez, 
ahányszor csak elmondjuk. 

A történelem életrajzaiban nem lehet csak 
egy párra szorítkozni, mert akkor vajmi 
fogyatékos lenne hazánk múltjának ismerete ; 
hanem a különböző téren szerepelt valamennyi 
egyént (legalább a kiválóbbakat) be kell mutat-
nunk. A sok különböző egyén neve, körülményei 
épen olyan közönyösséget eredményeznek, 
mintha összefüggő történelmet tanítnáuk. 

Kelemen Gizella kartársnőnk azon analógiája-, 
hogy „milyen kedves, milyen megkapó, mikor 
az első osztályú apróság olyan szépen mesél 
a kis Jézuska születéséről, gyermekkoráról".. . 
nem talál a történelem tanítására. (Igaz ugyan, 
hogy a hit és hazafias érzés testvérek, de a kettő 
nyilvánulásában és megszilárdításának eszközei-
ben nagy különbség van.) A gyermek tudva-
levőleg minden mesében személy, sít. Személye-
síti az Istent, Jézust is. Ez könnyen megy, 
mert képekben is látta lefestve s akármennyi 
„mesét" hall — Istenről, Jézusról, az mind 
ezen egy-egy személy körül van csoportosítva, 
kik mindenesetre kedvesebbek, ismerősebbek 
a gyermek előtt, mint a legfenségesebb törté-
nelmi alak : mert Jézuska karácsonyi ajándékot 
hoz, Isten egészséget, kenyeret, boldogságot 
ad (ezt hallja a gyermek szüleitől s nem azt, 
hogy a háta földje termi a kenyeret) ; mert 
Istenhez, Jézushoz mindennap összetett kéz-
zel imádkozik; szóval a „mese" személyeit a. 
család beoltotta már az eszmélni kezdő gyer-
mek érzelemkörébe. 

Egészen másként állunk a hazával. Ezt nem 
tudja a gyermek személyesíteni, helyette ;t 
történelmi személyeket tanulja szeretni, tisz-
telni, de ez még nem hazaszeretet. 

A történelem-tanítás helyes kezdete szerintem 
is mindenesetre az életrajz s e tekintetben 
osztozom Gregussné-Csery Zsófia nézetében; 
de az I., 11. osztályban ne adjunk történelmi 
életrajzot még mese formában se. Ott vannak 
a Pósa, a „Magyar kisdedóvó" versei, melyekre 
oly szellemesen mutat rá Oszoly Jolán. Azok 
szépen csengenek és kellemesek lesznek az L 
és II. oszt. tanulóknak; de a hazáról vajmi 
homályos képzete vau még a gyermeknek, 
legföljebb abbeli büszkeségében veri mellét,, 
hogy: „magyar vagyok!" 

A III., IV. osztály olvasókönyveiben mái-
legyenek egyes nagy férfiak életéből vett , 
megkapó epizódok, vagyis rövidre szabott: 
életrajzok, melyeket azonban ez osztályokban 
ne akarjunk az időben elhelyezni, a térben is. 
csak épen úgy, ha a földrajzban véletlenül 
előfordul a cselekvés színtere s ne az életrajz 
tárgyalása alkalmával keressük föl a földrajzi 
helyet, hanem a földrajzi órán idézzük a, 
gyermek emlékezetébe az ott lefolyt s már-
ismert eseményt. 
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Másként lesz a térbeli elhelyezés az V., YI. 
osztályban. 

Egy-egy föltűnő eseményt megéneklő verssel, 
dallal s több, a gyermeki érzelmet különösen 
érintő életrajzzal a négy alsó osztályban kel-
tettünk a gyermekben akkora érdeklődest, 
hogy az V. osztályban megkezdhetjük a terje-
delmesebb, egy egyén egész cselekvéskörét 
felölelő életrajzok előadását s a YI. osztályban 
minden nehézség nélkül összefüggő történelmet 
taníthatunk. Helyesen kívánja ezt így a jelen-
legi tanterv s helyesen fogja így kivánni az 
új tanterv. Az összefüggő történet által nagyobb 
eseménykört pillanthat át a gyermek. Pl. : el-
mondja, ki alkotta az ősiségi törvényt? Mikor 
szüntették meg ? Sőt ítéletet hozhatnak a tanít-
ványok — természetesen a tanító segítségével — 
hogy miért volt helyes e törvény eltörlése. — 
Áttekinthetünk a katonáskodás történetén; a 
katonafogdosás után könnyű lesz beláttatni, 
hogy a mai sorozás igazságos, sőt be lehet 
láttatni azt is, hogy a be nem sorozott egyének 
hadmentességi adója méltányos teher s ha ilyen 
oknyomozással — amit a tisztán életrajzi modor 
kizár — a jelen intézményeken való meg-
nyugvást, vagy ahol hiány van, ott a fejlesz-
tésre való törekvést tudunk a gyermek lelkében 
ébreszteni, többet tettünk a hazaszeretet ápo-
lására, mintha szalmalángként elmúló érzelmek 
óceánját sokasítottuk volna. 

E cél csak úgy érhető el, ha az érzelmi 
képzést az értelmivel egyenjogúsítjuk, ha össze-
függő, a gyermeki értelmet meg nem haladó 
oknyomozó történelmet tanítunk a népiskola 
YI. osztályában, annyival is inkább, mert az 
ifjúsági egyesületben ismét előtérbe lép az 
életrajzi modor. De olyan történelmi kézikönyvet 
nem ismerek, mely — nézetem szerint — a 
célnak teljesen megfelelne. 

Szükségesnek tartottam a föntieket elmon-
dani, mert az igen tisztelt kartársnők módszere 
szerint az érzelmi képzés dominálna (noha G.-né 
úrnő hangoztatja az értelmit is). — így nevel-
hetnénk — föltéve, hogy az iskolában szerzett 
érzelmek valóban kihatnak az életre is •— 
rajongó, búsongó, lemondó hazafiakat, de, mint 
többször hangoztattam, tettekben kell nyilvá-
nulnia a hazaszeretetnek, ide pedig az érzelem 
mellé az eseményeket higgadtan mérlegelő 
értelem is szükséges. A jó hazafinak nem a 
múltban, hanem a jelenben kell élnie. 

Hozzászólásom kevésbé ellenvetés, mint 
inkább az igen tisztelt kartársnők fejtegetésé-
nek tovább folytatása, mert amit ők mondanak, 
azt minden magyar ember aláírja. En csak arra 
akartam utalni, hogy a melegen érző szív mellett, 
vegyük figyelembe a rideg értelem tanácsát is. 

(Kraszrux.) Zoványi Lajon. 

A magyar nyelv alkalma a szám-
tanításban. 

Ki hogyan imádkozik, ki hogyan számol, 
olyan az anyanyelve. Azért rendkívül fontos 
volna, hogy (ami nemzetiségi helyen nem 
történik) a gyermekek a templomban magyarul 
énekeljenek és imádkozzanak. A mágnás 
kisasszonykák francia imádságos könyvei a 
magyarságra nézve nagyobb csapások voltak 
a szatmári békénél és Világosnál. 

Az állami iskolákban a számtan az a tan-
tárgy, melyen rengeteg sokat lehetne magyarul 
tanítani, ha nemcsak magát a számtant, 
hanem a magyar nyelvet is néznők. Jól emlék 
szem, hogy elemi iskolai tanító-koromban 
Budapesten, Kőbányán és a dohány-utcai isko-
lában, ahol majdnem csupa nem-magyar gyer-
mek volt a kezem alatt, mennyit köszönhettem 
a magyar nyelv tanításában a számtannak. 

Legelőször is kitűnő alkalma a nyelvtanítás-
nak a fejszámvetés. Tegyük föl, hogy azt kér-
dezem a növendéktől, hogy mennyi 36 meg 
47 ? Iskoláinkban azt tapasztaltam, hogy a 
tanító beérte avval, hogy a gyermek bele-
bámult a levegőbe, össze-vissza nézett, míg 
kiböífentette, hogy a kérdett mennyiségek 
összege : 83. 

És ezalatt elszalasztott egy pompás kör-
mondatot. 

Én evvel nem értem be. Megköveteltem, 
hogy a gyermek hangosan gondolkozzék. így 
először is mindig meggyőződhettem arról, 
hogy érti-e, mit számított ki ? 

A kérdésre, hogy mennyi 36 meg 47, követ-
kezőleg felelt : 

36 meg 47. (Itt leszállott hangjával, jelezve, 
hogy pont van.) 36 meg 40 hetvenhat ; 76 
meg 7 nyolcvanhárom, tehát 36 meg 47 
nyolcvanhárom. 

íme a körmondat ; de nem Eötvösé, Kökseyé, 
hanem az életé. 

Az életnek egy fontos fordulatjelzője a 
következtetésben a „tehát" kötőszó. Mily nehéz 
ezt még a polgári iskolában is pusztán a 
nyelvtan körében megértetni ! Ellenben a 
számok beszélnek. A számtani tanításban job-
ban megérti a gyermek a „tehát"-ot, mintha 
azt magyarázzuk az ő tót, vagy német eszének : 
„Semmit sem tudsz, tehát tudatlan vagy." 

A kivonás tanítása egyszerűbb. 
Ha 83-ból kettőt élveszünk, 81 marad, mert 

81 meg 2 nyolcvanhárom. 
Ez is körmondat és logika is egyúttal. 
Még egyszerűbb a szorzás. Ellenben az 

osztás már összetettebb. 
' 14 nyolcvanhatban ö-szor van meg és ~l\* 
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rész marad meg, ( 14-ből csak 2 rész), mert 
hatszor tizennégy 84, meg kettő 86. 

Látnivaló, hogy itt a gyermek: hangosan 
kénytelen gondolkozni. 

Már ez is vívmány. Vívmány először is a 
számtan számára. Mert látjuk, érti-e a tételt. 
Azt is rögtön kitapasztaljuk így, hogy nem 
véletlenül találta-e el az eredményt ? 

Hanem aztán sarkunkra kell állanánk és 
megkövetelnünk, hogy az egyszer megállapított 
magyaros levezetési módokat ntólsó betűig min-
dig egyformán mondja a gyermek ; nehogy egyik 
szót előbb vagy hátrább tegye. 

Az Írásbeli számvetésnél a fönntebb elő-
adott esetek ismétlődnek. Pedánsul kell ügyel-
nünk a beszédre. 

Az összeadásnál a számokat meg kell nevezni. 
Tehát : 1 egyes meg 3 egyes 4 egyes ; 4 egyes 
meg 5 egyes 9 egyes . . . Átmenve a tízesekre : 
3 tízes meg 5 tizes nyolc tizes; 4 százas meg 
6 százas tíz százas stb. 

A kivonástól az osztásig jó a végeredményt 
betűben leíratni. 

Tegyük föl, hogy 379—245. 
A végeredményt a példa alá Íratjuk : 
fia háromszázhetvenkilencből kétszáznegyven-

ötöt elveszünk, százharmincnégy marad. 
Vagy 847:9(5 = 

Kilencvenhat a nyolcszáznegyvenhétben kilenc-
szer van meg és még kilencvenhatnak hetven-
küenc része marad meg, mert nyolcszor 
kilencvenhat hétszázhatvannyolc. Hétszázhatvan-
nyolc meg hetvenkilenc nyolcszáznegyverihét. 

Itt már látjuk, a képzők (—szor, —szer) 
leírása mily fejlesztő alkalom a helyesírásra 
nézve. Rengeteg nyelvtani alkalom nyílik az 
alkalmazott példáknál, hol az élet sok reál-
viszonyra való szava (főnév stb.) is előfordul. 
Ezeket világosan, pedáns magyarsággal kell 
elmondatni, úgy a példa föltevésénél, mint az 
eredmény elmondatásánál. Közben pedig a 
gyermek folyton beszél, folyton szabatos kité-
telekkel vezetve le mindent. 

Ismétlem, tapasztalatból beszélek. A szám-
tan a leggazdagabb nyelvképző tantárgy, mert 
egy percig sem távozik a nyelv a szemlélettől. 
Ez pedig a leggyakorlatibb logika. 

De azt is ismétlem — fájdalommal tapasz-
taltam, hogy e felséges alkalmat a nyelv-
tanításra legtöbben elmulasztják, mert restellik 
a fáradságot. Ez a fáradság azonban csak az 
elején van. Ha a gyermek beleszokott, nem is 
képes máskép dolgozni, mint a föntebb jelzett 
módon. 

Emlékszem, egyszer a tanév derekán Linz-
ből kaptam egy sült német fiúcskát. Biz én 
ráhagytam sorsára, gondolván, a jó Isten 

segítsen rajta, míg én magyarrá teszem. 
Egy hónap múlva egy nehéz példánál a fiúcska 
csak tar t ja az ujját. Mit akarsz? „Megmondani." 
És gyönyörű magyarsággal vezette le a tételt. 
Mindig ugyanazt hallotta ugyanazon kifejezé-
sekkel. Ezeket a számbeli tényekhez látta nőve : 
hát szépen megtanulta. De megtanult magyarul 
is. És van-e fönségesebb föladatunk és jutal-
munk, mint magyarul tanítani ? 

(SzeniczJ liakodczay Pál. 

Egy kegyetlen gyermek. 
(Pszihológiai megfigyelés.) 

A kegyetlenség, mit oly gyakran észlelhet 
a tanító, a leggyakoribb „gyermekhibák" egyike. 
Megjegyzendő azonban, hogy a „kegyetlen" 
gyermekek nem mindig az intellektuális és 
erkölcsi elfajulás könnyen fölismerhető típusai. 

E tekintetben szerfölött óvatosnak kell a 
tanítónak lennie, mert könnyen súlyos és sajnos 
következményű tévedésekbe eshetik, amennyiben 
épp akkor, amikor a legjobb akarattal javítani 
szándékozik, a legtöbbet ronthat. 

Bár saját gyakorlati ténykedésem alatt tett 
ily irányú pszihológiai megfigyeléseimből folyó-
lag a gyermek-kegyetlenkedések nem egy 
példáját említhetném föl, bizonyos tekintetek-
ből ezen „gyerinekhiba", mely részben kóros 
lelki jelenségnek is minősíthető, ezen jelenség 
behatóbb ismeretére és tanulmányozására szó-
szerint közlöm Hermann (rriinewald, lorsbachi 
(Thüringia) tanítónak ily esetnek tudományos 
megfigyelésen alapuló leirását. 

„Hosszas praxisom alatt a többek között 
akadtam egy olyan fiú-tanulóra, ki a szó szoros 
értelmében „kegyetlen szívű" volt. Még mielőtt 
erre vonatkozó megfigyeléseimet közölném, cél-
szerűnek látom, hogy a fiú jellemzésére vonat-
kozó följegyzéseimet az „egyéni (individuális) 
napló"-ból szószerint közöljem: 

Kr. A.. 8 éves, ág. ev. vallású s Kr. I f . 
kocsisnak a törvényes fia. Testvérei közül 2 
idősebb, 4 fiatalabb és 4 elhalt. Születési meg-
terheltetés : atyja hirtelen haragú és durva ; 
testvérei közül néhányan igen gyönge tehet-
ségűek s a többiek pedig különféle görcsös 
bajokban szenvednek. 

Előzetes betegségek nem voltak. Testi 
abnormitások és degenerációk nincsenek. 

Pszihikai t dajdonságok : intellektuális tekin-
tetekben legkifejlettebb. Különös képesség és 
hajlam : számolás. Előmenetele : általános jó. 
Mellékfoglalkozás : mezei munka. Szorgalom : 
dicséretes. Iskolai mulasztások : csekély. Ren-
desen végezte-e az osztályokat ? rendesen, 
vagyis nem ismételt egyet sem. 

A kegyetlenségre vonatkozó eset a követ-
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kező : A kis Kr. A. madárfészket talált s a 
fogságba ejtett madárkákat otthon lefejezte 
és szétdarabolta. 

Ennek a kegyetlenségnek mi a magyarázata ? 
Bizonyos, miként Tracy mondja, hogy a gyer-
mek cselekedete egészen más szempontokból 
Ítélendő meg. mint a felnőtteké, ha téves 
erkölcsi diagnózis megállapítását kerülni akar-
juk, mert a beszámíthatóság felnőtteknél egészen 
más értelemben veendő, mint a gyermekebnél. 
Ha a szóban forgó kis fiú édes atyja lovait 
üti, veri, tehát azokkal kegyetlenül bánik, úgy 
annak tudatával, sőt azon szándékkal is cselekszi 
azt. hogy azoknak fájdalmat okozzon. 

Ez esetben azonban nagyon is kérdés, hogy 
a gyermek ténykedését a cselekvés fájdalmas 
utókövetkezményeinek tudafa nélkül végzi-e ? 
Mikor a még nem iskolaköteles gyermek, 
amelynek a más teremtmények iránti viselke-
désről fogalma sincs, a kezeügyébe kerülő 
macskát a farkánál cibálja, úgy annak tényke-
dését semmikép sem lehet a sxóban levő 8 
éves fiú föntemlített cselekedetével azonosítani, 
mivel amannak eljárása inkább az izomerő 
ténykedésének, vagy a liatalmaskodási ösztön 
kifejezésének minősíthető, mintsem öntudatos 
cselekvésnek. 

A beszéd- és értele mgyakorlatok folyamán 
Heynek „Madár az ablakon" és „A fiú és madár" 
c. költeményeit, melyek az állatok iránti részvét 
és rokonszenv fölkeltésére és fokozására, nagyon 
is alkalmasak, tárgyaltam. Míg a többi gyerme-
keknél a legnagyobb figyelmet észleltem, az 
Kr. A - r a semmi hatással sem volt, bár 
mindenkép azon voltam, hogy a dramatikus 
részletek és a költeménybeli kis fiúcska lelki 
tusájának kiemelésével csak némi részvétet is 
keltsek a gyermek lelkében s hogy azt meg-
indítsam. 

Nem merem Knop szerint (»Az akarat 
paradoxiája " c. müvében) a fiú cselekedetét 
„a benső ellenkezés szabad ténykedésének" 
minősíteni, habár az akarat paradoxiájának 
nagy elterjedését a gyermek lelkiéletében 
akár mint „kényszergondolkozást", akár pedig 
mint „kény szercselekvést" elismerem is, hanem 
különféle és nyomós szempontokból a cselekvés 
okait egészen más irányban kell keresnem. 

Guyán-asú egyetértőleg azon nézetben vagyok, 
hogy a teljes akaratténykedés két észrevevést 
foglal magában, és pedig: 1. egyet a végbe-
viendő és 2. egyet az ellentétes, vagyis az 
esetleg végbeoihetö ténykedésről. A ténykedés, 
vagy cselekvés ezek szerint tehát a különböző 
hajlamok közti harc eredménye. Annak meg-
határozása, »hogy a cselekvésre ösztönző 
hajlamoknak engedelmeskedik, vagy nem enge-
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delineskedik-e, nem ezen ösztönző motívumok 
önhatalmának, hanem az azoktól független 
elme szabad választásának hatáskörébe tartozik" 
(Lotze), ami figyelemre méltó jele a teljes 
akaratnak s amelyre már idővel a gyermeki 
akarat is képes. 

Aki már észlelte, hogy a gyermekre a szociá-
lis környezet szaggesztiója mily nagy befolyás-
sal van, a ténykedés magyarázatára velem 
együtt ebben elegendő alapot lát. A gondolat-
kör, mely a környe'.et kultúrhisztorikus szféráin 
alapul, fontos jelentményü a gyermek életében, 
mert ebből erednek a legerősebb akarat-
impulzusok. Ha ezen gondolatkör etikai tar-
talmát illetőleg a nevelő-oktatás útján közlöt-
tekkel identikus, — vagy legalább hasonló 
volna, úgy a nevelés biztosabb eredményű 
lenne, mint emígy. 

Kr. A. lelkében két fontos képzetcsoport az 
uralkodó. Az egyik csoport az etikai tartalmat 
involválja, melyet az oktatás által nyert és amely 
— a gyermek kultúrhistorikus szférájából nyert 
erősbítés, gyarapodás föltételezése folytán — 
önmagától akaratirányító tudvággyá fejlődhetett 
volna. A másik csoport azon képzeteket foglalja 
magában, miket a gyermek környezete nyújt. 
Jelen esetben előbbit az utóbbi abszorbeálja. 
Miután a gyermek atyja, mint a durva ember 
igazi típusa, aki lovai iránt kímélettel nem 
viseltetett, az utánzásra nagyon is fogékony 
fiúra a legrosszabb példával járt elöl, és a 
szomszéd hentességben látott állatboncolás sem 
volt a gyermek szimpatikus érzelmeire jótékony 
hatással, a környezet által a gyermekben keltett 
képzetek gyakori ismétlés folytán az akarat 
számottevő motívumaivá lettek, amiben még 
más körülmények is hathatósan közreműködtek. 
Drbal szerint („A pszihológia tankönyve") 
számos oly gyermek van, kik bizonyos állatok 
p. o. békák, gyíkok, kigyók, pókok stb. iránt 
ellenszenvvel viseltetnek s épp azért azokat, 
ahol csak érik, megölik s nem ritkán azok 
vonaglásában gyönyörködnek. 

A jelen eset magyarázatául az ellenszenven 
kívül még a kíváncsiság, mint természetes és 
spontán hajlam is fontos szerepet játszik. „A 
kíváncsiság új benyomások utáni krónikus 
éhség, amely a gyermeket arra ösztönzi, hogy 
a körébe eső összes tárgyakat folyton meg-
tapogassa, vizsgálgassa, szagolgassa, vagy más 
módon szemlélje." (Tracy.) Nem vitatom ennek 
nagy fontosságát a nevelésben és oktatásban, 
de okvetlenül szükségesnek látom, hogy az 
mindenkor bizonyos etikai elvnek rendeltessék 
alá. Ha valamely gyermek, mint p. o. a kis 
Kr. A., egy madár testét azért vagdalja szét. 
hogy annak belsejét lássa, úgv pedagógiai 

4P 



10 NÉPTANÍTÓK -LAPJA. 45. SZÁm. 

szempontból a kíváncsiságnak ily módon való 
kielégítése ellen határozottan tiltakoznunk s 
annak jogosulatlanságát hangoztatnunk kell. 

A kis Kr. A. cselekedete tehát különféle 
okokból eredhetett. Annak előidézésében része 
lehetett az utánzási ösztönnek, kíváncsiságnak, 
esetleg veleszületett ellenszenvnek és a kegyet-
lenségre való közelebb meg nem határozható 
és kifejtett hajlamnak, amelyek az oktatás által 
közvetített etikai normák háttérbe szorításával 
úgy a jelen, valamint sok más esetben diabó-
likus módon érvényesülhetnek. 

Ha a bebörtönzöttek törzslapjait, vagy a 
törvényszéki bűnkrónikákat átlapozzuk, bámu-
latra ragad bennünket azon erkölcsi durvaság, 
amellyel az illető individuumok embertársaik 
testével vagy lelkével elbántak s ha most 
minden egyes gonosztevő „iskolai egyéni (indivi-
duális) lapját" fölüthetnők, úgy az erkölcsi durva-
ság kezdő jelenségeit, csiráit okvetlenül meg-
lelnők, mert a Szentírás azon szavainak: „Ki 
a fűszálon csüngő harmatcseppet kíméli, sohasem 
fog embertársainak szeméből könnyet sajtolni" 
igazsága még ma is megdönthetetlen." 

Őszintén kérdem, kartársaimnak gyakorlati 
működésük közben voltak-e ehhez hasonlói 
ezzel analóg eseteik ? Ügy-e bár igen és sajnos, 
nagyon is gyakran! Nekem is, de miként nekem, 
úgy valamennyi kartársamnak is a nagy elfog-
laltság és a tamilok nagy száma miatt időnk 
nincs és nem volt, hogy az ilynemű spontán 
jelenségek által fölismert lelki vagy erkölcsi 
abnormitások alapos orvoslására, kiküszöbö-
lésére vállalkozhassunk. Pedig az ilynemű 
gyermekhibák csirájukt an való elfojtásával az 
iskola sok erkölcsi romlásnak, számtalan bűn-
ténynek venné elejét s a társadalomnak és 
ennek útján hazánknak nagyobb és becsesebb 
szolgálatot tenne, mint a most dívó túlságig 
fokozott ismeretközlési kényszer által. Zoványi 
Lajos, igazgató és m. t. barátom a Népt. Lapja 
f. évi 15-ik számában az iskolai „egyéni 
(invidualis) lap"-ok veíetését kivánja szintén, 
midőn a mulasztási naplók egyik oldalát a 
tanuló szervi és lelki jelenségeinek följegyzésére 
óhajtja fönntartani s hogy oda miknek bejegy-
zését véli célszerűnek, az a fönti leírásból 
eléggé kitűnik. Minden további fejtegetés 
nélkül azon reményemnek adhatok kifejezést, 
hogy a rohamosan terjedő gyermekpszilioló-
giának, a gyermekek tan lmányozásából eredő 
azon kívánalma, hogy az iskolai oktatás a 
gyermekek testi és szellemi képességeinek és 
egyéni hajlamainak megfelelő s ennek folytán 
első sorban nevelő és természetszerű, ami a 
kevesebb ismeret, több erkölcs jelmondatban 
foglalható össze, már a magyar tanítók közt 

is mindinkább terjedni fog s hiszem, h o g r 
nincs már messze az az idő, midőn iskolai 
nevelésoktatásunkban a túlságig vitt ismeret-
közlest a tulajdonképeni nevetés fogja fölváltani. 

(Székesfehérvár.) Verger Tamás. 

= Az Eötvös-alap küldöttsége a főváros 
polgármesterénél. Eötvös-alapunk küldöttsége 
folyó hó 21.-én tisztelgett Halmos János székes-
fővárosi polgármesternél és kérvényt adott át. 
melyben arra kéri a főváros közönségét, hogy 
a Ferenc József Tanítók Házában 100.000 
koronás alapítványt tegyen, vagy az alapot, 
évi 4000 korona segítségben részesítse. A kül-
döttség vezetője: Ujváry Béla elnök elmon-
dotta, hogy az alap fönnállása óta már fél-
millió koronát megközelítő összt-ggel támogatta 
a tanítók segélyre szoruló özvegyeit, árváit,, 
tanuló fiait és leányait ; most százhúsz főiskolai 
hallgatót részesítenek teljesen ingyenes, vagy 
kedvezményes ellátásban, s hogy a jövő iskolai 
évben ugyancsak százhúsz ifjúra megnyílik a 
kolozsvári Tanítók Hunyadi-Háza is; meg-
említette, hogy a székesfőváros régebben ingyen-
telket szavazott meg az Eötvös-alapnak, amely 
azonban arra nem reflektálhatott, mivel a 
Tisztviselő-telepnél is távolabb feküdt; meg-
említette, hogy már a vármegyék is tettek 
alapítványokat és Kolozsvár városa ingyen • 
telket adott ottani Házunk fölépítésére s így a 
főváros sem maradhat a vidéki törvényható-
ságok mögött; hangsúlyozta végül, hogy a 
tanítóság ennyit megérdemel attól a fővárostól, 
melyet tanítói lelkes és fáradhatatlan munkája 
tett magyarrá és emelt kultúrai magaslatra. 
Az Eötvös-alap elnökének meggyőzőleg el-
mondott beszéde láthatólag nagy benyomást 
tett Halmos János polgármesterre, aki nagyon 
kedvező választ adott; elismerte, hogy a fő-
városnak is támogatnia kell az Eötvös-alapot, 
illetőleg a Ferenc József Tanítók Házát, s 
megígérte, hogy a kérelmet mind a tanácsban, 
mind a törvényhatósági bizottság közgyűlésén 
támogatni fogja. A küldöttség azzal a benyo-
mással távozott, hogy q főváros támogatása 

eddig csak késett, de végleg el nem marad.. 

' -
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Gróf Széchenyi István. 
írta : dr. Berzeviczy Albert. 

Széchenyi írott müvei és beszédei osztoztak 
azoknak a szellemi termékeknek sorsában, 
melyek az aktuális politika céljait szolgálják ; 
a viszonyok és föladatok változása következ-
tében nagy részök elavultnak látszik ma, bár 
Gyulai helyes megjegyzése szer.nt épen az, 
ami már elavult, mert az életbe ment át, 
intézményeinkben hirdeti szerzője dicsőségét. 
Műveinek történeti becse is az ő egyénisé-
gének és korának fontos és érdekes v i t á n á l 
fogva sokkal nagyobb annál, amelyet politikai 
iratoknak a későbbi kor rendesen tulajdonítani 
szokott ; emellett könyvei az állam és életböl-
csesség oly maradandó becsű gyöngyeit tartal-
mazzák, melyek miatt azok pozitív tartalmát 
is a legkésőbb nemzedék a maga javára, 
képzésére, épülésére fogja fordíthatni. Ez teszi 
őt bizonyos tekintetben ma is népszerű íróvá 
s csak az sajátságos, hogy míg egyes mondásai, 
nézetei, tanításai úgyszólván a köztudatban 
élnek — még pedig gyakran forrásuk isme-
rete nélkül - nemcsak müveinek tulajdon-
képeni tartalma, de működésének, életének 
egybefüggő képe, egyéniségének és szerepének 
az egykorú eseményekhez és szereplőkhöz való 
viszonya tekintetében is gyakran vajmi homá-
lyos és téves fogalmakkal találkozunk. 

A Széchenyi írói egyénisége és jelentősége 
megítélésénél mindenekfölött szem előtt tar-
tandó, hogy ő politikai hivatása szolgálatában, 
nem írói becsvágyból, hanem „pályája kény-
szerűségéből" lett íróvá; könyvei és szónok-
latai forrásukra és céljukra nézve semmiben 
sem különböznek azoktól a tetteitől, melyeknek 
nyomait politikai, társadalmi és közgazdasági 
életünkben hátra hagyta. Saját vallomása sze-
rint nála . a hazafi, állott elől, csak azután jött 
az író", szerzői „pretenziója nem volt, fárado-
zásának oka csak tiszta és becsületes szándék" 
vala. Megfigyelhető, hogy közpályája megnyíl-
tával annak, amit azelőtt naplóiban önmagában 
mondott el, nagy részét a közönségnek kezdi 
hirdetni, naplója számára csak titkait tartja 
fönn; írói hajlamának ez a fejlődése magya-
rázza némileg stíljét is : az eszméknek azt a 
,tolakodó és szabályozhatatlan bőségét" (Arany 
László), a gondolat és érzés korlátlan uralmát 
a müalkat. sőt néha még a logika követel-O G5 

ményei fölött is a pongyolaságot, a „tiszta és 
rendszeres előadás hiányát", azokat „a ma-
gyar mérföldet legyőző hosszú szóalkatokat" 
aminőknek ő maga nevezi körmondatait. De 
félreismernek ezt az ő látszólagos írói dilet-
tantizmusát, ha azt egészen önkéntelennek és 
öntudatlannak tekintenők : hogy öntudatos volt, 
nemcsak az mutatja, hogy ő maga ismételten 
bevallja, sőt olykor huszáros élcei tárgyává 
teszi, de ennek az írmodomak az öntudatos-
sága és célzatossága kitűnik irodalmi agitáció-
jának egész természetéből és taktikájából, melv 
mindig főkép azoknak megnyerésére és meg-
győzésére irányult, akikről jól tudta, hogy egy 

. rendszeres, tudományos munkát végig nem 
olvasnának, de a szellemes, élctől sziporkázó, 
csípős gúnnyal is fűszerezett csevegés iránt 
épen nem érzéketlenek s akikről azt is fölté-
telezhette, hogy egy hivatásos írónak formailag 
is magas színvonalú munkája iránt kevésbé 
érdeklődnek, mint egy a társadalom vezető 
köreiben mozgó elkényeztetett nagy úrnak 
könyvírói szeszélyei és ötletei iránt. Nem 
szabad felednünk, hogy, kivált eleinte, a nyelv 
nehézségeivel is küzdenie kellett, magyarul 
egyáltalán csak akkor kezdett írni, amikor 
már részt vesz a közügyekben : a dunántúli 
tájszólás némely sajátosságaihoz szívósan ragasz-
kodik, kedveli olykor a népies szólamokat is, 
a nyelv hiányait új szavak alkotásaival pró-
bálja pótolni. - nem mindig szerencsésen ; 
de lassanként a nyelv darabos, nehézkes 
anyagát áthevíti, megolvasztja s a maga 
képére gyúrja át hatalmas egyénisége : ezentúl 
aztán már nem többé a nyelvet, az irályt 
érezzük műveiben, csak a szerzőt, mindenre 
csodás fényt vető zsenialitásával, a „mély érzés 
és metsző gúny vegyületét", mely egyéniségét 
is mindenekfölött jellemezte, a harag féktelen 
kitörései mellé helyezett legérzelmesebb öm-
lengéseket, „Juvenál s és Swift maró gúnyának 
egyesülését Shakspere hamleti és leari humo-
rával" (Gyulai). És érezzük költői lelkének 
megnyilatkozását is, mert — bármily csodála-
tosnak látszik — az az ember, aki váltig hir-
dette, hogy a politikában, a gyakorlati életben 
csak a hideg ész szavára szabad hallgatni, 
lelke mélyében költői természet volt, ezt nem-
csak kedvenc olvasmányai, idézetei, ifjúkorának 
irodalmi tervei árulják el, de mint írót is nem 
egyszer ragadja el a költői ihlet. „Könyveinek 
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és beszédeinek ezer részlete, képe, hasonlata, 
kifejezése hat reánk ügy, mintha egy nagy 
költemény töredéke, egy nagy költői lélek 
megnyilatkozása lenne." (Beöthy Zsolt.) Míg 
írói műveinek sokféle formai hiányuk mellett 
is ez a költői ihlet helyenként különös zománcot 
kölcsönöz, becsüket fokozza írójuknak széles-
körű olvasottsága, nagy tudása s az az éles-
látás, mely a dolgoknak ős kérdéseknek mindig 
mélyére hatol. 

A Széchenyi írói jelentőségének egyik 
mellőzhetetlen fokmérője végül a hatás, melyet 
irodalmunk fejlődésére gyakorolt. Könyveivel, 
hírlapi cikkeivel úttörője, mondhatjuk megalapí-
tója lett a magyar publicistikának ; hogy e 
munkássága hatáíában hamar túlszárnyalták 
mások, az nem csökkenti úttörői érdemét, csak 
egyik ismétlődése annak a gyakori történeti 
jelenségnek, mely vezető szellemek ellen oly 
erőket visz harcba, amelyeket ők maguk kel-
tettek. életre. Még tágabb körre terjed a hatás, 
melyet a nyelvújítás gyakorlati érvényesülése 
köszönhet neki ; azt a magyar nyelvet, amely 
költészetünk számára a nyelvújítási harc befe-
jezéseképen a Vörösmarty műveiben kialakult, 
Széchenyi segített bevinni az életbe ; és nem-
csak az irodalom nyelvét, az irodalmat magát 
az ő példája, az ő hatása tette nálunk igazán 
társadalmi közszükségletté. Beöthy Zsolt he-
lyesen mondja, hogy ő első volt államférfiaink 
között, ki a magyar költészet nemzeti politikai 
jelentőségét méltatta, előtte mintegy „megnyi-
totta az alkotmány sáncait;" személyes hatása 
íróink egy egész sorára s ép-m költőinkre 
félreismerhetetlen ; az akadémia megalapítá-
sával nem tett kevesebbet irodalmunkért, mint 
azzal a viszonnyal, melyet személye s az írók 
között fönntartott, a példával, melyet az iro-
dalmi tevékenység megbecsülésére adott s 
végül azzal, hogy főkép az ő igyekezetének 
eredményeképen lett Pest, az irodalmi közép-
pont, egyúttal az ország fővárosává. 

Az, ami Széchenyit, mint írót jellemzi, meg-
világítja az ő szónoki szerepét ós jelentőségét 
is. Szónok ö a klasszikus rhétorok értelmében 
semmiesetre sem volt, de nálunk és az ő korában 
azt a hatást, amelyet a közéletre gyakorolt, 
soha el nem érhette volna bizonyos nemű szó-
noki tehetség nélkül s nemcsak kortársainak 
tanúságtétele, de beszédeinek és azok hatá-
sának tanulmányozása — a régibb ország-
gyűlések hiányos naplóföljegyzései dacára — 
meggyőz arról, hogy Széchenyi szónoki tehet-
sége a maga nemében épp oly érdekes és eredeti 
volt, mint írói egyénisége s szónoki szerepéhez 
az a különleges, elévülhetetlen érdem is fűződik, 
hogy — mint már említettük — ö volt az 
első, ki a magyar parlamenti szónoklatot a 

latin ékesszólásban legtovább gyönyörködött 
magyar főrendek körében meghonosította. 

A szónoki pályán még küzdelmesebb kísérle-
tezés vitte őt előre, mint az íróin ; naplója 
tanúskodik róla, hogy első fölszólalásának 
izgalmai szinte kétségbe ejtették afelől, fog-e 
valaha nagy közönség előtt hidegvérrel beszélni 
tudni ? Még később is naplóiban gyakran 
nyilatkozik elégedetlenül, saját idegessége, 
zavart és akadozó előadása fölött ; ilyen ön-
vallomásokat olvasunk oly beszédeiről is, me-
lyek a közönség tapsaival találkoztak, még 
élesebben szólnak akkor, mikor már egyénisé-
gének varázsa hanyatlóban volt. Kecskeméthy 
Aurélnak igaza van abban, hogy az eszméknek 
az a buja gazdagsága, s a szellemnek az az 
egyszerre mindenre való kiterjedése, mely 
S/échenyit jellemezte, magában véve nagy aka-
dálya. az ékess?ólásnak ; emellett beszédeire 

•sohasem készült, azok — eltekintve a fölol-
vasott, akadémiai beszédektől — mindig tempe-
ramentumos rögtönzések, pillanatnyi inspiráció 
szüleményei voltak s már ezért sem mérkőz-
hettek formai tökély, alaposság, átgondoltság 
tekintetében a Deák és Eötvös szónoklataival. 
Nem lehet azonban mondani, hogy tárgyát 
mélyen át nem gondolta volna, mert hiszen 
legtöbbször oly kérdésekről nyilatkozott, me-
lyeket már hosszasabban hánytorgatott elmé-
jében, de az a forma, melyben véleményét 
beszédjében kifejezte, mindig a pillanatnyi 
helyzet és hangulat, az esetleges támadások és 
ellenvetések, az épen akkor elémi kívánt cél 
hatása alatt született s ebben rejlett magyará-
zata a benyomásnak is, amelyet keltett ; amily 
melegen, sőt hevesen voltak átérezve, közvet-
lenül és őszintén elmondva beszédei, épp oly 
élénk és biztos volt hatásuk is. Föllépésének, 
mozdulatainak és arcizmai játékának némely 
sajátossága, mondhatni különcsége is hozzá-
járult a figyelem fölkeltéséhez és lekötéséhez ; 
a „szabatosság és iskolás beosztás teljes mellő-
zése" (Zichy A.) a szeszély csapongásai, a 
gyakori kitérések, átugrások és ismétlések 
legkevésbé sem szolgáltak akadályul arra nézve, 
hogy Széchenyi magával tudja ragadni hallgató-
ságát, hogy ellenséges hangulatban olykor a 
maga javára fordulatot idézzen elő, hogy a 
legjelesebb szónoklatok hatását ellensúlyozni 
tudja s hogy Kossuthot országgyűlési tudósítá-
saiban egyszer-másszor magasztaló elismerésre 
indítsa. Kemény Zsigmond Széchenyinek mint 
szónoknak gyöngeségét abban látja, hogy 
beszédeiben sohasem tudott saját szellemének 
legmagasabb nézpontjáig fölemelkedni s hogy 
szavakkal megható és mélv érzelmeket festeni 

O J 
képes nem volt; míg az irodalomban tudott 
a kebel legérzékenyebb húrjain játszani, mint 
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szónok sokakat ragadott tapsokra, de senkit 
könnyekre ; szerinte Széchenyinek vannak 
beszédei, „melyeken az ember végigragyogni 
látja a lángész szivárványát; de földre, hova 
lábát vethesse, alapra, melyen lelke meg-
pihenjen és irányt vehessen, közelben s távolban 
egyaránt nem talál : minden villanyos, csillogó, 
fanasztikus alakú eszmeföllegekből áll és egy-
egy nagy gondolat elmosódott vagy szaggatott 
körrajzaiból." 

Mindent összefoglalva, Széchenyit mint poli-
tikust, írót, és szónokot egyaránt kétségtelenül 
újabbkori politikai történetünk legérdekesebb, 
mert legsajátosabb, legeredetibb, szövevényes, 
szinte talányszerü alakjának mondhatjuk. Lénye, 
élete, működése a történeti és lélektani búvárlat 
egyik kedvenc és kimeríthetetlen tárgya, 
mert mindenkit új fölfedezésekre csábít s 
valóban alkalmas is arra, hogy mindig új meg 
új szempontokból uézve újabb színben világí-
tásban is tűnjék föl. Ez magyarázza meg más-
részt azt is, hogy míg Széchenyi tiszta hazafi-
sága, rendkívüli szellemi és lelki tulajdonai s 
életének nagy és maradandó eredményei úgy 
összes jelentősebb kortársait, mint az utókornak 
még legkevésbé jóakaró bírálóit is egyhangú 
és föltétlen elismerésre indítják iránta, működé-
sének egyes mozzanatai, egyéniségének egyes 
nyilvánulásai mégis a legellentétesebb, gyakran 
a megfoghatatlanságig félszeg megítélésben 
részesültek s nyilvános pályájának második 
szakában őt úgyszólván egészen elszigetelve s 
népszerűségtől megfosztva láttuk. 

IRODALOM. 
A Magyar Remekírók negyedik sorozatáról 

röviden megemlékeztünk már lapunk mult 
számában. Legbecsesebb az egész sorozatban 
Széchenyi István gróf munkáinak az I. kötete, 
amelyhez Berzeviczy Albert kultuszminiszter 
írt bevezetést, mely egész nagyságában mutatja 
be Széchenyi alakját. Ennek a kitűnő tanulmány-
nak egy részét, mely Széchenyi írói és szónoki 
egyéniségével foglalkozik, lapunk mai számá-
nak tárca-rovatában közöljük. A Széchenyi-
kötet, ismételjük, legérdekesebb része e más-
különben is becses sorozatnak. A Hitel, a Világ, 
a Stádium és az Uti Rajzok kivonata, melyek 
mind helyet találnak a vastag kötetben, oda 
valók minden magyar embernek — nem a 
könyves-polcára ; hanem a kezébe, mert minden 
lapon az eszmék oly bőségét találjuk bennük 
s annyira ránk illenek a legnagyobb magyar 
ítéletei még ma is, hogy ha nyelvezetének 
kissé régies zamata el nem oszlatná a csalódást, 
szinte azt hihetnők, hogy tegnap írta. A 
Magyar Bemekírók díszes kiállítása külön 

dicséretet érdemel s a legnagyobb külföldi 
kiadó-cégnek is becsületére válnék. Az egész 
monumentális munka 55 kötet lesz, s az ára 
kötve 220 korona, de ez az összeg havi csekély 
3 koronás részletekben is törleszthető. A 
„Magyar Remekírók1' megrendelhető a kiadó-
cégnél (Franklin-Társulat, Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4.), de kapható minden hazai 
könyvkereskedésben is. 

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

Kinevezte : Pechán István, Okányik József 
és Sztraka Irma oki. tanítókat, illetve tanító-
nőt a trencsén-baáni áll. el. népiskolához 
tanítókká, illetve tanítónővé ; Farkas Gyula 
és Dergán Erzsi ' oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a füzéri áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé. 

Áthelyezte : Burla Vilma kunosvágási áll. 
el. isk. tanítónőt a komlóbányatelepi áll. el. 
isks tanítónőt a komlóbányatelepi áll. el. isko-
lához jelen minőségében ; Gruber János mező-
kovácsházi áll. el. isk. tanítót a dunabogdányi 
áll. el. iskolához jelen minőségében és az 
igazgatói teendők ellátásával megbízta; Szenkovits 
Katalin áll. óvónőt a gyulajováncai áll. óvónőt 
a gyulajováncai áll. óvodához ; Beinhardt Mária ^ 
nagyváradi áll. óvodához ; Schmidt Júlia alsó 
kubini áll. polg. isk. segédtanítónőt jelenlegi 
minőségében a somorjai államilag segélyezett 
közs. polg. iskolához 

Nyugdíjat utalványozott : Berecz István 
hármaspataki róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanító részére évi 680 koronát; Basia 
József birtini munkaképtelennek talált gör. 
kel. tanító részére évi 420 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Várady. Nádudvar. Az önálló gazd. szak-

tanítók tanfolyama két éves. Pályázatot szoktak 
hirdetni. Minden okleveles tanító pályázhat. 
1904 június havában hirdetnek, eddigi értesü-
lésünk szerint, pályázatot, mely lapunkban is 
meg fog jelenni. — K. D. Ö-Becse Már több 
ízben megizentük, hogy az óvónőknek a törvény 
korpótlékot nem biztosít. — J. I . A tanítók 
önkéntességi jogáról és általában katonai 
ügyekről bő tájékozást közöltünk már, több 
ízben. Lehetetlen ezen a helyen gyakran el-
mondottakat ismételnünk. — ABC. Annak 
kell vizsgáztatnia, aki tanította, tehát aki 
most szeptember óta vezeti a II. osztályt. — 
V. M. állami tanító Zálnok. Fizetési ügy-
ben, mint már több ízben kijelentettük, nem 
adhatunk fölvilágosítást. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zsilinszky Mihály állam-

titkár kitüntetése. A király Zsilinszky 
llihály államtitkárt a hazai közoktatás-
ügy érdekében tet t buzgó és kitűnő 
szolgálatának elismeréseül a Lipót-rend 
középkeresztjével tüntette ki. Erről a jól 
megérdemelt kitüntetésről nagy örömmel 
fog tudomást venni a magyar tanítóság, 
mely Zsilinszky államtitkár jó szivének, 
igazságszeretetének és a magyar köz-
művelődés iránt érzett lángoló lelke-
sedésének oly számos jelét látta, sőt 
mondhatnók : saját magán tapasztalta 
ki. Zsilinszky államtitkár a népoktatás 
ügyének és a tanítóságnak igaz barátja, 
jól tudja ezt felőle minden tanító s 
így legmagasabb kitüntetése fölött is 
általános lesz az öröm tanítói körök-
ben. Az Eötvös-alap örömének és szerencse-
kivánatainak meleghangú iratban adott 
kifejezést az elnökség. 

— Boldog Új évet kívánunk t. olvasóink-
nak : Magyarország tanítóságának. Adja Isten, 
hogy az új év több örömet hozzon a hazai 
tanítóságra, mint a most letűnt ! Adja Isten, 
hogy az 1904. év hajnalhasadása egyetértő 
tanítóságra vesse első sugarait ! Összetartásra, 
egyetértésre, testvéri szeretetre mindig szük-
ségünk vo!t, de fokozottabb mértékben van arra 
szükségünk ebben az évben, amidőn egyetemes 
tanítúgyiílés megtartását tervezzük. Emlékezzünk 
meg mindig arról a bölcs intelemről, amit e 
lapokban csak az imént intézett mindnyájunkhoz 
a „magyar tanítók atyja" : Péterfy Sándor. Mi, 
szerkesztőség, pedig kérjük továbbra is a 
magyar tanítóság szíves támogatását. Hogy ez 
a lap nem csupán nevében, de valóban is a 
néptanítók lapja, azt a számok meggyőző ere-
jével bizonyítja — a közhangulaton és közmeg-
győződésen kívül — az alább közölt statisztika 
is, melynek elolvasását ajánljuk mindeneknek. 
A mi törekvésünk az új évben is az lesz, hogy 
ez a lap megmaradjon annak, aminek nagy 
alkotója szánta : a magyar tanítóság igaz barát-
jának, tanácsadójának, irányítójának. Áldjon 
meg az Isten minden magyar tanítót, akiknek 
igaz szívvel, kartársi szeretettel kíván boldog ú j 
évet: a Néptanítók Lapja szerkesztősége. 

— Egy kis statisztika. Lapunk mai szá-
mához mellékeljük e számmal végződő év-
folyamunk tartalomjegyzékét. Aki ezt a tar-
talomjegyzéket átnézi, láthatja, hogy lapunk 
teljesen megfelel a címének, mert, kevés kivé-
tellel, maguk a néptanítók írják. Közöltünk 
ugyanis 1903,-i évfolyamunkban a főlapon ösz-
szesen körülbelül 200 szerzőtől 410 cikket, még 
pedig 100 iránycikket, 125 gyakorlati szakcikket, 
48 tárca-cikket, 15 költeményt, ezen kívül egye-
sületi életet 30, tanácsadót 50, irodalmi rovatot 
27 és külföldi szemlét 15 számban. G-azdasági 
Ismétlő LsJcola című mellékletünkön közöltünk 
összesen 99 cikket 53 szerzőtől, ezen kívül 
minden számban képviselve volt „gazdasági 
tanácsadó" és „vegyes" című rovatunk s (i 
számban közöltünk nyilt levélszekrényt és 5 
számban gazd. irodalmi rovatot. 

— Az állami tisztviselők fizetési pótléka. 
A rég óta várt törvényjavaslatot Lukács pénz-
ügyminiszter f. hó 21-én terjesztett a képviselő-
ház elé s a javaslatot a pénzügyi bizottság 
másnap már letárgyalta és el is fogadta. A 
végrehajtási rendelet az állami tanítókra nézve 
a következő intézkedéseket tartalmazza : Az 
állami elemi népiskolai tanítók és tanítónők 
személyi pótléka fizetésükre és korpótlékukra 
(ötödéves pótlékukra) való tekintet né! ki il, azoknál 
a tanítóknál és tanítónőknél, akiknek állami 
szolgálati ideje tíz évnél rövidebb, évi 200, 
akiknél tíz évnél hosszabb, de tizenöt évnél 
rövidebb, évi .900, akiknek tizenöt évnél hosszabb, 
évi 400 koronával állapíttatik meg. Öt évnél 
rövidebb ideig államilag szolgáló tanítók és 
tanítónők fizetése és e pótléka együtt évi 1000, 
öt évnél hosszabb, de tíz évnél rövidebb állami 
szolgálatuaké évi 1400 koronát meg nem halad-
hat. Állami kisdedóvónők személyi pótléka 
— fizetésükre és korpótlékukra (ötödéves pótlé-
kukra) való tekintet nélkül —- tíz évnél rövidebb 
állami szolgálatnál évi 100, hosszabbnál 200 
korona. A korpótlékok tehát továbbra is meg-
maradnak. A tiszti díjakat a pótlékból egyszerr* 
levonják. 

— Az Eötvös-alap köréből. Az Eötvös-
alap körlevelei már nem csupán a szövetkeze-
tekhez és takarékpénztárakhoz, hanem a vár-
megyékhez és a városokhoz is szétmentek. 
Ezeknek a körleveleknek azonban csak úgy lesz 
foganatjuk, ha a t. kartársak az illető helyeken 
az Eötvös-alap kérelmét támogatják, amire az 
elnökség lapunk útján kéri is a vidéki tanító-
ságot. A társadalom, az eddigi jelekből itélve. 
hajlandó Eötvös-alapunkat segíteni, de szük-
séges, hogy az elnökség kérelmét a helyben 
működő tanítóság is támogassa. Ahol ez eddig 
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(több hitelszövetkezetben) megtörtént, ott volt is 
siker. A vármegyék alispánjainál és a városok 
polgármestereinél t. kartársaink küldöttségileg 
ajánlják kedvező elintézésre az Eötvös-alap 
kérelmét ; ha a hatóságok vezetői megtudják : 
mit tett eddig és mit tesz a mi orsz. segély-
egyesületünk a közjótékonyság terén : lehetetlen, 
hogy elzárkózzanak az Eötvös-alap kérelme elől. 
Az alap elnöksége munkára szólít minden 
magyar tanítót : gátra föl ! Itt az idő : most 
vessük meg orsz. segélyegyesületünk szilárd és 
biztos alapjait. Az elnökség a munkában jó 
példával megy elől s arra kéri a t. kartársakat, 
hogy kövessék őt. Örömmel említjük meg itt, 
hogy a Szövetkezés, a szövetkezetek hivatalos 
lapja, ajánlólag ír alapunk elnökségének a 
szövetkezetekhez intézett kérelméről. „Mi 
naponta tapasztaljuk, írja a Szövetkezés, hogy 
hazafias tanítóságunk mennyire összeforrott a 
szövetkezeti eszmével, épen azért hisszük, 
hogy az Eötvös-alap kérelmét kevés szövet-
kezet fogja megtagadni. Amely szövetkezet 
ilyen célra adományoz, saját magát és az 
eszmét becsüli meg; a tanítóság pedig még 
nagyobb buzgalommal lát a népmentő mun-
kához." — Új tagok. F. é. jan. 1-től dec. 26-ig 
összesen 2389 új tag lépett be, akik 13.576 
koronát fizettek be a pénztárba. A „Zala-
megyei Alt. Tanítóegyesület" elnöke: Szalag 
Sándor kartársunk 51 új tagot jelentett 
be. — Eötvös-alapunknak a vidéki sajtó-
ban való ismertetésére kérte föl lapunk 
útján az elnökség a t. kartársakat. Ennek 
a kérelemnek Bíró Samu soproni kartársunk 
eleget tett azzal, hogy a Soproni Napló-
ban ismertető cikket közölt orsz. segélyegyesü-
letünkről, fölhíva rá a vármegye és város intéző 
köreinek figyelmét és jóindulatát. Bíró kar-
társunk azonban, nagyon helyesen, tanító-
társainak is ajánl egyet-mást figyelmébe. „Ugy 
szólok hozzátok, — írja B. S. — mint testvér 
szokott a testvérhez, őszintén és igazán. Kérni 
csak akkor szokott az ember, ha már a maga 
erejéből nem tudja magát eltartani. Kimerí-
tettük-e már mi is minden erőnket úgy, hogy 
nyugodtan hivatkozhatnánk arra, hogy több 
nem telik tőlünk? Bizony nem! Mert hol van 
tankerületünk 300 tanítója, (mindössze csak 

150-en vagyunk tagok), aki eddig nem tartotta 
szükségesnek az Eötvös-alapnak 3 koronányi 
járulékkal tagjává lenni ? Mi, akik, mint fön-
nebb kifejtettem, másokért minden percben 
készek vagyunk a gátra állani, épen magunkról 
feledkezünk meg, épen a magunk gyermekeinek 
feje alját nem akarjuk 3 koronával megvetni ? 
Ne úgy testvérek ! Most, mikor kérő szavunkkal 
fordulunk az egész oi'szág társadalmához, mely 
— bizton hisszük — nem fog elzárkózni gyer-
mekei nevelőinek kérelme elől, most egyenesen 
kötelességünk, kötelessége minden tanítónak 
magának a magáéból is segítséget nyújtani, 
mert hiszen régi példaszó : „ Segíts magadon és 
az Isten is megsegít !" — Új alapítványok. 
Jász-Nagykún-Szolnok megye 400 koronával 
belépett orsz. segély egyesületünk alapító tagjai 
közé, Szatmár vármegye pedig a Ferenc József 
Tanítók Házában tett 4000 korona alapítvány''. — 
A Magyar Tanítók Naptára eddig 1200 
koronán fölül jövedelmezett a vidéki tanítók 
fiainak ösztöndíjalapja javára s az elnökség 
remélte, hogy az 1904. naptár jövedelme 
annyira ki fogja kerekíteni ezt az alapot, 
hogy már a jövő iskolai évben ki lehet adni 
az első ösztöndíjat. Ez a remény eddig m ég-
nem teljesült, amennyiben a tanítóság a maga 
naptárát tömegesebb megrendelésekkel mind-
eddig nem karolta fői. Az Eötvös-alap elnök-
sége a jótékony cél érdekében erre a körülményre 
fölhívja a t. kartársak szíves figyelmét! 

— A miniszter a gyermek tanulmá-
nyozásáról. A gyermektanulmányi bizottság, 
hogy nagyfontosságú föladatainak megoldásához 
hozzáfoghasson, folyamodott a városhoz és a 
minis'teriumhoz anyagi támogatásért. A város 
segélyezi is 600 koronával. Berzeviczy Albert 
miniszter, fölismerve a bizottság elé háramló 
nagyszabású föladatokat, nemcsak segélyt utal-
ványozott, hanem működését a következő 
szép sorokban jellemezte is : „Kérvényéből 
örömmel értesültem a gyermektanulmányi 
bizottság elnökségének azon törekvéséről, hogy 
a gyermekpszihológiai tanulmányok és meg-
figyelések révén, a tanítás és nevelés iránti 
érdeklődést bele akarja vinni a nagyközönség 
szélesebb rétegeibe is, hogy ezáltal megteremtse 
az iskola és a szülői ház között azon bensőbb 
kapcsolatot, melynek erős kialakulása nélkül a 
nevelve-oktatás terén az iskolának igazán üdvös 
eredményeket elérni szinte lehetetlen. Miután 
az elnökségéhez hasonló mozgalmak a művelt 
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külföld egyes államaiban már eddig is valóban 
érdemes és következményeiben áldásos ered-
ményekre tudnak rámutatni; miután az elnökség 
által maga elé tűzött tevékenységét hazai 
viszonyaink között szükségesnek, — tényke-
désének sikeres kimenetelét pedig fölötte 
kívánatosnak tartom, ennélfogva szíves kész-
séggel nyújtok segédkezet törekvéseinek támo-
gatására, aminek bevezetőleg hivatolt folyamod-
ványában előterjesztett kérésére és az ugyanott 
kifejtett föladatok sikerének előmozdítására 800 
(nyolcszáz) korona államsegélyt engedélyezek." 

— Jutalom díjak. A magyar földhitelintézet 
által községi faiskolakezelő tanítók és kerté-
szek részére a gyümölcsfatenyésztés oktatása 
és terjesztése körül szerzett érdemeik elisme-
rése céljából az 1903. évre kitűzött 21 darab 
jutalomdíj közül, az e célra alakult biráló 
bizottság csak 19-et talált kiadhatónak, és 
pedig a 600 koronás I. (első) jutalomdíjat : 
1. Kisfaludy Ferenc, técsői (Máramaros vm.) 
tanítónak; a két darab 400 koronás II. (má-
sodik) jutalomdíjat: 2. Irihoff József, katymári 
(Bácsbodrog vm.) és 3. Pohán János, öcsödi 
(Békés vm.) tanítóknak; a 18 darab 200 koro-
nás III. (harmadik) jutalomdíj közül pedig 
egyet-egyet: 4. Szigethy Ödön, tapolcai (Zala 
vm.) ; 5. Német István, tiszacsegei (Hajdú vm.) ; 
ti. Ilankó Adorján, megyaszói (Zemplén vm.) ; 
7. Jankovics Béla, nagyszőlősi (Ugocsa vm.) ; 
8. Hoffmann Miklós, kisbecskereki (Torontál 
vm.) ; 9. Iker János, rábakovácsi (Vas vm.) ; 
10. Kii s Géza, szászcegői (Szolnok dob ok a 
vm.) ; 11. Lábos Endre, leleszpolyáni (Zem-
plén vm.); 12. Kováts Ferenc, bolhói (Somogy 
vm.) ; 13. Beneédi János, móesi (Kolozs vm.) ; 
14. Böhm Károly, linbacki (Pozsony vm.) ; 
15. Schád János, sárszentlörinci (Tolna vm.) ; 
16. Stibló István, dejtári (Nógrád vm.); 17. Kis 
Ferenc, mezőbándi (Maros-Torda vm.) ; 18. ifj. 
Szathmáry Ferenc, alsóvadászi (Abaujtorna vm.) 
és 19. Csira István, tiszavárkonyi (J.-N.-K.-
Szolnok vm.) tanítóknak. 

— A Wechselmann-féle alapítvány segé-
lyeire végre kihirdették a pályázatot. A pályá-
zatban résztvehetnek felekezeti különbség nélkül : 
a) még működésben levő tanítók, tanítónők, 
illetőleg tanítói oklevéllel bíró és rendszere-
sített tanítói alkalmazásban levő népiskolai 
hitoktatók, kik Magyarországon állami vagy 
községi, közös vagy felekezeti népiskolában 
mint tanítónők vagy tanítók, illetőleg hitokta-
tók legalább 25 éves működést kitöltöttek; b) 
kik a föntemlített intézetekben legalább 25 
éven át kitöltött működés után nyugdíjba lép-
tek. A benyújtandó folyamodványok a következő 
mellékletekkel szerelendők föl: a) folyamodó 
születési bizonyítványa, b) tanítói képesítési 
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oklevele, e) a tanítói, illetve tanítónői működés 
helyeit és éveit föltüntető bizonyítványok, d) 
az iskolai felsőbb hatóságtól a folyamodó érde-
mességét igazoló bizonyítvány, e) a folyamodó 
lakhelyének közigazgatási hatóságától erkölcsi 
bizonyítvány, melyben ki van emelve, „hogy 
a folyamodó sem szociáldemokrata, sem anti-
szemita izgatást sem szóval, sem Írásban 
semmikép elő nem mozdított" (az alapító 
rendelkezése^, f ) a folyamodó vagyoni helyze-
tét és családi körülményeit föltüntető bizonyít-
ványok ; ha folyamodó már nyugdíjazva van, 
a nyugdíjaztatásról és a nyugdíj magasságá-
ról tanúskodó okiratok. A folyamodványok 
1904 február hó 15-ig a pesti izr. hitközség 
titkári hivatalához küldendők. 

— Rövid hírek. Szegény gyermekek föl-
rúházása. A szászvárosi áll. el. és polg. leány-
iskola tanítótestülete december hó 5.-én mű-
kedvelői előadást rendezett a szegény gyer-
mekek fölruházása javára. Az előadás teljes 
erkölcsi és anyagi sikert ért el, amennyiben 
300 korona tiszta jövedelem maradt a jótékony 
célra, ezen összegből meleg ruhaneműt vásárolt 
a tanítótestület és az elemi iskolában 66 nö-
vendék, a polgári iskolában 14 növendék, ösz-
szesen 80 növendék kapott meleg ruhaneműt. 
Az okányi közs. iskolában jószívű emberek 
adakozásából és a tanítótestülot buzgóságából o O 
23 szegény gyermeket ruháztak föl. — 
Iskolai otthon Brassóban. A brassói r. kath. 
elemi fiúiskola tantestülete elhatározta, hogy 
iskolai otthont állít fel, hogy a szegény gyer-
mekek a déli órákban kelló felügyelet mellett 
tartózkodási helyet s meleg ételt kapjanak. 
Tavasszal meg is kezdőttek a gyűjtések s 
csakhamaé össze is gyűlt annyi, hogy f. é. 
november hó 30-án meg is nyithatta a tan-
testület. Jelenleg 45 gyermek részesül ingyenes 
ebédben. 

— Halálozás. Dr. Dengi János, Krassó-
Szörény - vármegye nyug. kir. tanfelügyelője 
1903. évi december hó 20-án elhunyt. — Pál 
Ferenc, állami polgári iskolai tanító 1903. évi 
december hó 24-én életének 41-ik évében 
meghalt. Áldás emlékökre ! 

Tarta lom. Népnevelő-egyesületek. (TI.) — Aziskola 
és nevelés az alkoholizmus ellen. Br. N. Szabó 
Sándor. — Történelem tanítása. Zoványi Lajos. — 
A magyar nyelv alkalma a számtanításban. Rakodczay 
Pál. — Egy kegyetlen gyermek. Verger Tamás. — 
Az Eötvös-alap küldöttsége a főváros polgármesteré-
nél. — Szünóra . Gróf Széchenyi István, dr. Berzeviczy 
Albert. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 
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